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Avstämning uppdrag Storumans fiskevårdsplan 2014
Aquanord AB och Miljötjänst Nord AB
2014;1 Fiskevårdsplan Storuman
Storumans kommun arbetade under 2006 fram en fiskeplan för perioden 2006-2010. Fiskeplanen har
fungerat som styrdokument för det arbete som kommunens fiskesamordnare genomfört fram till och
med år 2013. Under 2014 har en översyn av fiskeplanen genomförts och nya metoder och trender har
införlivats samtidigt som arbetet med vissa delar påbörjats. Vissa avsnitt av den tidigare fiskeplanen har
behållits intakta samtidigt som nya avsnitt tillkommit. Fiskeplanen behandlar övergripande faktorer för
fiskevård och fisketurism samt arbetet med dessa. Till fiskeplanen följer även ett åtgärdsprogram där
behov och önskemål från olika fiskerättsägare och intressenter sammanställts och kategoriserats.
Storumans fiskeplan för 2014-2020 ska fungera som en vägvisare för fiskevårdsområden (FVO),
samfällighetsföreningar, övriga fiskerättsägare samt fiskeklubbar om hur de kan utveckla sina vatten.
Befintliga entreprenörer inom fisketurism samt boendeanläggningar ska genom detta dokument finna
stöd för sina visioner och möjlighet att få hjälp att utvecklas. Boende inom Storumans kommun ska
genom planen se hur Storuman kommun ser på sjöar och vatten och det sportfiske som bedrivs och
utvecklas inom kommunen. Turister ska genom fiskeplanen få en bild av Storumans kommuns visioner
om det fiske som finns inom kommunen samt de mål som kommunen satt upp för fisketurismen.
Arbetet har skett genom kontakter med fiskevårdsområden, samfällighetsföreningar, Länsstyrelsen i
Västerbotten och andra aktörer i kommunen. Det har genomförts som besök ute hos FVO och
samfällighetsföreningar eller via telefon och mail. Även enkäter har skickats ut för att få en bild av hur
fiskerättsägarna själva ser på behovet av utveckling och åtgärder. För att ta in de senaste trenderna
kring biotopvård och restaurering av vattendrag deltog en av fiskesamordnarna på en konferens kring
detta i Lycksele med internationellt deltagande; Reviwing waters: A conference on stream restoration,
22-24 september 2014. På samma sätt har litteratur studerats för att få fram en hållbar plan för
perioden 2014-2020.
Rapportering
Fiskevårdsplanen färdigställs senast 2015-03-31.
Fortsättning
Fiskeplanen ska vara ett styrande dokument för arbetet med fiskeutvecklingen i Storuman kommun.
Åtgärdsprogrammet visar det behov av fiskevårdsåtgärder och insatser mot turism och allmänhet som
är känt vid planens framtagande. Det är viktigt att nya åtgärdsbehov löpande kan kopplas in i
åtgärdsprogrammet samt att fiskeplanen uppdateras med jämna mellanrum.
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2014;2 Fiskevårdsplaner FVO
Överumans FVO har sedan tidigare och med hjälp av kommunen, tagit fram en fiskevårdplan för sitt
område vilken de har arbetat utifrån när det gäller fiskevårdande åtgärder. Denna plan behöver dock
uppdateras varför fiskevårdsområdet har bett om hjälp med detta. För att få kunskap om FVOs vision
om hur de vill att fiskbeståndet och fisket skall se ut i framtiden har fiskesamordnaren och FVO
kommunicerat vid ett flertal tillfällen genom både personliga möten, telefon och via mail. FVO har även
bidragit med bakgrundsinformation om fisket och fiskbeståndet i området för att förbättra underlaget
till fiskevårdsplanen. Information om området har även samlats in från andra källor då sjön Överuman
har varit ett välanvänt studieobjekt i olika forskningsförsök.
I samband med att fiskesamordnarna träffade FVO på plats vid Överuman genomfördes även
elfiskeundersökningar i två lokaler i Rukkejukke. Elfisken har även tidigare genomförts i bäcken vid ett
flertal tillfällen. En av orsakerna till de senaste årens undersökningar är emellertid att undersöka om
öringbeståndet eventuellt har påverkats av att tunnelborrmassor från Klippens kraftstation använts som
bärlager i vägen. Vid årets uppföljning av fiskbeståndet påträffades visserligen inga årsyngel men
tätheterna av äldre öring var högre än under tidigare år. Dessutom fångades ett antal rödingar på
elfiskelokalen, både årsyngel och äldre rödingar. Detta tyder därmed inte på några tydliga effekter av
tunnelborrmassorna på fiskbeståndet i bäcken.
Antal fångade individer vid elfisket i Rukkejukke. Lokaler sorterade uppifrån och ner längs bäcken. Årets resultat är
grönmarkerade.
Datum
Öring 0+
Öring >0+
Röding
E 79 7320650-1466500
1990-09-05
Rukkejukke 7320600-1466400
1984-08-24
0
1
Rukkejukke Tvätthuset
2014-09-17
0
10
5
2010-08-12
0
4
2006-09-25
ca 10
ca 2
Rukkejukke ovan utlopp
2014-09-17
0
8
6
2010-08-12
0
3
2

