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Rapport

Uppföljande elfisken
2012

Aquanord AB

Bakgrund
Ett stort antal flottledsrestaureringar har under åren genomförts inom Storumans kommun,
huvudsakligen för att återge vattendragen ett naturligare utseende och för att förbättra
öringbestånden i bäckarna. Många av restaureringarna utfördes mellan åren 1988-1997 av Micael
Hedlund, Storumans kommun, medan senare restaureringar har utförts 2008-2010 av Tina Hedlund,
Aquanord, inom Storumans kommuns fiskevårdsplan. För att följa upp effekten på fiskbestånden i
vattendragen efter de senaste av dessa återställningsarbeten har därför elfisken utförts under 2012 i
två olika bäckar; Torpstabäcken och Gunnarbäcken (figur 1). Elfisken har även utförts i Skravelbäcken.
Syftet med detta elfiske var dock uppföljning av en öringutsättning då bäcken varken är flottledsrensad
eller restaurerad.

Figur 1. Elfiskade vattendrag; röd punkt: Torpstabäcken, blå punkter: Skravelbäcken (ovan och nedan väg) och
gröna punkter: Gunnarbäcken (nedströms Lankasjön och Kvarnmårkan).
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Resultat
Torpstabäcken
Torpstabäcken mynnar ut på sydvästra sidan av Storumansjön vid Torpsta, mellan Slussfors och
Ankarsund. Den nedre delen av Torpstabäcken restaurerades redan 1997, men den övre delen av
bäcken, som ligger uppströms ett vandringshinder vilket utgörs av ett hällparti med en gammal kvarn,
lämnades vid detta tillfälle orörd. Hällpartiet utgjorde dock inte ett totalt vandringhinder utan endast
ett partiellt men svårforcerat vandringshinder, eftersom öring och harr bör kunna passera vid högre
vattenflöden. Passagen förbi hällen hade däremot försvårats ytterligare genom flottledsrensningen.
År 2002 sprängdes dammen i Torpstasjön av den dåvarande markägaren, vilket fick till följd att sjön
sänktes och nästan helt torrlades. 2007 kontaktades Storumans kommun av den nuvarande
markägaren för att inom ramen för fiskevårdsplanen få hjälp att återställa sjöns ursprungliga nivå.
Bäcken och resterna av dammen inventerades därför av Aquanord AB under 2007 och 2008 trösklades
sjöutloppet för att höja sjönivån utan att skapa ett vandringshinder för fisk. Samtidigt som trösklingen
genomfördes flottledsrestaurerades även den övre delen av Torpstabäcken och den nedre delen av
Båstokkbäcken. Restaureringen av bäcken utfördes genom att block återfördes till bäckfåran och en
tröskel även nedströms vandringshindret vid hällen anlades. Den tidigare tröskeln som 1997 anlagts
nedanför hällarna i samband med den tidigare restaureringen av den nedre delen av bäcken, hade
nämligen eroderat sönder i samband med högflöden i området.
Tröskeln vid dammen blev dock inte tillräckligt hög och tät vid åtgärdstillfället 2008, varför tröskeln
både förstärktes och höjdes under sommaren 2009 (se även rapporterna ”PM Inventeringar och
elfisken i Umnäsområdet 2007”, ”Restaurering samt elfiske
Torpstabäcken och Båstokkbäcken 2009”, ”Restaurering
Torpstadammen 2009”, ”Uppföljning tröskling av Torpstasjön
2009” samt ”Uppföljande elfisken 2010”).
För att följa upp de utförda åtgärderna i Torpstabäcken har
elfiskeundersökningar genomförts vid två tillfällen efter att
åtgärderna slutförts för att kunna jämföra fiskbeståndet i
bäcken före och efter åtgärden. Den senaste
elfiskeuppföljningen, vilken redovisas i denna rapport,
genomfördes 2012-08-03 nedan Torpstadammen.
Figur 2. Elfiskad lokal i Torpstabäcken.

