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Figur 1. Karta över Harrsele älv-magasin som är 10.6 km långt. 144-146 meter över havet. 
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Bäck 1. Ramsan 

 

Figur 1. Karta över Ramsan i Harrsele magasin. 
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Delta 

Öppningen på deltat är 110 meter och längden 

är ca 1000 meter. Viken är grund och det är 

även grunt utanför viken. Kring mynningen 

mot Umeälven är det sandstränder och 

sparsamt med strandvegetation. Inne i deltat 

är det en ökad vegetationsgrad med starr, örter 

och vattenväxter. Längre in i deltat ökar 

andelen med vide och fungerande strandzon. 

Bottensubstratet är mer sand och slam längst 

ut och närmare forsen/bäcken ökar andelen 

sten och block.  

Grön pil visar på grunda avsnitt. Sträckan 

motsvarar ca 750 meter. 

 

 

 

Figur 2. Karta över deltat till Ramsan.  

Bilder 

 

Figur 3. Bild 55. 2012-07-05   Figur 4. Bild 57. 2012-07-05 
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Figur 5. Bild 60. 2012-07-05   Figur 6. Bild 67. 2012-07-05 

 

Åtgärd 

Ramsan är den största bäcken i Harrsele magasin och den har bestånd med inhemsk harr och 

öring. Därför fyller Ramsan en viktig funktion i magasinet. För att skydda strandvegetationen 

och få en mer naturligt strandvegetation föreslås ett utökat skydd mot is och erosion. Eftersom 

mynningen och Umeälven utanför mynningen är grund är det möjligt att bygga 

erosionsskyddet längre ut och med en längd om 750 meter. Se figur 2. Konstruktionen för 

skyddet bör arbetas fram i samverkan med referensgruppen under vintern 2012/2013 och 

under sommaren 2013 kan arbetet rent praktiskt inledas. Konstruktionen ska givetvis 

utvärderas, eventuellt omarbetas, och utvärderas igen. 

Syfte 

Då möjligheter till reproduktion och uppväxtområden för harr och öring är begränsade i 

Harrsele magasin bör ekosystemet och biologisk mångfald stöttas i Ramsans deltaområde. 

Bäck 

Ramsan har en medelbredd mellan 10-15 meter och djupet varierar från 0.5 upp till 3 meter. 

Ramsan är inventerad till Lilla Ramsjön vilket motsvarar närmare 20 kilometer. Den är 

restaurerad i början av 1990-talet, då en viss del av block och sten lades tillbaka. Tyvärr lades 

inte alla sten och block tillbaka, och inga lekbottnar konstruerades, varför restaureringen inte 

kan anses som lyckad. De första 5 kilometerna är varierande i Ramsan med fors och sel, för 

att följas av en nära 10 kilometer lång sträcka som går genom myrmark och som är 

lugnflytande. Den sista sträckan upp till Sundö är varierande med forsar och sel. Efter bäcken 

finns det två dammar. Damm 1 är ett vandringshinder som är komplicerat att åtgärda, damm 2 

skall inte åtgärdas istället öppnas den gamla älvfåran från Lilla Ramsjön upp efter restoration. 

Den gamla älvfåran blockeras idag av en skogsväg och trumman under vägen har dålig 

funktion.  Trumman tas bort och byts ut mot en bro. För dammar se figur 7 och 8. 
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Bilder   

 

Figur 7. Damm 1. Markägare Mats Aggevall, Ramsele. 

 

Figur 8. Karta över Ramsans inlopp i Sundö. A. Gamla fåran. B. Grävd kanal. C. Vägtrumma, ny bro. 

 

A 

B 

C 
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Figur 9. Bild 81. 2012-06-19   Figur 10. Bild 10811. 2012-06-14 

 

Figur 11. Bild 43. 2012-06-28   Figur 12. Bild 18. 2012-06-28 

Åtgärd 

Biotopkartera sträckan mellan Lilla Ramsjön och Skivsjö. Upprätta elfiskelokaler efter 

bäcken. Använd biotopkarteringen för att beräkna och upprätta plan för restaurering av hela 

sträckan.  