Individtäthet, beräknat antal/100m i Rukkejukke. Årets resultat är grönmarkerade.
Datum
Öring 0+
E 79 7320650-1466500
1990-09-05
Rukkejukke 7320600-1466400
1984-08-24
0
Rukkejukke Tvätthuset
2014-09-17
0
2010-08-12
0
2006-09-25
7,7
Rukkejukke ovan utlopp
2014-09-17
0
2010-08-12
0

Öring >0+
0,3
6,5
2,0
1
9,1
1,5

Röding 0+

1,8

3,7

Rapportering
Överumans fiskevårdsplan kommer att färdigställas senast 2015-03-31.
Fortsättning
Ingen fortsättning planeras för närvarande.
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2014;3 Fiskesamordning
Inom ramen för fiskesamordningstjänsten har bland annat följande arbeten utförts:
 Rådgivning åt fiskevårdsområden, samfällighetsföreningar, övriga fiskerättsägare samt
fiskeintresserade per telefon och vid personliga kontakter.
 Träffat destinationsorganisationerna Visit Hemavan Tärnaby, Gold of Lapland och Destinaton South
Lapland angående turistsatsningar.
 Deltagit i möte med Länsstyrelsen i Västerbotten och Norrbotten angående olika former av
finansieringar och vattendomar, fiskeavgiftsmedel, regleringsmedel och fiskevårdsbidrag.
 Deltagit i årsmötet med de 9 fiskevårdsområden som samarbetar kring fisket runt Tärnaby – Hemavan
och diskuterat fiske och utveckling av fisketurism.
 Deltagit i möte med myndigheter och närboende angående vägdragning till Virisen
 Deltagit och bidragit med information i projektet GEP Umeälven (omdöpt till MEP Umeälven).
 Deltagit och bidragit med information i underprojektet GEP Juktån.
 Deltagit i möte med kommunen angående fisketurismproblematik, speciellt runt Långsjöby
 Utleverans och utplacering av skyltar med översikt av fiskekortsområden
 Ekonomi (planering, budgetering, ansökningar om bidrag, rekvirering av medel m.m.)
 Ett antal mindre utredningar;
 Fiskutsättningar Slussfors
Fiskesamordnaren fick under våren besök av Torbjörn Oskarsson som undrade om fiskutsättningarna
som enligt vad han visste hade genomförts som en del av vattendomen för Storuman, återigen skulle
kunna placeras utanför Slussfors, då detta tidigare gett goda resultat.
Efter kontroll hos Johan Andersson på Hushållningssällskapets fiskodling i Lycksele, vilka genomför
odling av och utplantering av de inom domarna fastställda fiskarna, men även hos Åke Forsén på
Hushållningssällskapets fiskodling i Stornorrfors, som samordnar samtliga villkorsutsättningar, så
framgick det att Storuman saknar villkor om utsättning av fisk. Efter bland annat kontakt med
Thomas Hasselborg på Länsstyrelsen i Norrbotten visade det sig att de utsättningar som genomförts i
Storuman, (bland annat utanför Slussfors), genomförts som olika försöksutsättningar finansierade av
andra medel från vattenkraftsregleringen.
Eftersom det inte genomförs några utsättningar inom domen för Storumans reglering kan därför inte
några förändringar av utsättningarna genomföras. Hur övriga tillgängliga regleringsmedel är
planerade att utnyttjas kommer att framgå av kommunens uppdaterade fiskeplan, blanda annat
behovet av fiskutsättningar.
 Vandringshinder i Holmträsket, Gardsjönäs
Ali Rubertsson har under hösten kontaktat en av
fiskesamordnarna med uppgifter om att dammen
nedströms den rotenonbehandlade sjön Holmträsket
börjar vara i mycket dåligt skick och att gäddan
därmed riskerar att kunna vandra tillbaka upp i sjön
igen. Då sjön ligger på statens vatten kontaktade
fiskesamordnaren därför Torleif Eriksson på
Länsstyrelsen i Västerbotten för att höra om
markägaren kunde tänka sig att se över denna damm.
Torleif tyckte sig dock minnas att sjön rotenonbehandlats som en del av kommunens fiskevårdsplan
och att dammen i själva verket var ett vandringshinder som anlagts för att förhindra återuppvandring
av oönskade arter. Då det var kommunen som med hjälp av fiskevårdsbidrag genomfört denna
åtgärd ansåg han att det borde ligga inom den nuvarande fiskeplanen att åtgärda eventuella
problem. De kom dock överens om att en inventering av vandringshindret bör genomföras under
kommande år och att diskussionen om ansvar och finansiering därefter kan fortsätta. En inventering
av vandringshindret för att undersöka skicket och om det är ett anlagt vandringshinder eller en
gammal damm kommer därför att läggas in i fiskeplanens åtgärdsprogram.
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 Flottningsdammen i Långvattnets utlopp
Roger Jonsson på Storumans kommun hade blivit
kontaktad av ordförande i Brattåkers samfällighet
angående dammen i Långvattnets utlopp och
kontaktade därför fiskesamordnaren angående
ärendet. Under 2012 genomfördes en inventering av
dammen inom Storumans fiskevårdsplan vid vilken
den konstaterades vara i dåligt skick och riskera att
rasa. Om detta skulle inträffa kunde dammen medföra
stora skador på den allmänna vägen som ligger strax
nedströms dammen. Vid inventeringen utreddes även
ägar-/ansvarsförhållandena kring dammen och
Brattåkers samfällighetsförening som är markägare visade sig vara ansvarig för dammen. I rapporten
föreslogs tre olika alternativ, vilka fortfarande kvarstår som de tre alternativen att välja mellan för
samfällighetsföreningen:
1. Genomföra provisoriska reparationer av dammen genom att byta ut överliggarna på
uppströmssidan och om möjligt svetsa fast luckstolparna i järnbyglarna, för att inte riskera att dessa
åter faller ner. Dammen skulle därmed stå kvar och bör kunna hålla i ca 10-15 år till. Därefter har
antagligen skicket på övriga delar av dammen som redan idag börjar vara murkna, blivit för dåligt.
2. Genomföra en större renovering av dammen. Detta skulle dock först kräva en noggrann inventering
av dammen för att kunna undersöka dammens exakta skick och därmed behovet och omfattningen
av en renovering. Förutom utbyte av överliggare, vilket bör vara den viktigaste åtgärden för att få
dammen att stå kvar på kort sikt, upptäcktes vid inventeringen trots snödjupet, även andra delar av
dammen som var i behov av renovering under inventeringen.
3. Helt avlägsnande av luckstolparna och låta resten av dammen stå (tills vidare).
Roger skulle därefter återkomma till ordförande för samfällighetsföreningen och tydliggöra att de
själva måste besluta om vad de vill göra med dammen, men att kommunen som en del av
fiskesamordningen kan bistå med hjälp vid eventuella tillståndsprövningar och eventuellt hjälp med
att söka bidrag för åtgärderna.
 Skalvattnet
Under våren fick fiskesamordnaren in synpunkter från
Håkan Gustavsson, södra Tresund, på att fiskbeståndet
i Skalvattnet hade minskat kraftigt i antal och att
framförallt de mindre fiskarna, under 0,5-1 kg, hade
försvunnit. Han oroade sig för att detta skulle tyda på
problem med föryngringen i sjön.
Enligt fiskecampingen i Gränssjö hade deras gäster
emellertid även fått mindre fiskar under de senaste
åren och hade därmed inte märkt av denna trend. Då
Skalvattnet tillhör statens vatten kontaktades
Länsstyrelsen i Västerbotten, men Torleif Eriksson
kände inte till något om eventuella
beståndsförändringar i sjön.
Under hösten blev fiskesamordnaren kontaktad av en annan uppgiftslämnare. Denna framförde
misstankar om överfiske genom att samebyn fiskade hårt med nät för avsalu. Enligt uppgiftslämnaren
hade samebyn även bjudit in släktingar, boende på annan ort, för att genomföra nätfisket.
Fiskesamordnaren kontaktade återigen Torleif med uppgifter om ryktet och med frågorna om han
visste något om detta samt om det var lämpligt med tanke på de fisketuristiska satsningar som
genomförs i området. Svaret från honom var att samebyn visserligen har rätt till nätfiske i sjön men
att endast samebymedlemar har egen rätt att fiska. Medföljande eventuella släktningar får därmed
endast fiska om dessa följer med och är medhjälpare till fiskande samebymedlemar. Torleif skulle
senare även kontakta samebyn för att höra om det fanns någon sanning i ryktet och i så fall ställa
frågan om lämpligheten att fiska så hårt i ett lättillgängligt vatten med fisketuristiska satsningar.
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 Felfärgad öring Arevattnet