Elfiskelokalen i Torpstabäcken nedan dammen var ca 6,0 meter bred
och 40 meter lång. Hela vattendragsbredden elfiskades och lokalen
hade ett maximalt vattendjup på 1,1 meter och ett medeldjup på
0,45 meter. Vattenhastigheten var strömmande och vattnet var klart
och ofärgat. Bottensubstratet i nedre delen av lokalen bestod till stor
del av häll med block och större stenar ovanpå. Den övre delen av
lokalen hade däremot en botten av block och sten. Denna del var
även grundare och mer lämpad för årsyngel av öring än den nedre
delen av lokalen, vilken lämpade sig mer för större öringar då den var
djupare och mer blockrik. Det fanns en del påväxtalger på
bottensubstratet och vattenmossan hade hunnit återetablera sig
inom lokalen sedan restaureringen. Näromgivningen bestod av
blandskog av björk och gran samt en del kvarvarande block längs
stränderna.
Figur 3. Skiss över elfiskelokalen i Torpstabäcken.
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Figur 4. Nedre delen av elfiskelokalen i
Torpstabäcken.

Figur 5. Övre delen av elfiskelokalen i
Torpstabäcken.

Tabell 1. Antal fångade individer i Torpstabäcken. 2012-års resultat är markerat i grönt.
Datum
Öring 0+ Öring >0+
Harr >0+
Abborre
Elritsa
Nedan damm
Nedan damm
Nedan damm

2012-08-03 14
2010-10-01
2008-08-06

Mynningen
Mynningen

1992-09-25
1990-10-12

1
4
5

9

Gädda

Lake
1
10
7

35
1

2

1

2

Tabell 2. Individtäthet, beräknat antal/100m i Torpstabäcken. 2012-års resultat är markerat i grönt.
Datum
Öring 0+ Öring >0+
Harr >0+
Abborre
Elritsa
Gädda

Lake

Nedan damm
Nedan damm
Nedan damm

2012-08-03
2010-10-01
2008-08-06

0,5
5,8
8,3

Mynningen
Mynningen

1992-09-25
1990-10-12

6,8

0,4
2,0
5,0

9,0

41,0
0,3

1,4

0,4

Elfiskeundersökningen som genomfördes under 2012 visade för första gången på en lyckad
öringreproduktion i Torpstabäcken. Tätheten av årsyngel var till och med över medelvärdet för liknande
vattendrag trots att endast halva lokalen lämpade sig för öringyngel. Dessutom påträffades två äldre
öringar vid elfisket, varav dock endast den ena fångades. Till skillnad från vid 2008-års elfiske fångades
inte några abborrar eller elritsor på elfiskelokalen. Dessa båda arter förmodas ha återvänt till sjön då
sjönivån återställdes.
I den övre delen av elfiskelokalen fanns lämpliga lekbottnar för öring och en trolig orsak till att inga
årsyngel av öring påträffats förrän vid elfisket 2012 var antagligen att vandringshindret vid hällarna är
svårt att passera och det därmed är svårt att återetablera ett öringbestånd i övre delen av
Torpstabäcken. Då dammen har varit sprängd och resterna av Torpstasjön nästintill endast har utgjort
brett dike har den öring som tagit sig förbi vandringshindret troligen inte heller trivts speciellt väl i
området under 2000-talet. Om öringar hittat till elfiskelokalen kort tid efter restaureringen och hunnit
leka under hösten 2009 kan rommen eventuellt även ha spolats bort under den kraftiga vårfloden våren
2010. Detta inträffade i många bäckar i Västerbottens inland där vårfloden helt eller delvis slog ut
bestånden av öringyngel genom att rommen spolades bort eller krossades i samband med att
bottensubstratet omfördelades i vattendragen. I Torpstabäcken orsakade vårfloden 2010 även att de
resterande delarna av stålkonstruktionen i den gamla dammen knäcktes (figur 6). Den nybyggda
tröskeln nedströms dammen hade dock motstått krafterna och var intakt vilket återspeglades i att
sjönivån hade bibehållits sedan 2009 (figur 7). Restaureringen av Torpstabäcken och trösklingen av
Torpstasjön får därmed anses vara lyckade även om öringbeståndet fortfarande var svagt.
Förhoppningsvis kommer detta dock att förstärkas naturligt nu när reproduktionen återupprättats inom
sträckan.
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Figur 6. Resterna av den gamla dammen vid
elfisketillfället 2012

Figur 7. Tröskeln nedströms dammen vid
elfisketillfället 2012.

