2013-12-15

Avstämning uppdrag Storumans fiskevårdsplan 2013
Aquanord AB
Inventering av vandringshinder i Kvarnbäcken samt Skarvsjöns utlopp
Aquanord AB har efter önskemål från Bo Larsson i Långnäs inventerat två områden i Kvarnbäcken
samt Skarvsjöns två utlopp. Inventeringarna utfördes 2013-06-19. Syftet med inventeringarna i
Kvarnbäcken var att undersöka om dessa två partier utgjorde vandringshinder för strömlevande fisk
och i sådana fall ta fram förslag till lämpliga åtgärder för att undanröja dessa vandringshinder. De
båda utloppen inventerades för att undersöka förutsättningarna att omfördela vattenföringen
mellan dessa utlopp i syfte att minimera mängden surt myrvatten från Skarvmyran i Kvarnbäcken.

Översiktskarta över Skarvsjön. Inventerade objekt är markerade i kartan.

Objekt 1 är en vägtrumma belägen i Kvarnbäcken
cirka 1,4 kilometer nedströms Skarvsjön.
Vägtrumman består av nio betongringar med en
diameter på 1,55 meter. Trumman är totalt cirka tio
meter lång men vissa av ringarna har glidit isär
vilket orsakar erosion både över och under
vägtrumman. Förutom detta är ringarna lagda så att
ett fall på 0,25 m skapas 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. Vägtrumman bör
därför åtgärdas för att undvika fortsatt erosion och för att undanröja vandringshindret för
vattenlevande organismer. I första hand bör åtgärderna genomföras av vägägaren i samband med att
erosionsskadorna runt trumman åtgärdas, men det går även att söka bidrag för åtgärden då den
gynnar naturvärdet i bäcken.
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Objekt 2 är en stålspontning i Kvarnbäcken cirka
600 meter nedströms Skarvsjön. Spontningen är
utförd i stålplåt och hjälper till att upprätthålla
vattenståndet i de delar av bäcken som är synliga
från vägen. Den är fem meter bred och har en
fallhöjd på 0,58 m. På grund av den höga fallhöjden
utgör spontningen vandringshinder för fisk.
Vandringshindret behöver därför åtgärdas för att
underlätta vandring för vattenlevande organismer.
Den enklaste åtgärden, vilken inte heller riskerar att
förändra vattenståndet uppströms
vandringshindret, är att anlägga en tröskel av sten, block och grus från den nuvarande
stålspontningen och sju meter nedströms. Materialmängden som finns tillgänglig i anslutning till
vandringshindret är inte tillräckligt men resterande stenmaterial bör enkelt kunna fraktas till den
aktuella platsen då tröskeln ligger mycket lättillgängligt nära väg. Själva tröskeln bör anläggas med
hjälp av en mindre grävare och med handledning av en person med erfarenhet av
återställningsarbeten.
Objekt 3 och 4 utgörs av Skarvsjöns norra respektive södra utlopp. Det norra utloppet består av en
tröskel i form av en tvådelad träspontning som sträcker sig cirka en och en halv meter ut från vardera
stranden. I mitten har tröskeln ett lägre parti med en bredd av cirka tre meter där vatten kan passera
även vid lägre vattenstånd i sjön. Bäcken är på båda sidor om tröskeln mycket lugnflytande, cirka sex
meter bred och cirka 0,8 m djup. Skarvsjöns södra utlopp består av en tröskel av natursten.
Utloppsbäcken är i dess översta del cirka tre meter bred med ett vattendjup över tröskeln på bara 0,1
m och en förhållandevis låg vattenhastighet på endast cirka 0,2 m/s. Enligt uppgift från Bo Larsson
torrläggs tröskeln helt under vissa somrar och utgör vid dessa tillfällen ett totalt vandringshinder för
vattenlevande organismer.