Tomas Omma i Stensele kontaktade fiskesamordnaren
under sommaren då han fångat en fisk i Arevattnet
som han inte med säkerhet kunde artbestämma. En
undersökning av den nedfrusna fisken genomfördes
samtidigt som den jämfördes mot en vanlig öring som
han hade fångat vis samma tillfälle. Utseendet på
samtliga fenor var identiska mellan de två individerna
och på gällocket kunde man på den annars pricklösa
fisken ”ana” några prickar. Färgen hos fisken liknade
en rökt sik, d.v.s. ett mellanting mellan hudfärg och
svag kopparfärg. Slutsatsen var att det borde vara en öring med någon form av genetisk defekt,
liknande albinism, vilket fått denna att sakna de annars så karaktäristiska prickarna och även fått
bakgrundsfärgen att bli mer koppar- än silverfärgad. Denna teori fick medhåll efter konsultation med
fiskgenetiska experter.
 Samarbeten mellan FVO
Medelåldern inom de flesta styrelser inom
fiskevårdsområden ökar allt eftersom och intresset för
att engagera sig ideellt har minskat markant under
senare tid. Detta medför att många FVO har fått
problem att besätta sina styrelser. Två FVO i Lycksele
kommun (Blåvikens FVO och Pausele FVO), båda
belägna på gränsen till Storumans kommun, tog
tillsammans med fiskesamordnaren i Lycksele
kommun därför kontakt med fiskesamordnaren för
Storumans kommun för att höra om det fanns något
intresse av ett samarbete mellan olika FVO. Genom
att samarbeta inom större område såg de en
möjlighet att minska problemet med att antalet
eldsjälar inom bl.a. fiskevården minskar.
Fiskesamordnaren har därför hört sig för hos de FVO som geografiskt ligger längst österut för att
undersöka om det fanns något intresse. Väster om kommungränsen var intresset för närvarande
svalt, men de två FVO har hittat ytterligare ett FVO inom Lycksele kommun som är intresserad.
Rapportering
Detta PM utgör årets slutrapport för fiskesamordningstjänsten.
Fortsättning
Den aktuella fiskesamordningstjänsten fortsätter löpande till och med 2016. De behov av inventeringar
och åtgärder som upptäkts under 2014 kommer att läggas in i fiskevårdsplanen. Satsningarna på
fisketurism kommer att fortsätta samtidigt som de problem som på vissa ställen uppstått med
fisketurismen skall försöka lösas.
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2014;4 Fisketurism och informationsinsatser
Som ett led i att utveckla fisketurismen inom Storumans kommun har en övergripande
omvärldsbevakning genomförts. Kontakter har tagits med aktörer inom kommunen som har potential
att jobba med fisketurismen i framtiden, men även aktörer som idag är verksamma inom näringen. Ett
möte med Näringslivskontoret genomfördes för att stämma av hur de såg på fisketurismen och dess
framtida satsningar i kommunen. Fisketurism förknippas ofta med alltifrån välskötta vandringsleder
längs älvarna till helikopterlyft med sportfiskeguider. Det är dock viktigt att det finns en långsiktighet i
arbetet med turismen och att man arbetar med både att få till servicefunktionerna längs vattnen men
framförallt att försöka stödja befintliga och framtida näringsverksamheter inom fisketurismen. Det är
viktigt att arbetet med fisketurismen finns med inom det arbete som planeras inom Visit Hemavan
Tärnaby och att informationsflödet mellan projektet och fiskesamordnaren är fortsatt bra.
En satsning på information om fisket och förvaltningen kommer att leda till att information läggs ut på
en ny hemsida som är gemensam med Lycksele kommun. Alla FVO ska presenteras och visas upp och
det skall även finnas länkar till deras befintliga hemsidor. Förhoppningsvis kan detta bli en bra
informationsportal för fisket i regionen. Arbetet med hemsidan är påbörjat och kommer att avslutas
under 2015. Efter det kommer ett löpande arbete med denna portal att skötas av fiskesamordnaren.
Intresset för gäddfisketurism är något som ökar både nationellt och
internationellt. Detta är även en resurs som är outnyttjad i
kommunen trots att kvalitén på detta fiske håller en mycket hög
klass i Storuman. För att lyfta fram detta anordnades en föreläsning
på Hotell Toppen där två entreprenörer berättade om
gäddfisketurism och dess potential. De berättade hur deras arbete
med att utveckla gäddfisket har skett under senare år och att
utländska kunder nu årligen dyker upp på deras anläggningar. Till
viss del kan man se detta som en möjlighet för befintliga
boendeanläggningar att förlänga säsongen, men även möjligheten
för fler anläggningar att utvecklas.
För att fortsätta utveckla gäddfisketurismen har ett omfattande
arbete påbörjats för att få till ett Botnia-Atlantica projekt
tillsammans med både Finland och Norge där fokus inom Sverige
kommer att ligga på att utveckla gäddfisketurism i reglerade vatten.
Ett flertal möten har hållits med de olika aktörerna, både fysiskt och per telefon, för att arbeta fram en
projektansökan tillsammans. Ansökan för detta projekt är beräknad att lämnas in i början av 2015.
En fisketillsynsutbildning har genomförts under året för att främja en ökad bevakning längs vattnen då
fisketrycket har ökat och beräknas öka ytterligare framöver. Intresset för utbildningen var stort och
kursen blev snabbt fullbokad efter inbjudan per post till de olika fiskevårdsområdena samt annonsering i
Storumanbladet. Deltagare från sex olika fiskevårdsområden genomförde kursen i Storuman.
Tärna FVO har genomfört en informationsinsats längs Tärnaån. De har tagit fram skyltar och monterat
upp dessa längs Tärnaån. Arbetet är en inledning till en större satsning på att utveckla Tärnaån både
genom att förbättra för fisken och för turismen.
Rapportering
Detta PM utgör slutrapport för det arbete som genomförts inom projektet ”fisketurism och
informationsinsatser” som pågått under 2014.
Fortsättning
Ansökan för Gäddfisketurismprojektet inom Botnia-Atlantica kommer att lämnas in under början av
2015. Ytterligare projekt för att främja fisketurismen inom kommunen kommer genomföras enligt
fiskeplanen för 2014-2020.
Fler fisketillsynsutbildningar kommer att genomföras framöver då efterfrågan på utbildningen var stor.
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2014;5 Gemensamt fiskekort Storuman
Svaren på den enkät som i omgångar under de senaste åren lämnats ut till fiskerättsägare i sjön
Storuman har sammanställts (se nästa sida). Resultatet visar att kortet så långt som möjligt skall gälla
hela sjön, kortet skall endast omfatta sportfiske och fisketillsynen inom området skall samordnas så att
den kan skötas gemensamt. Majoriteten av fiskerättsägarna/områdena vill att det skall finnas
begränsningar gällande storlek och/eller uttag av fisk. Begränsningarna bör enligt enkäten gälla de
vanligaste sportfiskearterna och de flesta vill ha en relativt lågt satt storleksbegränsning (≥30 cm). En av
de svarande (Sveaskog) har inkommit med synpunkter om att fiskbeståndet bör inventeras innan
begräsningar införs. Ur fiskevårdssynpunkt är det dock klarlagt att någon form av begränsning bör
införas. Hur denna begränsning bör se ut bör baseras på vilket uttag sjön klarar av utan att
fiskbestånden försämras vilket kräver kunskap om fiskbestånden i sjön. En lämplig begränsning skulle
del innebära någon form av storleksbegränsning men även en begränsning i uttag av fisk.
Ett förslag gällande utformning av fiskekortet i form av fiskebegränsningar, pris, förslag till administrativ
lösning samt till hur överskottet skall användas kommer att tas fram och presenteras för
fiskerättsägarna vid ett gemensamt möte under vintern. Vid mötet ska även ett avtalsförslag
presenteras så att detta kan diskuteras och förhoppningsvis gemensamt godtas av fiskerättsägarna.
Intresset för att delta i ett gemensamt fiskekort är för närvarande enligt
följande karta: gröna områden är positiva till ett gemensamt fiskekort, röda
områden är intresserade av att delta. Gula områden är
skeptiska men har inte heller helt sagt nej eller
områden som verkat positiva men som väntar ut
resultatet från övriga fiskerättsägare
innan det kan tas upp på årsstämma.