Gunnarbäcken-nedströms Lankasjön
Gunnarbäcken är en av Storumans kommuns längsta
vattendrag och har sina källflöden vid fjället Storblaiken. Längs
sträckningen ner till utloppet i Juktån vid Gunnarn passerar
bäcken även en gruva (Svärtträskgruvan) samt ett antal sjöar.
Sträckan mellan Lankasjön och Knutträsket i Gunnarbäcken
flottledsrestaurerades 2009 av Tina Hedlund, Aquanord AB,
inom ramen för Storumans kommuns fiskevårdsplan genom
att allt grövre material återfördes till bäckfåran, avsnörda
sidogrenar öppnades upp och tröskeln där den sedan tidigare
bortrivna dammen stått vid Lankasjöns utlopp, förstärktes och
bäcken breddades.

Figur 8. Elfiskad lokal i Gunnarbäcken.

Syftet med restaureringen var att öka variationen i bottensubstrat, vattenhastighet, vattendjup och
strömförhållanden och genom detta förbättra förutsättningarna för reproducerande öring- och
harrbestånd i bäcken (se rapporterna ”Inventeringar och elfisken inom Juktåns nedre FVO
2007”,”Flottledsrestaurering Gunnarbäcken nedströms Lankasjön 2009” samt ”Uppföljande elfisken
2010”). För att följa upp flottledsrestaureringen i Gunnarbäcken nedströms Lankasjön har därför
uppföljande elfisken genomförts nedströms det övre selområdet vid två tillfällen, varav det senaste
tillfället 2012-08-22 redovisas i denna rapport.
Elfiskelokalen i Gunnarbäcken nedströms Lankasjön var cirka 14 meter bred och 46 meter lång och hela
vattendragsbredden elfiskades. Det fanns däremot även ett grunt kvillområde med svag
genomströmning till höger om lokalen som inte elfiskades, detta har dock inte heller inräknats i
vattendragsbredden. Bottensubstratet inom lokalen bestod av stora
mängder grov sten samt block med en del mindre sten och grus
emellan. Lokalen hade ett maximalt vattendjup på 1,8 meter och ett
medeldjup på 0,4 meter. Flottledsrestaureringen hade därmed fyllt
ett av sina syften, vilket var att skapa varierade
bottensubstratförhållanden i bäcken. Vattenhastigheten var
strömmande och vattnet var klart och ofärgat. Det fanns en del
påväxtalger på lokalen samt en del slingeväxter och övriga växter.
Omgivningen bestod av en björkdominerad blandskog med inslag av
gran. Bävrarna i området hade däremot varit flitiga och fällt
kvarlämnade strandnära björkar direkt efter att restaureringarna
slutförts. Bävrarnas avverkning, i kombination med de träd som
fälldes och lades ut i fåran under restaureringen, medförde att det
fanns gott om död ved i vattnet.
Figur 9. Skiss över elfiskelokalen i Gunnarbäcken nedströms Lankasjön.
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Figur 10. Foto över elfiskelokalen i Gunnarbäcken.
Tabell 3. Antal fångade individer i Gunnarbäcken, nedströms Lankasjön. 2012-års resultat är markerat i grönt.
Datum
Harr 0+
Harr >0+
Elritsa
Lake
Gädda
Mört
Nedströms Lankasjön
Nedströms Lankasjön
Nedströms Lankasjön
Nedströms Lankasjön

