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Uppföljande elfisken
2013

Aquanord AB

Bakgrund
Ett antal flottledsrestaureringar har genomförts under åren inom Storumans kommun med syfte att
återge vattendragen ett naturligare utseende samt att förbättra förutsättningarna för fiskbestånden,
framförallt öring, i bäckarna. Många av restaureringarna har utförts 1988-1997 av Micael Hedlund,
Storumans kommun eller 2008-2010 av Tina Hedlund, Aquanord, inom Storuman kommuns
fiskevårdsplan.
Under 2010 utförde Aquanord flottledsrestaureringar i Kirjesån och i Joranbäcken inom Storumans
kommuns fiskevårdsplan. I Kirjesån, vilket är ett av de största vattendragen inom Storumans kommun,
flottledsåterställdes sträckan från Slussfors och upp till Slussforsarna genom att avsnörda sidogrenar
öppnades och fiskvandring därmed underlättades förbi de svåraste forssträckorna. Inom den åtgärdade
sträckan återfördes naturligtvis även det vid flottningen bortrensade grova sten- och blockmaterialet till
fåran. Detta ökade antalet ståndplatser genom att bottentopografin blev mer ojämn och
strömförhållandena blev mer varierade inom ån (se rapport ”Flottledsrestaurering Kirjesån 2010”). I
Joranbäcken flottledsåterställdes sträckan från Yttre Joranträsket och ner till Bäckliden genom att sten
och block återfördes till fåran vilket genererade en ökad variation i bottensubstratet och i de lokala
strömförhållandena och på så sätt skapades fler ståndplatser för större fiskar. Den del av
flottningsdammen vid Yttre Joranträsket som tidigare hade rasat (och återskapat en naturlig fiskväg)
stabiliserades och sättarna i flottningsdammen vid Yttre Joranträsket byttes senare ut för att kunna
bibehålla sjönivån (se rapport ”Restaurering Joranbäcken 2010”).
Elfisken har genomförts både före vardera restaureringen (2009) och därefter under 2011 och 2013 för
att följa upp effekten av åtgärderna i vardera vattendrag (se rapporten ”Uppföljande elfisken 2011”).

Figur 1. Elfiskade vattendrag; gula punkter: Kirjesån, gröna punkter: Joranbäcken.
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Resultat
Kirjesån
I samband med flottledsrestaureringen 2010 återfördes block och stenar till fåran och sidogrenar i
Kirjesån öppnades upp. Dessa åtgärder genomfördes för att öka det tillgängliga och lämpliga området
för fiskbeståndet i ån samt bevilja åtkomst till hela Kirjesån för de större öringar som förväntades kunna
vandra i de översta fallen/forsarna. Åtgärderna syftade även till att återskapa ett naturligare vattendrag
där även det naturliga fiskbeståndet gynnades.
För att undersöka om de utförda åtgärderna gett upphov till önskat resultat har elfisken utförts 201108-03 och 2013-07-30 på samma lokaler som innan flottledsrestaureringen. Trots att lokalerna inte
ligger inom sträckan som restaurerades, då den ena lokalen är belägen uppströms och den andra strax
nedströms den restaurerade sträckan, förutsätts fiskbeståndet inom dessa båda lokaler ändå gynnas av
de utförda åtgärderna.

Figur 2. Elfiskade lokaler i Kirjesån.
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Kirjesån E12
Vid den nedre av de två elfiskelokalerna var Kirjesån 26,2 meter bred, varav elfiskelokalen utgjorde 11,3
meter i bredd. Lokalen var 45 meter lång och vattendjupet uppgick som mest till 0,5 meter med ett
medeldjup på ca 0,2 meter vid elfisketillfället. Vattenståndet var lågt och vattenhastigheten var
strömmande. Vattnet var klart och ofärgat och bottensubstratet bestod nästan uteslutande av grov
sten och fina block vilket medförde att bottentopografin var jämn. Vattenvegetationen utgjordes av
relativt mycket påväxtalger och en del mossa. Omgivningen bestod på den elfiskade sidan av en väg
(E12) med parkeringsplats samt en del block, hällar och låga buskar närmast ån. På den andra sidan om
Kirjesån bestod omgivningen av blandskog med lövträd närmast vattnet. Lokalen saknade helt
beskuggning från omgivande vegetation och saknade även död ved i vattnet.