Områden som fortfarande är blåfärgade
utgörs av områden/fiskrättsägare som inte
hört av sig eller som inte bestämt sig,
huvudsakligen enskilda markägare och oregistrerade
samfälligheter.
Förutsatt att inte intresset att delta i ett gemensamt fiskekort har
förändrats sedan förfrågningarna påbörjades så kommer fiskekortet
därmed att kunna omfatta en stor del av Storuman.
Rapportering
Projektet kommer att redovisas i en rapport där förutsättningarna för ett gemensamt fiskekort för
Storuman redovisas. I rapporten kommer förslag på organisation, fördelning av vinst, försäljning, regler
och uppföljning att redovisas. Det kommer sedan att vara upp till fiskerättsägarna att gemensamt ta
beslut om införande av kortet eller inte.
Fortsättning
Om mötet det planerade mötet med fiskerättsägarna under vintern går bra och intresset för ett
gemensamt fiskekort kvarstår, fortsätter arbetet med detta genom att fiskesamordnaren tillhandahåller
hjälp att påbörja det praktiska arbetet med administrationen kring fiskekortet. Om allt går riktigt bra kan
ett gemensamt fiskekort finnas tillgängligt till sommaren 2015, även om det är mer troligt är att kortet
finns tillgängligt hos fiskekortsförsäljare till årsskiftet 2015/2016.
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Fråga
Geografisk omfattning

