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Rapport

Inventering av Kvarnbäcken
och Skarvsjöns utlopp i
Skarvsjöby 2013

Aquanord AB

Bakgrund och syfte
Skarvsjön har till skillnad från de flesta andra sjöar två utlopp, ett i sjöns norra del och ett i sjöns
södra del. Bäcken som rinner ut från sjön i dess norra del benämns Kvarnbäcken då det ligger en
gammal kvarn invid bäcken, strax nedströms väg E45. Kvarnbäcken mynnar cirka 3,5 km längre
norrut ut i Storbäcken, som i sin tur rinner i nordlig riktning till Stenselet och Umeälven.
Utloppsbäcken som börjar i sjöns södra ände är visserligen namnlös men mynnar efter endast cirka
1,3 km ut även den i Storbäcken. Denna bäck mynnar dock ut längre uppströms i Storbäcken än
Kvarnbäcken eftersom Storbäcken rinner i en stor, medsolsriktad sväng, runt Skarvsjöby och
Västerberget innan Kvarnbäcken ansluter och Storbäcken återigen vänder norrut. Storbäckens
avrinningsområde som till stor del ligger söder och även delvis öster om Skarvsjön består nästan
uteslutande av myrmarker i form av det stora myrkomplexet Skarvmyran.
Aquanord AB har efter önskemål från Bo Larsson i Långnäs och som en del av Storumans kommuns
fiskevårdsplan 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
undersökta 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 de två utloppen i syfte att
minimera mängden surt myrvatten från Skarvmyran i Kvarnbäcken.

Figur 1. Översiktskarta över Skarvsjön. Inventerade objekt är markerade i kartan.
Tabell 1. Sammanfattning och placering av objekten (RT90).
X-koordinat
Y-koordinat
Typ
1
7209632
1561851
Vägtrumma
2
7208811
1561944
Stålspontning
3
7208327
1562094
Sjöutlopp, spontning med fördjupning i mitten
4
7205409
1559892
Sjöutlopp, stentröskel
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Resultat
Objekt 1, vägtrumma i Kvarnbäcken
Vägtrumman i Kvarnbäcken som ligger cirka 1,4 kilometer nedströms Skarvsjön består av nio
betongringar med en diameter på 1,55 meter (figur 2). Trumman är totalt cirka tio meter lång men
vissa av ringarna har glidit isär vilket orsakar erosion både över och under vägtrumman (figur 3).
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. Direkt nedströms
vägtrumman är Kvarnbäcken cirka fyra meter bred och 0,5 meter djup.

Figur 2. Vägtrumma (objekt 1).

Figur 3. Ringar som glidit isär.

Figur 4. Hög vattenhastighet genom trumman.

För att undvika att vägen helt undermineras bör trumman läggas om. I samband med detta bör även
trumman både sänkas något och om möjligt läggas med en mindre lutning och därigenom undvika
vandringshinder genom att både sänka vattenhastigheten och förhindra att ett fall bildas nedströms
trumman.
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Objekt 2, stålspontning i Kvarnbäcken
Längre upp i Kvarnbäcken cirka 600 meter nedströms Skarvsjön och strax nedan E45 och invid
jaktlagets slakthus, återfinns en spontning som hjälper till att upprätthålla vattenståndet i de delar av
bäcken som är synliga från vägen. Spontningen är fem meter bred och utförd i stålplåt samt har en
fallhöjd på hela 0,58 m (figur 4). På grund av den höga fallhöjden utgör spontningen vandringshinder
för fisk. Vattendragsbredden vid spontningen är cirka fem meter och vid detta ställe har även en
enkel gångbro av trä uppförts.

Figur 5. Stålspontning i Kvarnbäcken mellan E45
och slakthuset.

Figur 6. Vy över Kvarnbäcken nedströms tröskeln.