Syfte 

Stötta harr och öringbestånd i bäcken. Öka reproduktionen och gynna biologisk mångfald i 

bäcken. 
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Bäck 3. Harrsele magasin 

 

Figur 13. Karta över bäck 3. I Harrsele magasin.  

Udde 

. 

3. 
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Delta och bäck 

Deltats bredd utan udden är 98 meter, längd till stranden från vikens yttersta spets är 75 meter. 

På södra sidan av viken finns i realiteten en udde som är 20 meter. Se karta ovan samt bild 79. 

Udden ger ett skydd mot korttidsreglering vilket kan ha gett den effekt att strandvegetationen 

är mer intakt än på ren älv sträcka. Vegetationsförekomst är starr, örter och vattenväxter. 

Bottensubstrat består av slam och lera som kommer från Umeälven. Omgivningen är tätvuxen 

blandskog.  

Bäcken är mycket liten (se bild nr 71 och 72) och bedömningen har gjorts att eventuella 

åtgärder i bäcken inte har så stor ekologisk betydelse för Umeälven. 

Bilder 69-79, samtliga bilder 

 

Figur 14. Bild 69. Bäck 3. 2012-07-05.    

 

 

Figur 16. Bild 71. Bäck 3. 2012-07-05.  

 

Figur 15. Bild 70. Bäck 3. 2012-07-05.  

 

Figur 17. Bild 72. Bäck 3. 2012-07-05.  
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Figur 18. Bild 73. Bäck 3. 2012-07-05.  

 

Figur 20. Bild 75. Bäck 3. 2012-07-05.  

 

Figur 22. Bild 77. Bäck 3. 2012-07-05.  

Figur 19. Bild 74. Bäck 3. 2012-07-05.  

 

Figur 21. Bild 76. Bäck 3. 2012-07-05.  

 

Figur 23. Bild 78. Bäck 3. 2012-07-05.  
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Figur 24. Bild 79. Bäck 3. 2012-07-05.  

Åtgärd 

Eftersom det är en fin vik med starr, örter och vattenväxter är ett ökat skydd önskvärt. 

Förstärkning av udden så att den även fungerar vid höga flöden samt ger skydd mot is 

vintertid. Förslaget skulle kunna vara att höja upp udden med stenblock och eventuellt även 

på norra sidan av inloppet på viken. Erosionsskydd ca 80 meter. 

Syfte 

Bevara biologisk mångfald 
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Bäck 58. Harrsele magasin 

 

Figur 25. Karta över bäck 58 i Harrsele magasin.  
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Delta 

Deltat består av en liten vik som är ca 25 meter bred. Det finns ingen kanal in till deltat. 

Bäcken deponerar sand till deltat och en grundare platå finns utanför bäckmynningen. 

Omgivningen är igenvuxen jordbruksmark samt en rasbrant på södra sidan. 

Vegetationsförekomst är starr, örter, buskar (vide).  Strandzonering saknas dock och 

jordbruksmarken tar vid direkt vid strandkanten. 

Bild 123-130, nedan visas 123-128 

 

Figur 26. Bild 123. 2012-06-12. Delta 

 

Figur 28. Bild 125. 2012-06-12. Delta 

 

Figur 27. Bild 124. 2012-06-12. Delta 

 

Figur 29. Bild 126. 2012-06-12. Delta 

 

Figur 31. Bild 128. 2012-06-12. Delta 

 

Figur 30. Bild 127. 2012-06-12. Delta 
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Åtgärd delta 

Ingen åtgärd som berör deltainventeringen. 