2012-08-22
2010-10-01
2008-09-11
1987-09-14

1
2
1

8
5

1
1
1

1
4

1

4
2

Tabell 4. Individtäthet, beräknat antal/100m i Gunnarbäcken, nedströms Lankasjön. 2012-års resultat är markerat
i grönt.
Datum
Harr 0+
Harr >0+
Elritsa
Lake
Gädda
Mört
Nedströms Lankasjön
Nedströms Lankasjön
Nedströms Lankasjön
Nedströms Lankasjön

2012-08-22
2010-10-01
2008-09-11
1987-09-14

0,4
0,6
0,2

3,7
1,1

0,4
0,3
0,3

0,4
1,1

0,4

1,0

Vid elfisket fångades en ettårig harr, åtta elritsor, en mört, en gädda och en lake. Däremot påträffades
ingen öring på lokalen. Öring finns visserligen i vattensystemet, bland annat i Lankasjön, men öringen
har antagligen ännu inte hunnit återetablera sig i den restaurerade sträckan. Lokalen bedöms ändå vara
mycket lämplig för öring i olika storlekar och åldrar då det både finns grunda blockrika strandområden
som är lämpliga för öringyngel och en djupfåra med större block och ståndplatser för större fisk längre
ut. Det fanns även relativt gott om ved i vattnet som dels kan utgöra skydd för fisken och dels utgöra en
födokälla för insekter som i sin tur utgör föda för fisken. Orsaken till att öring inte återetablerat sig är
för närvarande okänd, men kan bero på att öringbeståndet i närområdet är förhållandevis svagt.
Fiskevårdsområdet (Gunnarbäcken Juktåns nedre FVO) hade planerat att utföra stödutsättningar av
öringyngel redan under våren 2012 för att påskynda återetableringen. Dessa utsättningar blev däremot
uppskjutna och genomfördes inte förrän hösten 2012 efter elfisketillfället.
Restaureringen får anses lyckad på så sätt att vattendraget återfått ett mycket mer naturligt utseende.
Det kvarstår dock att se om och när ett stabilt öringbestånd återetablerat sig inom sträckan.
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Gunnarbäcken-Kvarnmårkan
Den nedre delen av Gunnarbäcken, vilken rinner mellan lilla och stora
Bastuträsket, kallas Kvarnmårkan. Sträckan flottledsåterställdes 2009
av Tina Hedlund, Aquanord AB, inom ramen för Storumans kommuns
fiskevårdsplan, genom att allt tillgängligt grovt material återfördes till
bäckfåran, avsnörda sidogrenar öppnades upp och lekbottnar
anlades genom utläggning av lekgrus. Syftet var att genom ökningen
av antalet ståndplatser och lekbottnar och en ökning av variationen i
vattendjup, vattenhastighet och strömförhållanden kunna förbättra
förutsättningarna för ett naturligt reproducerande öringbestånd och
därmed även öka öringtätheten inom sträckan (se rapporterna
”Inventeringar och elfisken inom Juktåns nedre FVO 2007”,
”Flottledsinventering Kvarnmårkan 2008”, ”Flottledsrestaurering
Kvarnmårkan 2009” samt ”Uppföljande elfisken 2010”).
Figur 11. Elfiskad lokal i
Kvarnmårkan.

För att följa upp flottledsrestaureringen i Kvarnmårkan och se om
åtgärden hade önskad effekt har två elfiskeundersökningar
genomförts varav den senaste utfördes 2012-08-22 i anslutning till
hängbron över bäcken och redovisas i denna rapport.
Kvarnmårkan var vid elfiskelokalen17 meter bred, men eftersom
mittpartiet av bäcken var för djupt och strömsatt så elfiskades endast
en bredd om 7,3 meter från Kvarnmårkans vänstra strand. Lokalens
längd var 41,7 meter och bottensubstratet bestod av alla fraktioner
mellan sand och grova block, med en dominans av block och sten i
olika storlekar. Lokalens maximala djup uppgick till 0,7 meter och
medeldjupet var 0,4 meter. Vattenhastigheten var strömmande och
vattnet var klart och ofärgat. Inom lokalen fanns det gott om
påväxtalger samt en del mossa och omgivningen bestod av en
björkdominerad blandskog.
Figur 12. Skiss över elfiskelokalen i Kvarnmårkan.