Figur 3. Foto över elfiskelokalen E12 i Kirjesån.

Figur 4. Skiss över elfiskelokalen E12.

Kirjesån 400m nedan Metarbäcken
Vid den övre lokalen var ån cirka 34 meter bred, varav 13,5 meter utgjordes av elfiskelokalens bredd.
Lokalen var 31 meter lång och vattendjupet uppgick som mest till 0,6 meter med ett medeldjup på ca
0,25 meter. Vattenståndet var vid elfisketillfället lågt och vattenhastigheten var strömmande. Vattnet
var klart och ofärgat och bottensubstratet bestod mestadels av grov sten och fina block vilket skapade
mer variation i bottentopografin än på den nedre elfiskelokalen och därmed även fler ståndplatser för
fisk. Vattenvegetationen utgjordes av rikligt med påväxtalger samt en del mossa. Omgivningen bestod
på båda sidor om ån av blandskog med en kant av lövträd mot ån samt gräs och lågväxta buskar
närmast stranden. Lokalen saknade i princip helt beskuggning via överhäng från omgivande vegetation
och även död ved.

Figur 5. Foto över elfiskelokalen 400m nedströms
Metarbäcken i Kirjesån.

Figur 6. Skiss över elfiskelokalen 400m nedströms
Metarbäcken i Kirjesån.
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Tabell 1. 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. 2009-09-30 37
41
E12
1989-08-22 15
13
56
9000 st 0+ lax utplanterat 89-06-18
1988-08-04
15
22
4700 st årsyngel av lax utsatt 88-0608, öringrom utsatt -87
Lumnigrubban
2009-09-30 79
12
1989-08-22 25
10
9000 st 0+ lax utplanterat 89-06-18
400 m nedströms
2013-07-30 3
63
Metarbäcken
2011-08-03 17
44
2009-09-30 17
41
15
500 m nedströms
1989-08-22 5
5
23
8000 st 0+ lax utplanterat 89-06-18
metarbäcken
1:a vindskydd Öringan 1988-09-23 37
21
1
Villa vid E12 (1)
2013-07-30 12
36
2011-08-03 66
31
2008-08-29 14
13
1988-09-23 3
36
2

Tabell 2. Individtäthet, beräknat antal/100m 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 i
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
12,8
E12
1997-09-14 30
30
1996-09-03 (45,2) (31,0)
1991-08-29 (5,2)
(10,4)
(0,8)
(3,6)
1989-08-22 (6,0)
(4,7)
(26,7)
9000st 0+ lax utplanterat 890618
1988-08-04
4,9 (6,2) 8,1 (9,2)
4700st årsyngel av lax utsatt 880608,
öringrom utsatt -87
Lumnigrubban
2009-09-30 42,1
4,8
1993-09-17 (5,0)
(5,5)
(3,5)
1989-08-22 (35,7)
(14,3)
9000st 0+ lax utplanterat 890618
400 m nedströms
2013-07-30 1,0
16,9
Metarbäcken
2011-08-03 6,1
17,8
2009-09-30 5,1
12,1
0
4,7
500 m nedströms
1996-09-03
(4,7)
Metarbäcken
1995-08-25
(1,8)
1994-08-08
(2,7)
1993-09-17 (0,6)
(4,1)
(6,9)
1991-08-28 (1,1)
(1,1)
(13,9) (8,9)
1989-08-22 (2,5)
(2,5)
(18,8)
8000st lax 0+ utplanterat 890618
1:a vindskydd
1991-08-28 6,1
13,6
Öringan
1988-09-23 5,5 (7,7) 3,4 (4,4)
0,2
Uppströms Hällfallet 1997-09-14 (5,7)
1996-09-03 (17,9) (4,8)
Nedströms Hällfallet 1994-08-08 (15,0) (10,0)
Villa vid E12
2013-07-30 2,6
7,5
2011-08-03 18,1
9,1
2008-08-29 10,4
8,4
1996-09-03 (11,4) (9,1)
1995-08-25 (18,8) (6,2)
1988-09-23 0,4 (0,5) 5,0 (6,4)

Elfiskeundersökningarna i Kirjesån visade på varierande tätheter av öring mellan åren (tabell 2 samt
figur 7 och 8). 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 även ovanligt små (figur 74

10). 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 dock inte ha gett någon tydlig förbättring i fiskbeståndet
i nedre Kirjesån som helhet. Det var emellertid inte bara 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 ett mer regionalt förekommande problem än att det endast omfattade Kirjesån.
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Figur 7. Uppmätt täthet av fisk i lokalen ”E12”.
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Figur 8. Uppmätt täthet av fisk i lokalen ”400 meter
nedströms Metarbäcken”.