Biotopkartering av bäck 58 

Bredd medel 60cm, vattendjup högsta 40 cm, vattendjup medel 30 cm. Bottensubstratet består 

av grovdetritus, findetritus och sand, förutom nere vid älven där bäckfåran består av en större 

andel med sten och block (bild 133). Skuggningen är ca 50 % och andelen död ved är 6-25 

stockar per 100 meter. Andelen trådalger, kuddmossor och näckmossor är mindre än 5 %. I 

början av bäcken finns två fall (gul triangel). Röd ring markerar en fel lagd trumma som utgör 

ett vandringshinder över grusvägen längs älven (bild 142). Högre upp finns ett litet avsnitt 

med grus av fraktion för att Harr skulle kunna leka, dock uppblandat med en lera (bild 145). 

Röd ring högst upp markerar naturligt vandringshinder i form av rasade träd. 

Bilder 131-150, nedan visas 133, 145, 142 

 

Figur 32. Bild 133. Bäck. 2012-06-12 

 

Figur 34. Bild 142. Bäck 2012-06-12 

 

 

Figur 33. Bild 145. Bäck. 2012-06-12 
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Åtgärd 

Byt ut trumman vid skogsvägen längs efter älven.  

Syfte 

Undanröjande av vandringshinder.  
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Bäck 4 Harrsele magasin, Stenmyrbäcken 

 

Figur 35. Bäck 4 i Harrsele magasinet.  
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Delta 

Bäcken rinner direkt ut i Umeälven och avslutas med ett litet fall. Vid lågvatten är fallet ett 

definitivt vandringshinder. Vid deltat finns det lite strandzonering. Inga halvgräs, vass eller 

akvatiska växter. De örter som växer vid stranden är örter och gräs som tillhör 

skogslandskapet.  

Bild 1-7, nedan visas bild 2,6,7 

 

Figur 36. Bild 2. 2012-06-11  

 

Figur 38. Bild 7. 2012-06-11 

Åtgärd delta 

Ingen åtgärd. 

Biotopkartering av bäck 

Bäcken är de första 150 meterna en fin skogsbäck som ömsom forsar och strömmar 

(bild 8). Bredden är ca en meter och med ett medeldjup om 30 cm. God beskuggning och 

mycket grov detritus i vattnet. Vid gul trekant (struktur) kommer ett kalhygge där inga 

kantzoner har lämnats och maskinföraren har använt bäcken som ”väg” (bild 15,16,17,18). 

Enligt bedömning som gjorts vid kartering har skada åsamkats bäcken. Högre upp övergår 

bäcken rinna invid delvis igenvuxna åkrar och den miljön fortsätter tills man kommer upp till 

vägen (figur 44). Bäcken har sitt källflöde i Stenmyrtjärnen.  

Figur 37. Bild 6. 2012-06-11 
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Figur 39. Bild 8. 2012-06-11 

 

Figur 41. Bild 16. 2012-06-11 

 

 

Figur 43. Bild 18. 2012-06-11 

Åtgärd och syfte 

Åtgärda körskador i bäckfåran och återställ. Bäcken rinner ut från sjön Stenmyrtjärnen (area 

327 x 50 m) och en omgivning med myrmark, vilket ger flöden året om. Av den anledningen 

bör bäcken el-fiskas och närmare undersökas högre upp i systemet.  

Fiskevårdsinriktade åtgärder då det kan finnas ett lokalt bestånd av öring. 

Figur 40. Bild 15. 2012-06-11 

Figur 42. Bild 17. 2012-06-11 

 

Figur 44. Bild 25. 2012-06-11 
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Bäck 5. Harrsele magasin 

 

Figur 45. Karta över bäck 5 i Harrsele magasin 
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Delta och bäck 

Bäcken rinner direkt ut i Umeälven och det finns inte något deltaområde att tala om (figur 46, 

47).  Sedan fortsätter bäcken relativt ostört genom landskapet. Medelbredd var 50 cm och 

medeldjup 30 cm med ett maximalt djup om 50 cm. Röd ring visar hinder i form av stor andel 

med död ved i bäcken orsakat av skogsbruk, som kan vara ett vandringshinder. Gul trekant 

visar strukturer i form av fors, ravin, översilade klippor samt korsande väg. 

Bilder 

 

Figur 46. Bild 1. 2012-06-11. 