Svarsalternativ
Nedre delen av
Storumansjön
Antal svar
0
Skall allt för sportfiske upplåtet Allt upplåtet fiske i
vatten i respektive område ingå respektive område.
i sportfiskekortet eller endast
fiske i själva Storumansjön?
Antal svar
0
Fiskebegränsningar
Nej inga
Skall det finnas
begränsningar.
fiskebegränsningar i kortet?
Antal svar
3

Hela Storumansjön Ointresserade
av att delta
7
2
Endast fiske i
Storumansjön, d.v.s.
ett rent ”Umankort”.
5
Ja, gällande alla
arter.
0

Ja, men
beroende på
fiskart
4

Öring,
Regnbåg Gädda Annat
röding, e
harr, lax
3
4
2
0

Övriga kommentarer

Antal svar

Önskemål om att kortet även gäller Långvattsbäcken på statlig mark
Övriga kommentarer

11*
5*

Hela områdena om bara nedersta delen
Övriga kommentarer

Anser att det bör ske någon form av inventerings/provfiske innan det går att säga
8
huruvida det ska vara begränsningar el. uppmaningar! Alternativt om det finns kunskap?
Fångstrapportering skall ske! Skall vara fiskeförbud på resp. art under lekperiod om inte
avsikten är att begränsa en arts numerär?! Vad är målet med den gemensamma
förvaltningen av Storumansjön! Vad vill man? Är det bara tillgängligheten för
allmänheten el. är det utveckling av fisket el. speciella arter som skall gynnas?!
Endast krok och trolling
_________ _______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ ______ _______ _______ ____ _________ _______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ ______ _____

Hur skall begränsningarna se
ut?

Minimimått (allt under Ingen begränsning
måttet måste släppas
tillbaka)
0
Baglimit (max antal
Ingen begränsning
fångade/kort och dag)
1

≥ 30 cm

Skall fisketillsynen ske
gemensamt eller ska varje
område sköta tillsynen för sig?
Antal svar
Hur mycket ska fiskekortet
kosta? (Inga förbestämda
svarsalternativ).

Gemensamt

Var för sig

Annat förslag:

9
2 typer av kort,
dygnskort och
säsongskort. Pris enligt
kringliggande vatten

0
Beslutas gemensamt
av fiskerättsägarna.
Marknadsmässigt!

0
Kolla med
Juktan, mer än
dyraste
ingående kortet

Hur skall överskottet från
kortet användas?