Vid jämförelse av storleksfördelningen hos den fångade öringen i den nedre lokalen mellan åren är det
tydligt att leken under hösten 2010 medförde en god föryngring med många årsyngel under 2011 (figur
7, 9 och 10). Storleken hos den äldre fisken inom lokalen ”E12” har dock samtidigt ökat något sedan
restaureringen, med ett ökat antal fiskar som är längre än 110 mm och framför allt andelen fisk som är
längre än 130 mm då så stora öringar inte påträffats tidigare vis elfiskeundersökningarna på denna
lokal.
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Figur 9. Längdfördelning hos öring i elfiskelokalen ”E12”, Figur 10. Längdfördelning hos öring i elfiskelokalen
antal fångade individer.
”E12”, andel av totalt antal fångade individer.

Uppvandring av fisk förbi fallen och till lokalen ”400 meter nedströms Metarbäcken” bör ha
underlättats genom restaureringen vilket även borde ha förbättrat öringbestånden i denna lokal. Även
om öringtätheten har varierat mellan åren kan man se en trend att medelstorleken hos den fångade
öringen har ökat sedan restaureringen (figur 12). Ingen lax har däremot varken planterats ut eller
fångats vid elfiskena efter 2009, vilket troligen har minskat konkurrensen mellan arterna och bidragit till
den ökade storleken på öringen. Däremot påträffades nästan inga yngel påträffades under 2013 (figur 8
och 12).
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Figur 12. Längdfördelning hos öring i den övre
elfiskelokalen i Kirjesån, andel av totalt antal fångade
individer per tillfälle.
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Joranbäcken
I Joranbäcken har flottledsåterställningsarbeten genomförts i två omgångar. Redan 1988 återställdes
den nedre delen av bäcken, från den övre vägpassagen och ner till utloppet, genom utläggning av block
och grovt stenmaterial. Sträckan uppströms vägen restaurerades 2010 genom stabilisering av den
raserade delen av dammvallen vid Yttre Joranträsket och bäcksträckan mellan dammen och Bäckliden
återställdes genom anläggning av ett antal lekbottnar samt återförsel av block och sten till fåran. Även
sättarna i flottningsdammen har bytts ut för att säkerställa sjönivån. Joranbäcken fick genom
återställningsarbetena ett naturligare utseende med fler ståndplatser för fisk och mer varierande
strömförhållanden. Bäcken breddades även kraftigt inom vissa sträckor och en större yta blev
därigenom tillgänglig för fiskbeståndet i bäcken. För att följa upp de genomförda åtgärderna i
Joranbäcken har därför elfisken utförts 2011 och 2013 på två lokaler. En av dessa lokaler återställdes
1988 (Joranbäcken nedre) och utgör referenslokal i denna rapport till den övre elfiskade lokalen (objekt
9h) som återställdes 2010.

Figur 13. Elfiskade lokaler i Joranbäcken.

Joranbäcken nedre
Joranbäcken var vid den nedre elfiskelokalen 13,5 meter bred. Hela fårans bredd elfiskades längs den
23,5 meter långa lokalen. Lokalen hade ett maximalt djup på en meter och ett medeldjup på 0,3 meter.
Vattenståndet var vid elfisketillfället lågt med en strömmande vattenhastighet. Vattnet var klart och
ofärgat och bottensubstratet var mycket ojämnt och bestod nästan uteslutande av block i olika
storlekar med endast mindre inslag av sten och grus.

Figur 14. Foto över den nedre elfiskelokalen i Joranbäcken.

Figur 15. Skiss över den nedre elfiskelokalen i
Joranbäcken.