Figur 13. Foto över elfiskelokalen i Kvarnmårkan,
nedre delen av lokalen.

Figur 14. Foto över elfiskelokalen i Kvarnmårkan,
övre delen av lokalen med lekbotten till höger.
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Elfisket i Gunnarbäcken i sträckan mellan Lilla- och Stora Bastuträsket, även kallad Kvarnmårkan, visar
till skillnad från elfisket på den övre lokalen i Gunnarbäcken (nedan Lankan) på ett kraftigt ökat bestånd
av öring. Till skillnad från 2010 när lite drygt hälften av de äldre öringarna härstammade från en
(olämplig) utsättning av större öring var alla öringar som fångades 2012 naturligt reproducerade.
Däremot fångades inga årsyngel vid 2012 års elfiske, vilket troligen berodde på den extremt höga
vattenföringen under hösten 2011 i samband med öringens lekperiod. Öringbeståndet vid elfisket 2012
uppgick därmed till extremt höga tätheter av äldre öring men med en avsaknad av årsyngel. Den äldre
öringen var av varierande storlek och vid elfisket fångades även elritsa, stensimpa, gädda, lake samt
harr. De tre sistnämnda arterna har inte påträffats tidigare på elfiskelokalen och både årsyngel av harr
och äldre harr fångades vid elfisket.
Tabell 5. Antal fångade individer i Kvarnmårkan. 2012-års resultat är markerat i grönt.
Datum

Öring 0+ Öring >0+ Abborre Elritsa Gers Stensimpa Harr 0+ Harr >0+ Gädda Lake

Nedan hängbron
Nedan hängbron

2012-08-22
2010-10-04 8

77
50* (24)

36

19
12

Nedan hängbron

2008-09-11 4

17

1

14

Nedan hängbron 2007-08-07 5

8

42

Nedan hängbron 1988-07-30 1

1

1

2

1

1

11

18

2

*Varav 26 stycken var nyutplanterade kassodlade öringar, 24 stycken naturliga öringar
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Tabell 6. Individtäthet, beräknat antal/100m i Kvarnmårkan. 2012-års resultat är markerat i grönt.
Datum

Öring 0+ Öring >0+

Abborre Elritsa Gers Stensimpa Harr 0+ Harr >0+ Gädda Lake

Nedan hängbron 2012-08-22
Nedan hängbron 2010-10-04 4,7

32,5
26,9* (10,7)

13,9

10,5
15,5

Nedan hängbron 2008-09-11 5,4

15,9

0,9

17,6

Nedan hängbron 2007-08-07 3,7

0

Nedan hängbron 1988-07-30 0,3

0

2

6,1

37,7

0,6

0,4

0,8

0,4

0,4

10,5

7,9

1,2
2

*Varav 16,2/100m var nyutplanterade kassodlade öringar, 10,7/100m naturliga öringar.
35

Öring 0+

Öring >0+

30

Antal/100m2

25

20

15

10

5

0

1988
2007
2008
2010
Figur 15. Diagram över utvecklingen i öringbeståndet i Kvarnmårkan.

2012

Lokalen bedömdes som en mycket lämplig öringbiotop efter flottledsåterställningen, med gott om
ståndplatser för större öring nedströms hängbron och lämpliga reproduktionsområden samt
yngelområden ovanför hängbron.
Längdfördelningen hos öringbeståndet i Kvarnmårkan visar att det framförallt är två- och treåriga
öringar som ökat kraftigt på lokalen men även att andelen större öringar (> 15 cm) sakta men säkert
ökar. Dessutom börjar det tillkomma naturligt reproducerade öringar som är större än 20 cm på
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lokalen, vilket inte påträffats tidigare. (De öringar som var över 20 cm vid elfisket 2010 var alla
nyutplanterade).
2007

50

2008

2010

2012

Antal

40

30

20

10

0

Längd mm
Figur 16. Diagram över längdfördelningen inom öringbeståndet i Kvarnmårkan.