 

Figur 48. Bild 17. 2012-06-11 

 

Ingen åtgärd  

Figur 47. Bild 5. 2012-06-11 

Figur 49. Bild 30. 2012-06-11 
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Bäck 6. Harrsele magasin, Gustavamyrbäcken/Hässjestobäcken 

 

Figur 50. Karta över bäck 6 i Harrsele magasin.  
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Delta 

Bäcken rinner direkt ut i Umeälven och det finns inte något deltaområde att tala om. Blockrikt 

område med stora block kring och i bäcken. Längs bäckens båda sidor växer örter, starr och 

vattenväxter. Ingen uttransport av sediment från bäcken. Kring bäcken växer blandskog. (Bild 

1,5,10) 

Åtgärd 

Ingen 

Biotopkartering av bäck 

Bäcken är ca 1-1.5 meter bred med ett maximalt djup om 0.8 meter och ett medeldjup om 0.4 

meter. Bäcken har större täckningsgrad än 50 % av kuddmossor och något mindre med 

näckmossa. Bra tillgång till ståndplatser för öring. Bäcken är biotopkarterad till sammanflödet 

(se figur 50) och eventuellt kan det finnas lekbottnar högre upp för öring. Bäcken ser ut som 

relativt orörd skogsbäck som kan ha ett stationärt bestånd med öring. Röd ring längst ner 

markerar en sträcka med fors och som kan vara ett vandringshinder under låga flöden (bild 

17). Övriga röda ringar markerar vägtrumman som är ett partiellt vandringshinder i den stund 

vägtrumman är skadad och det bildas ett litet fall direkt vid trumman (bild 29, 30,31). Bäcken 

har sin upprinnelse i myrarna ovanför. 

Bilder 1-39 

 

Figur 51. Bild 1. 2012-06-13 Figur 52. Bild 5. 2012-06-13 



23 
 

 

 

 

Figur 55. Bild 17. 2012-06-13 

 

Figur 57. Bild 29. 2012-06-13 

Figur 54. Bild 11. 2012-06-13 Figur 53. Bild 10. 2012-06-13 

 

Figur 56. Bild 23. 2012-06-13 

 

Figur 58. Bild 31. 2012-06-13 
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Figur 59. Bild 30. 2012-06-13 

 

 

 

Åtgärd 

El-fiska bäcken för att konstatera att det finns öring i bäcken. Undersök huruvida det finns 

lekbottnar högre upp. Vägtrumman som är skadad bör bytas till en mer lämplig trumma 

(halvtrumma). 

Syfte 

Stärka reproduktionen av öring i bäcken och stötta ett lokalt bestånd av öring.  

Bäcken rinner ut nära den gamla Holmön och det innebär att den fisk som ramlar ut i 

Umeälven och blir kvar i Umeälven i varje fall i teorin kan använda Holmön som lekplats. 

Genom att stärka bäckens bestånd stärker vi även Umeälven. 

  

Figur 60. Bild 39. 2012-06-13 
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Bäck 7. Harrsele magasin, Långtjärnbäcken 

 

 
Figur 61. Kartavsnitt från Umeälven, Harrsele magasin. Bäck nummer 7. Långtjärnbäcken med 

avrinningsområde. 
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Delta 

Deltat rinner direkt ut i Umeälven och bildar inte ett deltaområde. Deltat ligger 448 meter från 

Bjurfors Nedre kraftverk och bäcken rinner ut i torrfåran. Stränderna båda sidorna om 

bäckmynningen utgörs av block och hällar. Mellan blocken och hällarna finns områden som 

är vegeterade med olika örter, starr och med akvatiska växter och har mindre erosionsskador 

eftersom torrfåran inte har korttidsreglering i samma omfattning som strandzonen nedströms i 

magasinet. Bild 40, 42, 44 och 47. Torrfåran har alltid vatten där bäcken rinner ut och det 

vatten som finns där kommer oftast nedströms.  Se figur 59. Tunnelutloppet är 640 meter 

sydväst om bäckmynningen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åtgärd delta 

Ingen åtgärd 

 

 

 

Figur 62. Kartavsnitt från Umeälven, Harrsele magasin. 