Vattenvegetationen utgjordes av stora mängder påväxtalger och en del mossa. Omgivningen bestod av
en talldominerad blandskog med inslag av björk. Lokalen saknade både beskuggning och död ved.
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Joranbäcken objekt 9h
Joranbäcken var vid den övre elfiskelokalen 6,8 meter bred och hela fårans bredd elfiskades längs den
43,5 meter långa lokalen. Lokalen hade ett maximalt djup på 0,8 meter och ett medeldjup på 0,25
meter. Vattenståndet var vid elfisketillfället lågt med strömmande vattenhastighet och ett klart och
ofärgat vatten. Bottensubstratet var intermediärt och bestod till stor del av block i olika storlekar samt
större stenar med inslag av mindre stenar och grus.

Figur 16. Foto över elfiskelokalen 9h i Joranbäcken.

Figur 17. Skiss över elfiskelokalen 9h i Joranbäcken.

Vattenvegetationen utgjordes av små mängder påväxtalger och lite mossa. Omgivningen bestod av
blandskog med en bård av alar längs stranden samt tallar på lite större avstånd från vattnet. Lokalen var
endast delvis beskuggad och det fanns fortfarande ett antal död ved i vattnet sedan restaureringen i
form av mindre träd.
Tabell 3. 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
Tabell 4. Individtäthet, beräknat antal/100m
Datum
Joranbäcken objekt 9h
2013-07-29
Joranbäcken objekt 9h
2011-07-29
Joranbäcken objekt 9h
2009-07-16
Joranbäcken övre (1)
1988-07-28
Joranbäcken övre (1)
1987-09-18
Joranbäcken nedre (2)
2013-07-29
Joranbäcken nedre (2)
2011-07-25
Joranbäcken nedre (2)
2009-07-18
Joranbäcken nedre (2)
1989-07-23
Joranbäcken nedre (2)
1988-07-28

2

Elritsa
2
3
1
26

Lake
3

1

38

i Joranbäcken. 2013-års resultat är markerat i grönt.
Öring 0+
Öring 0+
Harr 0+
Elritsa
55,9
37,4
0,4
23,4
25,7
1,3
44,2
18,1
0,5
4,5
39,7
6,4
1,0
13,0
7,3
20,4
10,1
0,5
0,6
3,1
10,7
16,7
3,6
2,1
2,6
11,9

1

Lake
1,0

0,4

8

Redan innan restaureringen genomfördes i Joranbäcken fanns det höga till mycket höga tätheter av
öring inom elfiskelokalen ”objekt 9h” (tabell 4 och figur 19). 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 enligt statistik från elfiskeregistret. Detta visar att restaureringen av bäcken har gett önskad
effekt med ett förbättrat öringbestånd samt gett bäcken ett naturligare utseende och sannolikt även
återskapat en ekologisk funktion. Aquanord AB har dessutom 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.
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Figur 18. Uppmätt täthet av fisk i ”Joranbäcken nedre”
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Figur 19. Uppmätt täthet av fisk i lokalen ”objekt 9h”.

Den nedre lokalen som restaurerades 1988 och som i denna rapport utgör en referenslokal till lokalen
”objekt 9h” har uppvisat ett förbättrat öringbestånd efter den tidigare genomförda restaureringen men
med något varierande tätheter mellan åren, framförallt av årsyngel (figur 18 och 20). Både vid
elfisketillfället 2011 och vid årets elfiske påträffades en förhållandevis stor mängd årsyngel, vilket tyder
på en framgångsrik öringreproduktion i området. Storleksfördelningen hos de äldre öringarna har
samtidigt varit relativt likartad vid de tre senaste elfisketillfällena i denna lokal (figur 20).
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Figur 20. Längdfördelning hos öring i elfiskelokalen
Joranbäcken nedre, antal fångade individer.
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Figur 21. Längdfördelning hos öring i elfiskelokalen
Joranbäcken nedre, andel av totalt antal fångade
individer per tillfälle.