Eftersom det inte är säkerställt vilken effekt myrvattnet från Skarvmyran söder och öster om
Skarvsjön har på framförallt Kvarnbäcken eller hur de interna vattenströmmarna genom sjön fördelar
myrvattnet i sjön jämfört med vatten från andra delar av avrinningsområdet är en omfördelning av
avrinningen från Skarvsjön en för omfattande åtgärd med det befintliga underlagsdatat. Om övriga
åtgärder skall genomföras i Kvarnbäcken för att underlätta vandring för vattenlevande organismer
och framförallt öring, bör inte heller vattenföringen minskas i bäcken då detta skulle försvåra
fiskvandringen i de branta partierna. Om utloppströskeln vid objekt 4 däremot justeras så att
utloppet blir något smalare men djupare kan vattenmängden som passerar bibehållas samtidigt som
utloppet inte lika lätt torrläggs under torra somrar. En sådan åtgärd kommer däremot inte att
förändra andelen myrvatten via de två olika utloppen.
Rapportering
Slutrapporten är färdigställd.
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Fortsättning
Åtgärd av objekt 1 bör i första hand åligga vägägaren. En åtgärd av objekt 2 bör kunna läggas in i
Storumans kommuns fiskevårdsplan för kommande år, medan eventuella åtgärder i objekt 3 och 4
kräver mer kunskaper om eventuell påverkan på Kvarnbäcken av myrvattnet. Möjligen kan en mindre
åtgärd av objekt 4 läggas in som en del i Storumans kommuns fiskevårdsplan för kommande år.
Åtgärden skulle då innebära en justering av tröskeln för att säkerställa vattenföring i bäcken även vid
lägre vattennivåer i sjön – för mer detaljer se slutrapporten ”Inventering Skarven 2013”.

3

Elfiskeuppföljning åtgärder 2008-2010
Dessa bäckar har elfiskats under 2013 inom ramen för Storumans kommuns fiskevårdsplan som en
uppföljning av de flottledsrestaureringar som genomförts mellan åren 2008-2010:

Joranbäcken (restaurerad 2010, andra uppföljningen)

Kirjesån (restaurerad 2010, andra uppföljningen)
Joranbäcken
Redan innan flottledsrestaureringen genomfördes i Joranbäcken fanns det höga till mycket höga
tätheter av öring inom elfiskelokalen ”objekt 9h”. Efter restaureringen har dessa tätheter ökat
ytterligare. Tätheterna uppgick vid det senaste elfisket till mellan höga och mycket höga tätheter av
årsyngel samt mycket höga tätheter av äldre öring jämfört med liknande vattendrag i Norrlands
inland. Detta visar att restaureringen av bäcken gett önskad effekt med ett förbättrat öringbestånd
samt en bäck med ett naturligare utseende och sannolikt en återskapad ekologisk funktion.
Aquanord AB har även under året fått in rapporter från fiskare om förbättrade fångster vid sportfiske
i bäcken, trots att restaureringen genomfördes för endast tre år sedan. Förutom öring fångades två
elritsor och en lake på lokalen under elfisket som genomfördes 2013.
Den nedre lokalen som restaurerades 1988 och som i denna rapport utgör en referenslokal till
lokalen ”objekt 9h” har uppvisade ett förbättrat öringbestånd efter restaureringen men med något
varierande tätheter mellan åren. Den nedre lokalen har dock generellt sett inte uppvisat lika höga
tätheter som den övre lokalen i Joranbäcken. Den tredje elfiskelokalen ”Joranbäcken övre”, som
däremot inte har elfiskats sedan 1988 ligger strax nedanför den sträcka som restaurerades 2010.
Båda de elfiskade lokalerna i Joranbäcken uppvisade, till skillnad från många andra vattendrag i
Västerbottens inland och fjälltrakter under 2013, relativt goda bestånd av årsyngel och normala
storlekar på de årsyngel som fångades. I många vattendrag som Aquanord AB elfiskar årligen i detta
område har tätheterna av årsyngel under 2013 varit mycket lägre än normalt och de årsyngel som
fångats har varit ovanligt små i storlek.
Antal fångade individer i Joranbäcken. 2013-års resultat är markerat i grönt.
Datum
Öring 0+
Öring 0+
Harr 0+
Joranbäcken objekt 9h
2013-07-29
147
90
Joranbäcken objekt 9h
2011-07-29
52
50
Joranbäcken objekt 9h
2009-07-16
64
26
Joranbäcken övre (1)
1988-07-28
3
Joranbäcken övre (1)
1987-09-18
12
4
Joranbäcken nedre (2)
2013-07-29
34
20
Joranbäcken nedre (2)
2011-07-25
36
19
1
Joranbäcken nedre (2)
2009-07-18
8
26
Joranbäcken nedre (2)
1989-07-23
20
5
Joranbäcken nedre (2)
1988-07-28
7
8