Bäck nummer 7. Långtjärnbäcken med 

avrinningsområde. 
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Biotopkartering av bäck 

Långtjärnbäcken rinner ut från Långtjärnen som är en del i ett längre avrinningsområde (figur 

61). Bäcken är ca 0.8-1.1 meter bred med ett maximalt djup om 0.8 meter och ett medeldjup 

om 0.3 meter. Bäcken har täckningsgrad 50 % av kuddmossor och näckmossa. Tillgång till 

ståndplatser för öring. Bäcken är biotopkarterad till första vandringhinder, dvs. vägen (figur 

61) och troligtvis kan det finnas lekbottnar högre upp för öring. Bäcken ser ut som relativt 

orörd skogsbäck (figur 64) som har enligt lokal källa ett stationärt bestånd med öring. Den 

första röda ringen markerar en sträcka med fors och som kan vara ett vandringshinder under 

låga flöden (figur 66). Nästa röda ring markerar vägtrumman som är ett partiellt 

vandringshinder vid låga flöden.  Figur 68 visar att trummans utlopp nedströms som är för 

hög. 

Bilder 

 

Figur 63. Bild 40. 2012-06-13 

 

Figur 65. Bild 44. 2012-06-13 

Figur 64. Bild 42. 2012-06-13 

 

Figur 66. Bild 47. 2012-06-13 
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Figur 67. Bild 56. 2012-06-13 

 

Figur 69. Bild 60. 2012-06-13 

 

Åtgärd 

El-fiska bäcken för att konstatera att det finns öring i bäcken. Undersök huruvida det finns 

lekbottnar högre upp. Troligtvis är lekbottnar en begränsning för beståndet av öring och 

därför bör det anläggas fler lekbottnar. Vägtrumman som är för hög bör åtgärdas och förslaget 

är att bygga upp en tröskel åt fisken för att underlätta för fisken att ta sig in i 

avrinningsområdet.  

Syfte 

Stärka reproduktionen av öring i bäcken och stötta ett lokalt bestånd av öring.  

Bäcken rinner ut nära den gamla Holmön och det innebär att den fisk som ramlar ut i 

Umeälven och blir kvar i Umeälven i varje fall i teorin kan använda Holmön som lekplats. 

Genom att stärka bäckens bestånd stärker vi även Umeälven. 

Figur 68. Bild 64. 2012-06-13 

 

Figur 70. Bild 66. 2012-06-13 
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Viken med sommarstugor i Holmön 

 

 

Figur 71. Karta över viken sydväst om grundet gamla Holmön. Grön linje motsvarar 377 meter erosionsskydd. 

I viken har två mindre bäckar sitt utlopp. Båda bäckarna är små och har sina källflöden i 

myren ovan. Viken är delvis bra vegeterad med starr, ört, vide och makrofyter. I viken kan 

man se ett stim av Brax simma. Framför sommarstugorna finns ett 170 meter långt 

erosionsskydd i sprängsten. 

Åtgärd 

Åtgärda erosionsskyddet genom att fylla på med finjordar och lägga ut geotextilier. Längre ut 

längs den gröna pilen läggs strukturer i vattnet för att minska erosionsskador från isen. 

Syfte 

Skydda biologisk mångfald, förstärka fiskhabitat och restorera huvudfåra. 
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Lekbottenområde Holmön 

  

Figur 72. Karta över gamla Holmön med 

lekbotten markerad med rött. Ovan lekbotten 

syns Bjurfors Nedre kraftverk samt tunnel-

utlopp i nordväst. 

Tunnelutlopp 

Lekbotten 1. 

Lekbotten 2. 

Torrfåra  
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Inventering av gamla Holmön i Harrsele magasinet 2012-07-05 

Inventerare: Erik Sjöström 

 Åsa Widén 

 Jon Forsgren 

 

Bakgrund 

 I samband med byggnationen av kraftverket  i slutet av 50-talet överdämdes ön Holmön. 