Utöver detta fångades tre för lokalen nya arter; harr, gädda och lake. Då ett av syftena med
flottledsrestaureringen var att förbättra förutsättningarna för reproducerande öring- och harrbestånd
har syftet därmed uppnåtts vid denna lokal eftersom både harr och öring påträffats och de äldre
öringarna uppvisar extremt höga tätheter samt ökande storlek, trots att det senaste årets reproduktion
inte lyckats.
Skravelbäcken
Skravelbäcken är en relativt liten och kort bäck som mynnar i Lickotgrenen, vilken utgör en förgrening
av Juktån, knappt en mil norr om Gunnarn. Bäcken lever upp till sitt namn och har inte flottledsrensats.
Ett tidigare elfiske har genomförts i bäcken, 199909-19 och två lokaler elfiskades 2012-07-31 efter
önskemål från Gunnarbäcken Juktåns
fiskevårdsområde, en lokal uppströms och en
lokal nedströms Gubbträskvägen. Syftet var att
undersöka om de av FVO genomförda
yngelutsättningarna av öring i Juktån med
biflöden under vintern 2011/2012 hade gett
någon effekt och om öringen stannar kvar i
biflödena samt om bäcken höll något naturligt
öringbestånd.
Figur 17. Karta över elfiskelokalerna i Skravelbäcken.
Skravelbäcken var vid den övre elfiskelokalen 5,5 meter bred
och lokalens längd uppgick till 40 meter. Bottensubstratet
bestod huvudsakligen av stora block med lite grus mellan
blocken och i höljorna. Lokalens maximala djup uppgick till 1,2
meter och medeldjupet var 0,4 meter. Vattenhastigheten var
strömmande och vattnet klart men färgat. Det fanns gott om
påväxtalger på lokalen samt lite mossa och omgivningen
bestod av blandskog dominerad av tall samt stenskravel.
Figur 18. Skiss över den övre elfiskelokalen i Skravelbäcken.
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Skravelbäcken var vid den nedre elfiskelokalen 4,6 meter bred
och lokalens längd uppgick till 35 meter. Bottensubstratet
bestod av alla fraktioner mellan grus och grova block. Lokalens
maximala djup uppgick till 1,5 meter och medeldjupet uppgick
till 0,35 meter. Vattenhastigheten var strömmande och vattnet
var klart och färgat. Det fanns en del påväxtalger på lokalen
samt lite mossa och omgivningen bestod av en blandskog
dominerad av tall.
Figur 19. Skiss över den nedre
Elfiskelokalen i Skravelbäcken.

Figur 20. Foto över den övre elfiskelokalen i
Skravelbäcken.

Figur 21. Foto över den nedre elfiskelokalen i
Skravelbäcken.

Tabell 7. Antal fångade individer i Skravelbäcken. 2012-års resultat är markerat i grönt.
Datum
Öring 0+
Öring >0+
Elritsa
Ovan väg
2012-07-31
2
1
59
Nedan väg
2012-07-31
1
1
45
Skravelbäckens utlopp
1999-09-19
1
2

Stensimpa

Lake

3
28

1

2

Tabell 8. Individtäthet, beräknat antal/100m i Skravelbäcken. 2012-års resultat är markerat i grönt.
Datum
Öring 0+
Öring >0+
Elritsa
Stensimpa
Ovan väg
2012-07-31
2,1
0,9
76,4
Nedan väg
2012-07-31
1,4
1,3
79,6
6,9
Skravelbäckens utlopp
1999-09-19
0,5
0,8
21,3