Elritsa
2
3
1
26

Lake
3

1

38

1

2

Individtäthet, beräknat antal/100m i Joranbäcken. 2013-års resultat är markerat i grönt.
Datum
Öring 0+
Öring 0+
Harr 0+
Elritsa
Joranbäcken objekt 9h
2013-07-29
55,9
37,4
0,4
Joranbäcken objekt 9h
2011-07-29
23,4
25,7
1,3
Joranbäcken objekt 9h
2009-07-16
44,2
18,1
0,5
Joranbäcken övre (1)
1988-07-28
4,5
39,7
Joranbäcken övre (1)
1987-09-18
6,4
1,0
Joranbäcken nedre (2)
2013-07-29
13,0
7,3
Joranbäcken nedre (2)
2011-07-25
20,4
10,1
0,5
0,6
Joranbäcken nedre (2)
2009-07-18
3,1
10,7
Joranbäcken nedre (2)
1989-07-23
16,7
3,6
Joranbäcken nedre (2)
1988-07-28
2,1
2,6
11,9

Lake
1,0

0,4
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Kirjesån
Elfiskeundersökningarna i Kirjesån visade på varierande tätheter av öring mellan åren. Av de två
lokaler som elfiskades under 2013 uppvisar lokalen vid väg E12 vanligtvis högre tätheter av årsyngel
än lokalen 400 meter nedströms Metarbäcken. Under 2013 var tätheterna av årsyngel däremot låga
inom båda lokalerna och de yngel som fångades var ovanligt små. Tätheterna av äldre öring var likväl
normala till höga jämfört med liknande vattendrag i Norrlands inland enligt statistik från SLUs
elfiskeregister. Ingen av de elfiskade lokalerna ligger emellertid inom det restaurerade området, även
om den nedre lokalen ligger strax nedströms den nedre gränsen för den utförda restaureringen.
Restaureringen verkar därmed inte ha gett någon tydlig förbättring i fiskbeståndet i nedre Kirjesån
som helhet. Det var emellertid inte endast Kirjesån som uppvisade ovanligt låga tätheter av årsyngel
samt ovanligt små årsyngel under 2013. Samma trend återfanns i många av de vattendrag som
Aquanord AB elfiskade inom Västerbottens län under 2013, vilket tyder på att årets låga tätheter av
yngel var mer regionalt förekommande problem än att det endast omfattade Kirjesån.
Antal fångade individer i Kirjesån. 2013 års resultat är markerat i grönt och lokalerna är sorterade från Boksjön
och nedströms.
Datum
Öring 0+ Öring >0+ Lax 0+ Lax >0+ Kända utplanteringar (fram till 1989)
6,8 km körsträcka fr.
E12

2009-09-30 37
1989-08-22 15
1988-08-04

41
13
15

Lumnigrubban

2009-09-30 79
1989-08-22 25
2013-07-30 3

12

2011-08-03 17
2009-09-30 17
1989-08-22 5

44
41
5

400 m nedströms
metarbäcken

500 m nedströms
metarbäcken
1:a vindskydd Öringan 1988-09-23 37
Villa vid E12 (1)
2013-07-30 12
2011-08-03 66
2008-08-29 14
1988-09-23 3

56
22

9000 st 0+ lax utplanterat 89-06-18
4700 st årsyngel av lax utsatt 88-0608, öringrom utsatt -87