Utdelning till
fiskerättsägarna

Fiskutsättningar eller
andra fiskevårdande
åtgärder

Antal svar

Antal svar

≥ 35 cm

≥ 40 cm

4
1
3/kort och dag 5/kort
och dag
0
1

0
7/kort
och dag
1

Dagskort
100 kr,
årskort
500 kr

Dygn 50,
vecka
150, år
>400

5
Övriga kommentarer
Se tidigare svar under fiskebegränsningar! Måste alltså ha bättre kännedom om
fiskevattnet. innan beslut

Beror
på
produkt
en

500 kr
100 kr/år
årskort =
familjekort,
100 kr
dagskort
Beslutas vid möte av fiskerättsägarna! Är ju avhängigt om det skall investeras i service
och/el. fiskevårdande åtgärder. Grundprincipen skall vara utdelning efter andelstal.
Viktigt att regler, ekonomi m.m. inte kränker den enskildes rätt i stadgar el. beslut
Markägare med markägarkort skall vara giltigt som Uman kort
Inklusive rastplatser mm. Kolla Vänern

4

9
8

_________ _______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ ______ _______ _______ ____ _________ _______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ ______ _ ______ _______ ______ _____

_________ _______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ ______ _______ _______ ____ _________ _______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ ______ _____

Antal svar
Finns det andra önskemål eller
villkor? (Inga förbestämda
svarsalternativ).

0
Definition trolling: X
antal spön per dag,
antal spön, båtar,
krokar

8
De lokala fiskekorten
gällande nätfiske får
icke ifrågasättas

9

* Dessa frågor fanns endast med på första versionen av enkäten och togs senare bort.
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2014;6 Fiskevård
Åtgärd av vandringshinder Kvarnbäcken
Inom Storumans kommuns fiskevårdsplan har under 2014 två vandringshinder i Kvarnbäcken,
Skarvsjöby åtgärdats. Det ena vandringshindret bestod av en stålspontning i Kvarnbäcken cirka 600
meter nedströms Skarvsjön. Spontningen var utförd i stålplåt och hjälpte till att upprätthålla
vattenståndet i de delar av bäcken som är synliga från vägen. Den var fem meter bred och hade en
fallhöjd på 0,58 m. Vandringshindret åtgärdades genom att en tröskel anlades precis nedan spontningen
i bäcken (se före och efter bild nedan).

Det andra vandringshindret utgjordes av en vägtrumma belägen i Kvarnbäcken cirka 1,4 kilometer
nedströms Skarvsjön. Trumman var dock lagd så att ett fall på 0,25 m skapades nedströms trumman. Då
vattendjupet i trumman endast uppgick till 0,19 m vid inventeringstillfället och vattenhastigheten var
hela tre meter per sekund bedömdes vägtrumman utgöra vandringshinder för fisk. Även trumman
åtgärdades genom att en tröskel anlades nedanför trumman (se före och efterbild nedan). I tillståndet
till åtgärderna angav Länsstyrelsen att trumman bör bytas ut, vilket dock åligger samfälligheten som
äger vägen. I väntan på det är emellertid vandringshindret undanröjt så att beståndet av fisk och andra
vattenlevande organismer i bäcken fritt kan vandra mellan Storbäcken och Skarvsjön.

Elfiskeundersökningen som genomfördes innan åtgärderna påbörjades visade på mycket höga tätheter
av årsyngel av öring och höga tätheter av äldre öring i Kvarnbäcken.
Antal fångade individer vid elfisket i Kvarnbäcken.
Datum
Kvarnbäcken
2014-10-16

Öring 0+
50

Öring 0+
13

Lake
1

Öring 0+
64,2

Öring >0+
14,3

Lake
1,5

2

Individtäthet, beräknat antal/100m i Kvarnbäcken.
Datum
Kvarnbäcken
2014-10-16
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Inventering trumma Harrbäcken
Vägtrumman i Harrbäckens utlopp i Storuman inventerades 2014-09-14 då Kaskeluokts
samfällighetsförening påpekat att trumman utgjorde vandringshinder för fisk.
Vid inventeringstillfället utgjorde inte trumman ett vandringshinder för fisk vid den aktuella
vattenföringen i bäcken och det aktuella vattenståndet i Storuman.

Under våren när harren ska upp i bäcken och leka
utgör trumman emellertid med största sannolikhet
ett mycket svårt vandringshinder för fisk då
vattennivån i Storuman är ett flertal meter lägre än
vid inventeringstillfället eftersom vattennivån
nedströms trumman står i direktkontakt med sjön.
Hur svårt vandringshinder trumman utgör och hur
detta eventuell kan åtgärdas måste dock inventeras
under våren vid lägre vattenstånd i sjön.