Nedströms spontningen är Kvarnbäcken brant och kraftigt forsande varför endast strömlevande arter
troligen återfinns i bäcken. Öring bör kunna påträffas i bäcken trots dess relativt kraftiga lutning då
öring förekommer i övriga större biflöden till Storbäcken (se tabell 2). Den höga fallhöjden över
spontningen medför dock att eventuell öring inte kan vandra hela vägen upp till Skarvsjön.

Figur 7. Karta över utförda elfisken i Storbäcken med biflöden.
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De elfiskeundersökningar som har genomförts i Storbäcken samt biflödena Namonsbäcken och
Verkanbäcken visar att öring finns i vattensystemet men att tätheterna av öring är högre i biflödena
än i huvudfåran. Förutom öring har även harr, gädda, lake samt elritsa fångats vid
elfiskeundersökningarna.
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Tabell 2. Täthet av fisk/100m i bäckar Storbäcken med tillhörande biflöden.
Lokalnamn
Datum
Öring 0+ Öring >0+ Harr 0+ Harr >0+ Gädda Lake
Storbäcken Nedan bron
1990-09-27
2,1
1
721620 156257
2008-09-11
2,5
2,2
4,7
Storbäcken Kvarnbränna
1990-09-27
7,5
1,3
720550 155910
Namonsbäcken 75m ned bron
1990-09-28 0,5
0,5
721250 155540
Namonsbäcken 200m ovan bron 2009-07-17 13,2
1,3
1,3
721273 155501
Namonsbäcken Ned Näsvattnet
1990-09-28
0,9
721515 155110
Verkanbäcken Ovan Rågång
2009-07-17 17,6
14,2
0,4
720915 155214

Elritsa
2,8

2,5
30,1

16,8

Vandringshindret behöver därför åtgärdas för att underlätta vandring för strömlevande arter. Den
enklaste åtgärden, vilken inte heller riskerar att förändra vattenståndet uppströms vandringshindret,
är att anlägga en stentröskel från den nuvarande stålspontningen och sju meter nedströms. Denna
tröskel får visserligen en brantare lutning än Länsstyrelsen vanligtvis föreslår för att underlätta
vandring för de flesta förekommande arter. Men eftersom vattendraget nedströms tröskeln redan är
naturligt brant bör detta inte vara något problem för de fiskar och insekter som naturligt
förekommer i vattendraget.

Figur 8. Skiss över spontningen i Kvarnbäcken före
åtgärd. Fallhöjden är markerad med röd pil och
vattendragsbredden med gul pil.

Figur 9. Skiss över anlagd tröskel efter åtgärd.

Tröskeln bör anläggas av sten, block och grus. Det finns en liten mängd stenmaterial upplagt längs
strandkanten som delvis kan utnyttjas för tröskeln, men då detta material dels inte är tillräckligt och
då tröskeln ligger mycket lättillgängligt till, bör resterande material enkelt kunna fraktas på plats med
hjälp av en lastbil med tippflak. Själva tröskeln bör anläggas med hjälp av en mindre grävare och med
handledning av en person med erfarenhet av återställningsarbeten. Totalt beräknas 10,15 m3
material behövas för att anlägga tröskeln, varav 9,65 m3 måste tillföras utifrån. Åtgärden kommer
även att medföra att vattendraget återfår ett mer naturligt utseende i det aktuella partiet.
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Figur 10. Block längs stranden som delvis bör kunna
utnyttjas till tröskeln.

Figur 11. Skiss över planerad tröskel i
genomskärning. Röd pil markerar tröskelns
höjd och svart pil markerar tröskelns längd.

Objekt 3, Skarvjöns utlopp i Kvarnbäcken
Tröskeln vid Skarvsjöns norra utlopp utgörs av en tvådelad träspontning som sträcker sig cirka en och
en halv meter ut från vardera stranden. I mitten har tröskeln ett parti på cirka tre meter som är lägre
och 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.

Figur 12. Tröskeln vid Skarvsjöns norra utlopp
med pilar vid spontningarna.

Figur 13. Närbild över träspontningen.