10

9000 st 0+ lax utplanterat 89-06-18

63

15
23

21
36
31
13
36

8000 st 0+ lax utplanterat 89-06-18
1

Individtäthet, beräknat antal/100 km i Kirjesån. 2013 års resultat är markerat i grönt. Lokalerna är sorterade
från Boksjön och nedströms, siffror inom parentes är uträknat för hand av Micael Hedlund och saknas på
elfiskeregistret, alternativt stämmer inte mot angivna tätheter i elfiskeregistret.
Datum
Öring 0+ Öring >0+ Lax 0+ Lax >0+ Kända utplanteringar (fram till 1989)
6,8 km körsträcka fr. 2009-09-30 13,3
E12
1997-09-14 30
1996-09-03 (45,2)
1991-08-29 (5,2)
1989-08-22 (6,0)
1988-08-04

12,8
30
(31,0)
(10,4)
(4,7)
4,9 (6,2)

Lumnigrubban

4,8
(5,5)

400 m nedströms
Metarbäcken

500 m nedströms

2009-09-30
1993-09-17
1989-08-22
2013-07-30

42,1
(5,0)
(35,7)
1,0

2011-08-03 6,1
2009-09-30 5,1
1996-09-03

(0,8)
(3,6)
(26,7)
8,1 (9,2)

9000st 0+ lax utplanterat 890618
4700st årsyngel av lax utsatt 880608,
öringrom utsatt -87

(3,5)
(14,3)

9000st 0+ lax utplanterat 890618

16,9
17,8
12,1
(4,7)

0

4,7

5

Metarbäcken

1995-08-25
1994-08-08
1993-09-17
1991-08-28
1989-08-22
1:a vindskydd
1991-08-28
Öringan
1988-09-23
Uppströms Hällfallet 1997-09-14
1996-09-03
Nedströms Hällfallet 1994-08-08
Villa vid E12
2013-07-30
2011-08-03
2008-08-29
1996-09-03
1995-08-25
1988-09-23

(1,8)
(2,7)
(0,6
(4,1)
(1,1)
(1,1)
(2,5)
(2,5)
6,1
13,6
5,5 (7,7) 3,4 (4,4)
(5,7)
(17,9) (4,8)
(15,0) (10,0)
2,6
7,5
18,1
9,1
10,4
8,4
(11,4) (9,1)
(18,8) (6,2)
0,4 (0,5) 5,0 (6,4)

(13,9)
(18,8)

(6,9)
(8,9)
8000st lax 0+ utplanterat 890618
0,2

Rapportering
Slutrapport senast 2013-12-31.
Fortsättning
Ingen fortsättning är planerad.
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Avelsfiske Kvarnmårkan
Aquanord AB har efter önskemål från Gunnarbäcken-Juktåns
nedre fiskevårdsområde hjälpt till att fånga öring för avel i
Kvarnmårkan med hjälp av elfiske. Syftet med elfisket var att
samla in öring från det naturligt förekommande beståndet för
att därefter kunna hålla en lokal öringstam i odling för fortsatta
utsättningar i Gunnarbäckens och Juktåns vattensystem och
därmed även minska utsättningarna av främmande stammar.
Elfisket utfördes 2013-06-27 längs båda stränderna inom en
sträcka av totalt 100 meter i Kvarnmårkan (se skiss). Området
som elfiskades omfattade dels den ordinarie elfiskelokalen, dels
den motsatta stranden samt dels en sidofåra som mynnar ut i
den ordinarie elfiskelokalen.

Skiss över elfiskat område i
Kvarnmårkan.