Holmön bestod av moränjordar före överdämningen. Ön ligger utanför tunnelutloppet från 

Bjurfors Nedre kraftverk och antogs därmed vara renspolad från finjordar, sediment och slam. 

Inventeringen syfte var att undersöka huruvida grundet kan användas som lekbotten.   

 

Metod  

Inventering utfördes med båttransport från campingen i Ramsele enligt fastställda 

säkerhetsrutiner.  Inventering utfördes i vadarbyxor och med vattenkikare. Dokumentation 

utfördes med kamera och koordinater samt gis-lager skapades med handdator av den numera 

överdämda Holmön. 

 

Resultat 

Grundet kan delas in i två ytor med grus av kvalitet och fraktioner för öring- och harrlek. Det 

är tänkbart att grundet även används av lake, gädda och annan fisk. Grundet är även en miljö 

för annan biologisk vattenlevande mångfald och gynnar ekosystemet. Det är dock inte möjligt 

utifrån denna inventering att fastställa att lek av harr och öring faktiskt sker. 

 

Lekbotten 1. 

Belägen närmast tunnelmynningen. Längst söderut mer stora stenar och block. Östra sidan där 

flödet är större finns mer grus. Västra sidan har mer finmaterial. Bakom block fanns grus som 

inte spolats bort. Skuggas delvis av uddens spets (gällande flöden) och har därför mindre 

flöden än lekbotten 2. 

 

Lekbotten 2. 

Större till ytan och med mer lek-grus. Mer flöde på östra sidan. Västra sidan mer finmaterial. 

Stort antal områden med grus i många fraktioner. Vid grundet fanns antydan till en liten 

nacke. Grundet är lämpligt placerat sett från tunnelmynning och flöden passerar grundet, 

särskilt på östra sidan. 
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Bilder över lokalen och grus. 
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Sammanfattning lekbotten 1 och 2, Holmön 

Grundet har grus i riklig mängd och med rätt fraktion både för harr samt öring. 

Flödesmätningar har utförts av Statkraft och vid flöden kring 280 m2 kan det finnas 

vattenhastighet för att syresätta botten för åtminstone harr. (Bilaga 1.) Hur vattenhastigheten 

påverkas av lägre flöden är inte utfört.  En annan förutsättning för att grundet ska i realiteten 

ska fungera är att det inte sker någon nolltappning under maj-juni dvs. lekperioden för harr. 

Se nedan tabell på nolltappning för Harrsele under maj-juni 1999 respektive 2011. Se nedan 

figur. 
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Figur 73. Visar hur stor andel i procent av ett dygn som nolltappning råder samt hur stor andel  i procent av en 

månad som nolltappning har skett. 

Åtgärd 

1. Skapa ståndplatser och livsmiljö för fisk genom att lägga stora block på lekbottnen 

2. Inga nolltappningar under maj och juni månad  

3. Undersök vilka flöden som behövs för att syresätta rommen 

Syfte 

Om möjligt återskapa harr-lek i Umeå och skapa ståndplatser för harr och öring  
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Torrfåra Bjurfors Nedre 

 

Nedanför kraftverket Bjurfors Nedre står det ibland fisk (öring) enligt uppgift från Statkraft. 

Vid lägre flöden i magasinet kan de bli ”fångade” i den vattenansamling som har varit där. 

Öringen kommer troligtvis från den intilliggande bäcken (bäck nr 7 enligt ovan).  Statkraft har 

utfört damm reparationer under 2011 och 2012 och dammen är numera tät, vilket innebär att 

det inte finns något flöde i torrfåran som lockar fisken.   

Bilder 

 

Figur 74. Bild 41. 2012-07-05 

Åtgärd 

Undersöka om fisken fortfarande går upp i torrfåran utan flöde och vilken art. Undersöka om 

det fortfarande blir en vattenansamling nedanför kraftverket och om det är nödvändigt 

etablera en fiskväg (kanal) ner till huvudfåran. 

Syfte 

Skydda kvarvarande öring i Umeälven 