För att omfördela mängden surt vatten som kommer från Skarvmyrskomplexet via Skarvsjön bort
från Kvarnbäcken måste vattenföringen minskas i Kvarnbäcken och samtidigt ökas via det södra
utloppet. För att minska vattenföringen i Kvarnbäcken kan grus eller sten läggas ut i anslutning till
försänkningen i tröskeln vid Skarvsjöns norra utlopp. Eftersom detta område är mycket lugnflytande
bör inte materialet spolas bort även om inte ett grovt material används. Genom att minska
tvärsnittsytan där vattnet kan passera minskar vattenföringen och genom en samtidig åtgärd i det
södra utloppet bör inte heller sjönivån påverkas. För att säkerställa att sjönivån inte påverkas måste
även en temporär pegel anläggas vid vartdera utloppet i samband med åtgärderna.
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Objekt 4, Skarvsjöns södra utlopp
Skarvsjöns södra utlopp består av en tröskel av natursten. Utloppet ligger i Fräkenviken, mitt emot
byn Långnäs och cirka 1,3 kilometer uppströms Storbäcken. Den namnlösa bäcken 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 dock helt
under vissa somrar och utgör vid dessa tillfällen ett totalt vandringshinder för vattenlevande
organismer.

Figur 14. Tröskeln vid Skarvsjön södra utlopp.

Figur 15. Tröskeln vid Skarvsjön södra utlopp.

För att undvika att tröskeln och vattendraget torkar ut under torra somrar vill Bo sänka tröskeln
något för att öka vattenföringen, samtidigt som vattenföringen genom det norra utloppet minskas.
Vattenföringen bör på detta sätt ökas utan att sjönivån förändras och Bo anser att andelen surt
vatten från Skarvmyrskomplexet samtidigt bör minskas i Kvarnbäcken. För att säkerställa att sjönivån
inte förändras måste dock temporära peglar anläggas vid vartdera utloppet i samband med
åtgärderna.

Sammanfattning och slutsatser
Objekt 1 utgör vandringshinder för vattenlevande organismer i Kvarnbäcken dels på grund av
fallhöjden nedan vägtrumman och dels på grund av den höga vattenhastigheten kombinerat med det
låga vattendjupet i vägtrumman. Eftersom vissa av betongringarna glidit isär riskerar vägen dessutom
att skadas genom erosion. 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 i längden gynnar naturvärdet i bäcken.
Även objekt 2 utgör ett vandringshinder i Kvarnbäcken på grund av fallhöjden över stålspontningen.
Vandringshindret bör åtgärdas genom att en tröskel anläggs i nederkant på spontningen, vilket
medför att vandringsmöjligheter skapas utan att vattennivån uppströms hindret förändras.
Huvuddelen av materialet måste dock tillföras utifrån, vilket däremot inte borde innebära någon
svårighet eftersom vandringshindret ligger mycket nära befintliga vägar. Denna åtgärd kan komma
att ingå som en del av Storumans kommuns fortsatta fiskevårdsarbete, men kräver både
markägarens tillstånd samt en viss insats från fiskerättsägaren.
De två sista objekten som undersöktes var Skarvsjöns båda utlopp där funderingar framkommit från
Bo Larsson om det var möjligt att dels öka vattenföringen i det södra utloppet för att minska risken
för torrläggning och medföljande vandringshinder under torra somrar samt att minska andelen surt
myrvatten i det norra utloppet. Det finns dock ett antal parametrar att ta hänsyn till gällande dessa
två sammankopplade objekt.
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Dels är det inte helt säkerställt vilken effekt myrvattnet från Skarvmyran söder och öster om
Skarvsjön har på framförallt Kvarnbäcken eller hur de interna vattenströmmarna genom Skarvsjön
fördelar myrvattnet i sjön jämfört med vatten från andra delar av avrinningsområdet. Det saknas
även både vattenkemiska provtagningar och biologiska provtagningar som skulle kunna visa på
eventuell effekt av myrvattnet i Kvarnbäcken. Inom Storbäcken med avrinningsområde finns det
endast vattenkemiska resultat från provtagningar strax uppströms Storbäckens utlopp i Stenselet
(tabell 3). Dessa prover togs mellan 1985 och 1992, troligen som en del av de kartläggningar som
genomfördes av försurningen i Västerbotten. Resultaten visar på relativt sura förhållanden i samband
med vårflöden men inte under resten av året. Vattnet i Storbäcken är dock måttligt till betydligt
färgat med ett starkt färgat vatten vid vissa provtagningstillfällen i samband med vårfloden. Då
Storbäckens avrinningsområde som helhet innehåller en högre andel myrmarker än Kvarnbäckens
avrinningsområde går det dock inte att jämställa de vattenkemiska resultaten med varandra.
Tabell 3. Uppmätt vattenkemi i Storbäcken vid bron ovan utloppet, X: 1562600 Y:7216250.
Datum
pH
Alkalinitet (mekv/l)
Färgtal (mg/l)
Konduktivitet (mS/m)
1985-10-01
6,92
0,12
85
2,4
1988-03-30
6,5
0,2
60
3,5
1988-05-10
6
0,09
150
2,3
1988-05-23
5,8
0,03
80
1,6
1988-06-15
6,8
0,08
50
2,34
1989-05-07
6,4
0,08
55
1,9
1989-05-14
6,4
0,09
90
2,5
1989-05-23
6,6
0,08
70
2,1
1989-05-29
6,7
0,11
80
2,4
1992-04-29
7,05
0,24
45
4,02
Tabell 4. Färgskala över bedömningsklasser för vattenkemiska resultat.
Klass 1 (Nära
neutralt/mycket god
buffertkapacitet/ej eller
obetydligt färgat vatten)