Då endast ett fåtal större öringar påträffades längs
den högra stranden som elfiskades först och de
årsyngel som fångades var ovanligt stora för
årstiden beslutades det i samråd med Lycksele
fiskodling att även årsyngel skulle fångas för
leverans till odlingen för att lättare få tag i ett
tillräckligt stort underlag för vidare avelsarbete. Den
ovanligt stora storleken hos årsynglen bedömdes av
fiskodlingen medföra ökade överlevnadschanser i en
odlingsmiljö. Dessutom medför ett uttag av årsyngel
en mindre inverkan på det totala beståndet jämfört
med ett i antal motsvarande uttag av äldre öringar.
Totalt fångades 143 öringar, varav endast fyra öringar som var äldre än årsyngel. Förutom dessa
noterades och missades ytterligare fyra större öringar på lokalen. De öringar som fångades i början
av elfisket (vid fisket längs den högra stranden) placerades i en stor sump i väntan på att ordförande
för Gunnarbäcken- Juktåns nedre FVO skulle anlända med en fisktransporttank med syrgas från
Lycksele fiskodling. De öringar som därefter fångades efter att transporttanken anlänt sattes i hinkar
med vatten och två personer gick i skytteltrafik de cirka 50 meterna mellan elfiskelaget och
fisktransporttanken. Förutom öring påträffades vid elfisket även elritsa, gädda, lake, stensimpa och
harr. Då dessa arter inte var av intresse för avelsarbetet släpptes de däremot omedelbart.
Fisken anlände till Lycksele fiskodling endast någon timme efter att elfisket avslutades i
Kvarnmårkan. Öringarna var vid ankomsten pigga och i mycket bra skick men vägrade under de
följande veckorna att lära sig äta fiskfoder trots att alla tillgängliga fodertyper testades. Ett nytt
försök att få tag i avelsmaterial genomfördes därför senare under hösten av fiskevårdsområdet själva
med hjälp av nät för att fånga och (senare vid odlingen) krama lekfisk. Detta försök till fiske på lekfisk
påbörjades troligen i senaste laget och då det även tog några dagar innan fiskevårdsområdet hade
lärt sig den effektivaste tekniken, fångades endast en öringhane. Denna vägde dock hela sju kg.
Ytterligare ett försök att fånga lekmogen avelsfisk kommer att genomföras av fiskevårdsområdet
under nästa höst.
Rapportering
Slutrapporten är färdigställd.
Fortsättning
Fiskevårdsområdet kommer att på egen hand genomföra fortsatt avelsfiske.
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Restaurering Nyträskbäcken
Aquanord AB har under 2013 på uppdrag av Gunnarbäcken- Juktåns Nedre Fiskevårdsområde och
som en del av Storumans kommuns fiskevårdsplan lämnat in en ansökan om, samt hunnit få beslut
från Länsstyrelsen gällande ”icke betydande miljöpåverkan” för de planerade
flottledsåterställningsåtgärderna i Nyträskbäcken. Totalt planeras 27 flottningsobjekt omfattande en
sträcka om totalt 1900 meter längs en 1700 meter lång bäcksträcka i Nyträskbäcken att åtgärdas för
att underlätta fiskvandring, återskapa lämpliga öringbiotoper samt återföra vattendraget till ett
naturligare tillstånd. För att finanisera en stor del av projektet har även en ansökan om NOKÅS medel
lämnats in till Skogsvårdsstyrelsen under 2013. Beslutet om finansiella medel drog dock ut på tiden
varför de planerade återställningsåtgärderna inte kunde genomföras som planerat under hösten
2013.

Översiktskarta över området öster om Storuman där Nyträskbäcken är inringad.

Detaljkarta över aktuell bäcksträcka längs Nyträskbäcken med samtliga inventerade objekt markerade. Av
dessa 32 objekt kommer 27 att åtgärdas. Mörkblå linje utgör avsnörda delar av den ursprungliga fåran.