Inventering av trumma Isaksbäcken
Isaksbäckens källflöden finns runt Stickartjärnen och bäcken
rinner därefter i ostsydostlig riktning via Isaksmyran ut i
Ankarsundsavan. Cirka 270 meter uppströms mynningen
rinner bäcken genom en vägtrumma under grusvägen till
Ankarsund. Totalt är bäcken lite drygt tre kilometer lång.
Passagen under vägen består av två stycken rundtrummor
varav en betongtrumma med en diameter på 1,2 meter som
är vattenförande samt en något högre belägen plåttrumma
med en diameter på 1 meter. Plåttrumman var vid det
aktuella vattenståndet helt torrlagd i båda ändarna. På
nedströmssidan om betongtrumman var fallhöjden ca16 cm, vilket innebär ett mindre vandringshinder
för fisk och vattenlevande organismer. De nedersta ringarna i betongtrumman höll vid inventeringen på
att glida isär, vilket kommer att medföra erosion på nedströmssidan om trumman om den inte läggs om.
Det bästa och enklaste sättet att åtgärda detta vandringshinder är att lägga om trumman på så sätt att
det blir vandringsbart för alla organismer.
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Uppföljning av anläggande av lekbotten och utplantering av öring i Gardsjöbäcken
Inplantering av öring har utförts i Gardsjöbäcken vid ett antal tillfällen; 1989 sattes 5000 st.
Gullspångsyngel ut, 1990 planterades 5000 st. Arjeplogsyngel ut och 1991 sattes ytterligare 5000 st.
Arjeplogsyngel ut. Under perioden 2012-2014 har årligen 2000 st. ettåriga Ammarnäsöringsyngel
planterats ut i bäcken efter att även lekbottnar har iordningställts. Tätheterna av årsyngel var vid årets
uppföljnings elfiske extremt höga vilket visar att den anlagda lekbotten har medfört en mycket lyckad
reproduktion för öringen i bäcken under det senaste året. Dessutom påträffades två äldre öringar, ett
årsyngel av harr och en lake på elfiskelokalen.
Antal fångade individer vid elfisket i Gardsjöbäcken.
Datum
Gardsjöbäcken ovan E12
2014-08-07
2008-09-08
1988-08-04
Gardsjöbäcken nedströms E12
1988-08-04

Öring 0+
144
10
4

Öring >0+ Harr 0+
2
1
3

Elritsa

X
X

Lake
2
3
X
X

2

Individtäthet, beräknat antal/100m i Gardsjöbäcken. Lokalerna är sorterade från Gardsjön och nedströms. Årets
resultat är grönmarkerade. Siffror inom parentes är beräknade av Micael Hedlund och saknas på elfiskeregistret
alternativt stämmer inte mot elfiskeregistrets tätheter (dubbla täthetsberäkningar).
Datum
Öring 0+
Öring >0+ Harr 0+ Elritsa
Lake
Gardsjöbäcken ovan övre vägen
1991-08-29
0,5
1,3
1987-09-02
0,6
0,8
Gardsjöbäcken ovan E12
2014-08-07
59,1
0,7
0,4
0,9
2008-09-08
4,3
1,2
1,3
1996-08-29
X
1991-08-29
2,1
2,0
0,5
2,4
1989-08-03
(6,3)
(2,3)
X
X
1988-08-04
1,6 (1,8)
5,3
X
1987-09-02
3,3
0,9
1986-08-26
3,8
0,6
0,7
4,5
Gardsjöbäcken nedströms E12
1996-08-29
(1,0)
X
1991-08-29
0,8
0,7
1,9
1989-08-03
(0,2)
X
X
X
1988-08-04
7,4
1,1
1987-09-02
15,9
0,2
0,5
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Utvärdering av fiskbestånd i Skansnässjön
Under våren 2014 provtog, analyserade och åldersbestämde Aquanord AB en öring från Skansnässjön
efter att Allner Isaksson märkt av en kraftigt försämrad tillväxt i sjön under de senaste åren. Öringen var
mycket mager och kraftigt parasiterad med cystor både på magsäcken och på hjärtat samt fritt
simmande parasiter i bukhålan. Öringen var sju år plus en sommar och hade haft en mycket dålig tillväxt
efter fyra års ålder, vilket skulle kunna bero på flera olika orsaker:
- Öringen genomförde vid fyra års ålder ett byte av födoval till följd av en ökad storlek och utsattes
därefter för hård konkurrens om denna föda, vilket fick tillväxten att avstanna.
- Öringen livnärde sig under sina första i Skansnässjön på infekterade kräftdjur vilka agerade
mellanvärdar för parasiter, vilket medförde att öringen under sitt fjärde levnadsår var så infekterad
att tillväxten avstannade.
- En kombination av båda angivna scenarion ovan eftersom den undersökta öringen både var kraftigt
infekterad av parasiter och i princip helt saknade maginnehåll.
För att få ett bättre underlag för att kunna utreda orsaken till den låga tillväxten har Allner under hösten
2014 lånat två översiktsnät och samlat in fisk för analyser av ett utökat antal individer. Dessa fiskar (51
st.) fördelat på arterna abborre, röding, öring och elritsa har alla provtagits med avseende på längd och
vikt. Alla arter utom elritsan har även provtagits med avseende på kön, könsmognad, köttfärg, ålder,
födoval och parasiteringsgrad.
Totalt fångades 26 abborrar, 12 elritsor, tre rödingar och tio öringar på två nät med en totalvikt på 3,96
kg. Abborrarna var något färre men större och öringen var något fler men mindre än i liknande sjöar
enligt SLUs statistik, vilket skulle kunna instämma med Allners observationer av att abborren ökat på
bekostnad av öringen.
Fångst vid nätfiske i Skansnässjön.
Normalvärde Normalvärde
Antal Medelvikt Total vikt (g) Medellängd Antal/nät Vikt (g)/nät antal/nät
vikt (g)/nät
19,3
969,3
Abborre
26
98,5
2561
166,9
13
1280,5
5,3
15,7
Elritsa
12
4,2
50
77,8
6
25
23,3
1028,6
Röding
3
152
456
244,3
1,5
228
4,3
651,5
Öring
10
89,4
894
196,4
5
447
25,4
1527,0
Summa
51
3961
25,5
1980,5
6
Abborre

Öring

Röding

5

Antal

4

3

2

1

0

Längdfördelning hos abborre, öring och röding i Skansnässjön.