Lake

0,5

De två årsyngel som fångades på den övre lokalen bedömdes båda härröra från vinterns utsättningar då
de var förhållandevis stora i förhållande till det tidiga elfiskedatumet och den låga vattentemperaturen.
Det fångades däremot även en större öring på lokalen vilket tyder på att bäcken även har ett svagt
naturligt bestånd av öring. Även det årsyngel som fångades på den nedre lokalen härrörde troligen från
vinterns utsättningar då även det var stort i förhållande till det tidigt utförda elfisket. På den nedre
lokalen fångades dessutom en större naturligt reproducerad öring, vilket återigen tyder på att finns ett
naturligt men svagt naturligt bestånd av öring i bäcken, alternativt att delar av öringbeståndet i
Lickotgrenen vandrar upp i bäcken då avståndet däremellan inte är särskilt långt.
Elfiskeresultatet visar totalt sett, inkluderat de utsatta öringarna, på ett likvärdigt öringbestånd som vid
elfisket 1999. Däremot har elritsa tillkommit till bäcken och återfanns i mycket höga tätheter i båda
lokalerna. Även ett fåtal stensimpor påträffades på den nedre lokalen.
Utplanteringarna har därmed inte gett så stor effekt då endast ett fåtal yngel återfångades, trots att
den största elen av de öringar som fångades vid elfiskena utgjordes av vinterns utsättning.
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Sammanfattning
Torpstabäcken
Elfiskeundersökningarna från 2012 visade för första gången på en lyckad naturlig reproduktion av öring
i Torpstabäcken. Orsaken till att ingen reproduktion tidigare har kunnat påvisas kan antingen bero på
att inte tillräckigt många öringar hunnit återetablera sig på lokalen sedan restaureringen eller att
öringen visserligen tagit sig till bäcksträckan efter restaureringen men att den kraftiga vårfloden 2010
stört reproduktionen, liksom i många andra vattendrag i Västerbottens inland och fjälltrakter. Två
större öringar påträffades i samband med elfisket, men endast den ena fångades. Till skillnad från vid
2008-års elfiske fångades däremot inga abborrar eller elritsor på elfiskelokalen. Dessa båda arter
förmodas ha återvänt till sjön när vattennivån återställdes. Restaureringen av Torpstabäcken får
därmed anses som lyckad, även om öringbeståndet fortfarande är svagt.
Gunnarbäcken- nedströms Lankasjön
Vid elfisket i Gunnarbäcken nedströms Lankasjön fångades ingen öring trots att lokalen är mycket
lämplig för öring med både grunda stenområden och djupa höljor med block. Det är känt att öring finns
i systemet, bland annat i Lankasjön, men detta bestånd är antagligen för svagt och har inte lyckats
återetablerat ett bestånd i den restaurerade sträckan. Vid elfisketillfället fångades däremot även en
ettårig harr, en mört, en gädda, en lake samt åtta elritsor. Stödutsättningar av öringyngel utfördes
under hösten 2012 (efter elfisketillfället) av Gunnarbäcken- Juktåns FVO för att hjälpa återetableringen
av öring inom sträckan.
Gunnarbäcken- Kvarnmårkan
Till skillnad från den övre lokalen i Gunnarbäcken (nedströms Lankasjön) uppvisade fångsterna från
elfisket 2012 i Kvarnmårkan på ett kraftigt ökat bestånd av öring. Inga årsyngel fångades dock under
2012, vilket troligen kan bero på den extremt höga vattenföringen som inträffade i samband med
öringens lek under hösten 2011. Öringbeståndet uppgick trots detta till extremt höga tätheter av äldre
öring, vilka varierade i storlek. Utöver detta fångades tre för lokalen nya arter: harr, gädda och lake.
Restaureringen av Kvarnmårkan får därmed anses som mycket lyckad.
Skravelbäcken
Två lokaler elfikades i Skravelbäcken, en ovan och en nedan Gubbträskvägen. De två årsyngel som
fångades på den övre lokalen samt det årsyngel som fångades på den nedre lokalen bedömdes alla
härröra från fiskevårdsområdets utsättningar utförda på vintern då det var ovanligt stora i förhållande
till det tidiga elfiskedatumet och den låga vattentemperaturen. Då även en större öring fångades på
vardera lokal tyder detta på att bäcken dessutom hyser ett svagt naturligt bestånd av öring. Förutom
öring fanns även mycket höga tätheter av elritsa på båda lokalerna.
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