Rapportering
Slutrapportering sker efter att flottledsåterställningsarbetena genomförts.
Fortsättning
Åtgärderna i Nyträskbäcken är planerade att utföras under 2014. Åtgärderna bör därefter följas upp,
liksom övriga tidigare genomförda flottledsåterställningsarbeten inom Storumans kommuns
fiskevårdsplan, med elfiskeundersökningar ett år respektive tre år efter slutförd åtgärd.
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Insamling av fisk för cesium och kvicksilveranalys
Under 2010 påbörjade Länsstyrelsen i Västerbotten ett projekt där tjugo sjöar valdes ut inom vardera
kommunen där fiske för matkonsumtion pågick. Inom Storumans kommun valdes sjöarna ut genom
att Aquanord kontaktade de organiserade fiskerättsägarna inom kommunen
(samfällighetsföreningar, fiskevårdsområden samt allmänningen) och lät dessa välja ut de
lämpligaste sjöarna och fiskarterna inom vartdera området för detta projekt. En lista med tjugo sjöar
skickades därefter in till Länsstyrelsen som sedan grupperade listan i fyra grupper om fem sjöar
vardera och därefter bad om att få in fisk från en grupp per år. De aktuella fiskerättsägarna för
vardera år har därefter kontaktats av Aquanord AB och har därefter själva fångat fem fiskar per sjö
som sedan har levererats till Aquanord AB för vidare hantering och inskickning till analyslaboratoriet.
Resultaten har efter att analysen genomförts och Aquanord AB tillhandahållits dessa, levererats
vidare till fiskerättsägarna.
Då övriga kommuner i Västerbotten under de första åren inte lyckats leverera det planerade antalet
fiskar fick Storumans kommun och Aquanord AB möjlighet att redan under 2012 kontakta samtliga
kvarvarande fiskerättsägare på listan för insamling av fisk. Samtidigt insåg Länsstyrelsen att då de
sannolikt inte skulle få in samtliga fiskar från alla kommuner fanns det utrymme i budgeten att även
kontrollera halterna av cesium och kvicksilver i ett antal större fiskar, för att undersöka om dessa
individer uppvisade mycket högre halter än de individer som ingick i de efterfrågade
storleksintervallen (abborre 250-350 g, gädda 700-1 300 g; röding 300-500 g, öring 300-500 g, sik
300-500 g, gös 500-1 000 g). Under 2012 kontaktade därmed Aquanord AB samtliga kvarvarande
fiskerättsägare som ännu inte hade fått tillfälle att lämna in fisk från de sjöar som ingick på listan för
att dessa skulle kunna tillhandahålla fisk för analys samt alla de fiskerättsägare som redan levererat
fisk om dessa även ville få möjlighet att lämna in en större individ för analys.
Då alla fiskerättsägare fram till 2013 ännu inte lämnat in fisk från de aktuella sjöarna alternativt
lämnat in färre fiskar än efterfrågat har Aquanord AB under 2013 återigen dessa fiskerättsägare för
att de skulle få möjlighet att ta reda på cesium- och kvicksilverhalterna i den fisk som fångas i
konsumeras.
Totalt har 95 fiskar från 22 sjöar inom Storumans kommun skickats in på analys av cesium och
kvicksilver inom detta projekt. Resultat har tillhandahållits för 93 av dessa fiskar och resultaten från
de kvarvarande två individerna väntas under vintern 2013-2014. Alla utom två av de analyserade
fiskarna har uppvisat halter under gällande gränsvärden för både cesium och kvicksilver. De två
individer som överskrididit något av gränsvärdena var två stora abborrar från Pauträsket som
skickades in efter kompletteringen av storleksintervallet från Länsstyrelsen. Dessa två individer
uppvisade högre halter av kvicksilver (1,11 mg/kg respektive 0,94 mg/kg) än det gällande gränsvärdet
på 0,5 mg/kg. Då dessa abborrar var större än det ursprungligen angivna intervallet har de därför
även hunnit ackumulera mer kvicksilver än sina mindre släktingar.
Rapportering
De analysresultat som levererats under året har, liksom tidigare, tillhandahållits fiskerättsägarna som
skickat in fisk för analys. Resultaten finns även tillgängliga på Länsstyrelsens hemsida.
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Gemensamt fiskekort Storuman
Under 2013 planerade Aquanord AB att delta i två årsmöten för oregistrerade
samfällighetsföreningar (Laisbäck samt Blaiken-Ersmark-Kyrkberg) för att informera om projektet att
skapa ett gemensamt fiskekort för Storumansjön och undersöka intresset för att delta i detta projekt.
Det blev dock inget deltagande på något möte eftersom inget möte hölls i Laisbäck under året och
mötet för det gemensamma området för Blaiken-Ersmark-Kyrkberg blev uppskjutet av personliga
skäl. Innan det uppskjutna mötet hann hållas hade vissa delägare däremot bestämt sig för att inte
vilja delta. Då området är en oregistrerad samfällighetsförening räcker det därför med att en enskild
markägare sätter sig emot planerna.
Intresset för att delta i ett gemensamt fiskekort är därmed för närvarande enligt följande karta:
Grönt är områden positiva till ett gemensamt fiskekort, rött motsvarar
områden som sagt nej. Gult är områden som är skeptiska men som inte
sagt nej samt områden som verkar positiva men väntar ut resultatet från
övriga fiskerättsägare innan det tas upp på
årsstämma. Områden som fortfarande är blåfärgade
är områden/fiskrättsägare som inte hört av sig eller
som inte bestämt sig, huvudsakligen
enskilda markägare och oregistrerade
samfälligheter.