Analyserna av födoval och ålder kommer att genomföras under vintern innan slutrapporten är
färdigställd.
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Rapportering
Slutrapporter senast 2015-03-31.
Fortsättning
Följande åtgärder kommer att föras in i fiskeplanen och dess åtgärdsprogram för kommande år.
 Elfiskeuppföljningar under 2015 och 2017 i Kvarnbäcken.
 Harrbäcken måste inventeras i maj vid lågvatten i magasinet i samband med harrens lekperiod för
att bedöma problematiken kring vägtrumman och genomföra en bedömning av eventuella
åtgärder.
 Vägtrumman i Ankarsund behöver åtgärdas, antingen genom att vägägaren lägger om trumman då
den håller på att glida isär, eller genom tröskling nedströms trumman.
 Utsättningarna av öring i Gardsjöbäcken föreslås fortsätta ytterligare något år och ytterligare
uppföljningar behöver genomföras med hjälp av elfiske, förslagsvis 2016 och 2018.

2014;7 Uppföljning fiskutsättningar Umeälven
Fiskutsättningar sker i ett flertal magasin längs Umeälven som ersättning för förlorat fiske. Ett flertal av
vattenkraftsdomarna ger även utrymme för utvärdering av utsättningarna och en möjlighet att utveckla
ett framtida utsättningsmaterial. För att utveckla ett lämpligt utsättningsmaterial behövs emellertid
kunskap om vilken öringstam som lämpar sig bäst för utsättningar i älven, både gällande tillväxt och
gällande att öringen trivs i magasinen. För närvarande används öringstammar från Arjeplog, Bergnäs,
Gullspång och Ammarnäs. Kunskapen om resultaten från dessa utsättningar är begränsade varför en
uppföljning genomförs.
Rapportering
Slutrapport senast 2015-03-31.
Fortsättning
Rapporten kommer att användas som underlag för eventuella förändringar vid de fortsatta
utplanteringarna av fisk enligt villkoren i de olika vattendomarna.

2014;8 Uppföljning utsättningar näringsdjur Umeälven
Utsättningar av kräftdjuren Pallasea quadrospinosa och Mysis relicta har skett i ett antal
regleringsmagasin i övre delen av Umeälven som ett försök att öka tillgången på föda för fiskbestånden
efter regleringen. Under många år efter utsättningarna har dessa försök ansett vara helt misslyckade då
utsättningarna i vissa fall lett till en minskad mängd kräftdjur i sjöarna och minskande fiskbestånd. Detta
beror på att de två utsatta arterna är tydligt predatoriska på mindre arter av kräftdjur. Nya studier,
bland annat i Norge, visar emellertid att fisket i vissa sjöar på senare år åter har förbättrats och att fisken
har börjat gynnas av de tidigare utsättningarna. Forskning har även visat att de utsatta kräftdjuren lätt
kan sprida sig inom vattensystemen, framförallt nedströms.
En sammanställning och utvärdering av utsättningarna av näringsdjur håller därför på att genomföras
för att ta reda på dessa arters nuvarande förekomst, effekten av utsättningarna av dessa kräftdjur och
en utvärdering av de försök som genomfördes på 1960- och 1970-talet.
Rapportering
Slutrapport senast 2015-03-31.
Fortsättning
Ett projekt med uppföljningar av ekosystemet i en eller två magasin med utsatta näringsdjur kommer att
planeras. Detta för att få bättre kunskap om utsättningarnas effekter i de magasin där kräftdjuren är
utplanterade och även kunna bedöma effekten i de delar av älven dit djuren har spridit sig. Resultaten
kommer att användas som underlag för bedömning av utsättningarnas effekter på ekosystem i ett
längre tidsperspektiv och avgöra om utsättningarna var lyckade eller om moratoriet mot nya
utsättningar skall kvarstå.
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2014;9 Restaurering av Nyträskbäcken
En flottledsrestaurering av nyträskbäcken har genomförts som en del av Storumans kommuns
fiskevårdsplan under 2014. Bäcken ligger öster om Storuman inom Gunnarbäcken- Juktåns Nedre
fiskevårdsområde.

Hela Nyträskbäcken från Nyträsket och ner till Norra Sundträsket flottledsåterställdes vid
restaureringsarbetet 2014. Materialet i samtliga rensningar och stenkistor återfördes så långt som
möjligt till fåran för att återskapa ett mer varierat bottensubstrat, vattendjup samt strömhastighet.
Dessutom medförde förflyttningen av block
från strandkanterna till fåran att vattennivån
steg och vattendragets bredd ökade, med
påföljden att produktionsytan för
vattenlevande organsimser ökade. Den övre
flottningsrännan såg från den före detta
dammen ut att vara relativt intakt. En bit ner
längs bäcken hade rännan dock brutits sönder och materialet hade ansamlats i flera stora brötar vilka
tillsammans med de intakta delarna av rännan utgjorde ett totalt vandringshinder för fisk. Rännan
plockades därför bort och materialet placerades på land. Bilderna nedan visar en vy över bäcken från
dammen före respektive efter flottledsrestaureringen.

Rapportering
Slutrapporten är färdigställd, se rapporten ”Flottledsrestaurering Nyträskbäcken 2014”.
Fortsättning
Elfiskeuppföljning under 2015 och 2017.
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