Klass 2 (Svagt surt/god
buffertkapacitet/svagt
färgat vatten)

Klass 3 (Måttligt surt/svag
buffertkapacitet/måttligt
färgat vatten)

Klass 4 (Surt/mycket svag
buffertkapacitet/betydligt
färgat vatten)

Klass 5 (Mycket
surt/ingen eller obetydlig
buffertkapacitet/starkt
färgat vatten)

Om åtgärder (omläggning av vägtrumma samt tröskling av spontning) skall genomföras i Kvarnbäcken
för att underlätta vandring för vattenlevande organismer och framförallt öring, bör inte
vattenföringen minskas i bäcken då en minskad vattenföring kommer att försvåra fiskvandringen i de
branta partierna. Samtidigt så finns möjligheten för öring att kunna vandra upp via den södra
utloppsbäcken och upp till Skarvsjön om inte utloppet torrläggs då öring trots allt påträffats vid
denna bäcks utlopp i Storbäcken.
Det finns dock en möjlighet att minska risken för uttorkning av det södra utloppet utan att
vattenföringen i Kvarnbäcken eller vattennivån i Skarvsjön förändras. Om utloppströskeln justeras på
så sätt att utloppet blir något smalare och samtidigt fördjupas, kan vattenmängden som passerar
bibehållas samtidigt som utloppet inte lika lätt torrläggs under till exempel torra somrar. Däremot
kommer en sådan åtgärd inte att förändra andelen myrvatten via
de två olika utloppen, vilket inte heller är klarlagt om det är
nödvändigt.

Figur 16. Skiss över nuvarande tröskel.

Figur 17. Skiss över möjlig förändring av tröskeln.

En åtgärd av ett eller båda utloppen kräver dock dels tillstånd från samtliga markägare runt
Skarvsjön, från markägarna längs de båda bäckarna samt fiskerättsägares tillstånd utöver att tillstånd
måste sökas för vattenverksamhet hos Länsstyrelsen eller Mark- och Miljödomstolen beroende på
bedömningen av åtgärdernas omfattning samt miljöpåverkan.
7