Förutsättningarna för att skapa ett gemensamt fiskekort
för delar av Storuman finns därmed och många fiskare och
en del fiskekortsförsäljare – bland annat Fiskehörnan, har vid ett
flertal tillfällen frågat hur projektet fortlöper och är mycket
intresserade av att ett gemensamt fiskekort tas fram.
Rapportering
Ingen ytterligare slutrapportering kommer att ske av Aquanord AB. Kommande fiskesamordnare får
efter beslut om fortsättning rapportera fortsatt utveckling (se nedan).
Fortsättning
Nästa steg i projektet, om det skall drivas vidare, blir att utifrån svaren i de enkäter som skickats ut
till fiskerättsägarna och eventuellt även med hjälp av ett gemensamt möte, dels besluta vem som
skall sköta administrationen runt det gemensamma fiskekortet, hur överskottet från kortet skall
användas och ta fram ett avtal för fiskerättsägarna att skriva under. Då de flesta fiskerättsägare även
varit intresserade av att ha någon typ av gemensam övervakning av fisket bör även hjälp med
samordning av tillgängliga fisketillsyningsmän ske.
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Fiskekarta Storuman
Aquanord AB har i samarbete med Linjalen Tre.noll och Storumans kommuns fiskesamordnare
sammanställt en karta över fiskekortsområden i den östra delen av Storumans kommun. Som
utgångspunkt användes en fiskekarta från 2002 där gränserna för områdena dock har justerats för att
bättre stämma överens med korrekta fiskerättsgränser och områden som saknades i den gamla
kartan, eller har tillkommit sedan 2002, lades in. För att säkerställa att gränserna för vardera
fiskekortsområde angetts korrekt i kartan har representanter för samtliga fiskerättsägare för de olika
områdena kontaktats via mail eller telefon varpå gränserna har justerats. De olika områdena har
även tillfrågats om var fiskekort kan köpas samt vilka arter som finns i deras fiskevatten (ett urval av
de mest intressanta arterna vid sportfiske). Linjalen Tre.noll har ansvarat för formgivning och design
samt tillhörande bilder medan Aquanord AB har genomfört nästan all kommunikation med de olika
fiskerättsägarna, korrigerat gränserna för områdena samt tagit övriga faktauppgifter för kartan.
Kartan kommer att framställas både i form av skyltar och i pappersversion. Skyltarna är planerade att
produceras i cirka tio exemplar och kommer att placeras ut på ett antal platser i Storumans kommun.
Aquanord AB har kontaktat ett antal lämpliga företag och övriga intressenter för utplacering av
skyltar. De som fram tills idag tackat ja till att sätta upp skylten är Fiskehörnan i Storuman, Coop i
Gunnarn, S-O macken i Storuman, campingen i Storuman samt Trafikverket för placering på
rastplatserna utanför Stensele och vid Buktes (mellan Storuman och Tärnaby). Övriga entreprenörer
som fått förfrågan om att placera upp en skylt är Nybyggarland, Turistinformationen i Tärnaby samt
Storumans kommun för placering på torget i Storuman.
Rapportering
Kartan är färdig för tryckning och kommer att produceras som både skyltar och papperskartor.
Fortsättning
Fiskesamordnaren anordnar tryckning av papperskartor samt produktion av skyltar under slutet av
2013 samt under början av 2014.
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