Inom elfiskelokalen ”objekt 9h” visar elfiskeresultatet tydligt att både antalet och medelstorleken hos
öringen ökat sedan restaureringen. Förutsättningarna för den större öringen bör ha förbättrats
betydligt genom att antalet ståndplatser utökats inom sträckan, vilket i förlängningen även gynnat det
totala beståndet av öring eftersom det framförallt är de större öringarna som reproducerar sig.
Resultatet från elfiskeuppföljningarna visar på både en lyckad reproduktion under det senaste året och
att lokalen hyser fler och större öringar än tidigare. Restaureringen av den övre delen av Joranbäcken
har därmed medfört ett förbättrat öringbestånd både ur naturvärdessynpunkt och ur ett
sportfiskeperspektiv.
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Figur 22. Längdfördelning hos öring i elfiskelokalen
”objekt 9h”, antal fångade individer.
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Figur 23. Längdfördelning hos öring i elfiskelokalen
”objekt 9h”, andel av totalt antal fångade individer per
tillfälle.

Den tredje elfiskelokalen i tabellerna 3 och 4 ”Joranbäcken övre”, ligger strax nedströms den sträcka
som restaurerades 2010 men har däremot inte har elfiskats sedan 1988.
Båda de elfiskade lokalerna i Joranbäcken uppvisade, till skillnad från många andra vattendrag i
Västerbottens inland och fjälltrakter under 2013 både goda bestånd av årsyngel och normala storlekar
på de årsyngel som fångades. Detta skiljer sig från många andra bäckar som elfiskats av Aquanord AB,
då tätheterna av årsyngel under 2013 i huvudsak varit lägre än normalt och de årsyngel som har fångats
har varit ovanligt små i storlek.

Sammanfattning
Kirjesån
Elfiskeundersökningarna som genomförts i syfte att följa upp effekten av flottledsrestaureringen från
2010 har visat på varierande tätheter av öring mellan åren. Eftersom det senaste årets reproduktion i
Kirjesån, liksom i många andra vattendrag i Västerbottens inland och fjälltrakter, lyckats sämre än
normalt är det svårt att uttyda någon säkerställd positiv effekt på tätheten av öring i Kirjesån. I den övre
lokalen har däremot beståndet av större öring än årsyngel ökat något både i antal och i storlek. Detta är
troligen en kombinerad effekt av restaureringen, vilken medfört förbättrade vandringsförhållanden för
lekfisk upp till den aktuella lokalen, och en minskad konkurrens från lax sedan utplanteringarna av
denna art upphörde.
Ingen av de elfiskade lokalerna ligger däremot inom den restaurerade sträckan vilket försvårar
möjligheterna att säkerställa eventuella positiva effekter av de utförda åtgärderna. Den genomförda
restaureringen bör emellertid ha medfört en förbättrad tillgänglighet till de mellersta och övre delarna
av Kirjesån för vandrande öring samt fler ståndplatser inom den nedre delen av ån, vilket på sikt bör
förbättra öringbeståndet i ån som helhet.
Joranbäcken
Den nedre elfiskelokalen i Joranbäcken har uppvisat ett ökat bestånd av större öring, men även av
årsyngel sedan restaureringen 1988. Trots detta uppvisar denna lokal dock mycket lägre tätheter än
den mer nyligen restaurerade elfiskelokalen ”objekt 9h”.
Den övre elfiskelokalen ”objekt 9h” uppvisade redan innan restaureringen höga till mycket höga
tätheter av öring och öringtätheterna har efter att åtgärderna genomfördes ökat ytterligare både av
årsyngel och äldre öring. Framförallt har tätheten av större öring ökat markant samtidigt som storleken
på öringen inom lokalen har uppvisat en tydlig ökning. Som en del av flottledsåterställningarna
återfördes sten och block till fåran för att öka variationen i bottensubstrat, bottentopografi och de
lokala strömförhållandena för att skapa fler ståndplatser för större fiskar. Återställningsarbetet har
därmed medfört önskad effekt på fiskbeståndet då beståndet av större öring ökat markant.
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Båda de elfiskade lokalerna uppvisade till skillnad från både Kirjesån och många andra vattendrag i
Västerbottens inland och fjälltrakter som elfiskats av Aquanord AB under 2013, både goda bestånd av
årsyngel och normala storlekar på de årsyngel som fångades. Resultaten från de uppföljande elfiskena i
Joranbäcken tyder på att restaureringen av bäcken uppnått målsättningen med ett förbättrat
öringbestånd, ett naturligare utseende på vattendraget och sannolikt även en återskapad ekologisk
funktion.
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