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Figur 1. Älvmagasin Bjurfors Nedre, 6.8 km långt,
164-166 meter över havet.
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Bäck 8

Tillrinnande bäckar
utan namn.

Åtgärdspunkt

Figur 2. Karta över bäck nr 8, Rackbäcken med delta.
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Delta
Deltats kanal in till där bäcken börjar är 710 meter som går genom en brant ravin på båda sidorna om
bäcken. Ravinen är ca 10-15 meter djup och skogsbeklädd med blandad skog. Strandzonerna har ingen
vegetation och med tydliga skador efter korttidsreglering. Bottensubstrat är övervägande slam och
lera. Vid deltat fanns tydliga spår efter bäver. Inventering skedde 2012-05-30 och vattenståndet var
lågt p.g.a. pågående dammarbeten vid kraftverket Bjurfors Nedre.
Bilder

Figur 3. Bild 1. 2012-05-30

Figur 4. Bild 3. 2012-05-30

Figur 5. Delta biflöde till Rackbäcken. Bild 4.
2012-05-30

Figur 6. Mot Umeälven. Bild 6. 2012-05-30
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Figur 7. Vy mot Rackbäcken. Bild 14.
2012-05-30.

Figur 8. Bild 17. 2012-05-30

Figur 9. Bild 20. 2012-05-30

Figur 10. Bild 21. 2012-05-30

Figur 11. Bild 23. 2012-05-30

Figur 12. Bild 24. 2012-05-30

Åtgärd delta
(1) Konstruera ett skydd mot is och korttidsreglering. Vilket borde vara möjligt eftersom det
är smalt och grunt vatten även vid vårflöden. Exempel på skydd kan vara stora block som
hejdar isen eller rotvälter som har rotsystemet mot Umeälven. Lämplig placering kan vara där
biflödet rinner in i deltat. Se figur 2.
(2) Förbättra bottenstrukturen i deltat genom att tillföra grus, sten och block.
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Syfte
Syftet med åtgärden är att skydda biologisk mångfald, skydda strandvegetation för att på sikt
få en återvegetering.
Biotopkartering av bäck
Bäcken har sitt källflöde i myrar och ett mindre system av tjärnar. Vattnet är vid högt flöde ca
0.5-1 meter djupt och med en bredd som varierar mellan 1.5 till 3 meter. Den har mer än 50 %
täckningsgrad av näckmossor och kuddmossor. Bäcken är varierande och med en hög andel
död ved och slingrar sig fram genom landskapet. Rankbäcken har goda förhållanden för
ståndplatser och uppväxtmiljö för öring. Bild 14,16,18 samt 31,35,45. Två större partier med
bra lekbottnar har lokaliserats (blå punkt) samt ett flertal mindre lokaler med lekgrus mellan
stenar och block. Bild 40. Rackbäcken är inte flottledsrensad, men det finns ett partiellt
vandringshinder som markeras med rött streck ovanför E12. Vandringshindret är någon form
av kilstensbro som har rasat. Foto 10 och 12. Enligt lokala uppgifter fanns det gott om öring i
bäcken för 15-20 år sedan och det finns därför goda skäl till att tro att det finns ett lokalt
bestånd med öring. Trumman under E12 utgör inget vandringshinder. Bild 2. Högre upp finns
ett utströmningsområde bestående av en kallkälla (gul trekant), tyvärr har lokalt boende
använt kallkällan som privat soptipp och det ligger bl.a. en bil, spis mm i källan.
Miljökontoret i Sorsele har gett markägaren ett föreläggande att åtgärda tippen.
Bilder

Figur 13. Bild 10. 2012-06-13

Figur 14. Bild 11. 2012-06-13
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Figur 15. Bild 2. 2012-06-13

Figur 16. Bild 40. 2012-05-30

Figur 17. Bild 31. 2012-05-30

Figur 18. Bild 35. 2012-05-30

Figur 19. Bild 45. 2012-05-30

Figur 20. Bild 14. 2012-06-13

Figur 21. Bild 16. 2012-06-13

Figur 21. Bild 17. 2012-06-13
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Åtgärd
(1) El-fiska bäcken för att uppskatta nuvarande bestånd av öring.(2) Restorera bäcken genom
att åtgärda vandringshinder och förstärk lekbottnar. (3) Rensa upp kallkällan från skrot och
kontrollera att det inte har skett utsläpp av kemikalier, olja eller dylikt.
Syfte
Förstärka fiskbestånd, underlätta fiskvandring och säkra upp vattenkvalitet. Rankbäcken är
den enda större bäcken i magasin Bjurfors Nedre vilket gör att åtgärderna är av stor vikt för
miljökvalitetsnormen.
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Bäck 9

Bäck 9 med ravinsystem

Figur 22. Kartan visar bäck 9 med ravinsystem i magasin Bjurfors Nedre.
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Delta och bäck
Bäcken rinner ner i ett ravinsystem som är eroderar kraftigt varje år. Substratet består av 90 %
sand och området är rörligt. Vilket har gett den effekt att ravinen deponerar sand till
Umeälven och det har bildats en sandbank vid bäckmynningen. Sandbanken fylls på varje år
med ny sand och därför bibehålls sandbanken. Banken är en naturlig upphöjning från
Umeälven och ger därför en terrass-effekt som skyddar vegetationen från korttidsreglering.
Substratet är övervägande sand och omgivningen är en blandskog med dominans av lövträd.
Området är en av de lokaler som har fler arter gällande gräs, halvgräs, örter och makrofyter än
många andra bäckmynningar i Umeälven. Bäcken består av flera mindre bäckar som
sammanflyter i ravinen. Vid E12 upphör bäcken och övergår till endast existera i diken.
Bilder

Figur 23. Delta

Figur 24. Delta

Åtgärd
Ingen åtgärd eftersom antal arter kan indikera på att deltat fungerar utan åtgärd och eventuell
åtgärd kanske inte får önskad effekt.
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Bäck 10

Figur 25. Karta över bäck 10 i Bjurfors Nedre magasin
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Delta
Deltat består av en kanal som är 170 meter lång och 30 meter bred. Den ligger i en ravin och
deltat är överdämd jordbruksmark. Bottensubstratet består av sand (70 %), lera, slam, sten och
findetritus. Omgivningen är blandskog övervägande lövträd. Strandkanterna i deltat bär spår
av regleringsskador och isen har tryckt ihop kanterna samt nött bort i stort sett all vegetation.
Då Statkraft Sverige AB har haft damm-arbeten under sommaren 2011 och 2012 har
vattennivåerna varit stabila och låga under två år, vilket syns på stränderna. T.ex. kommer det
små skott av vide, ört och halvgräs. Miljön är artfattig jämfört med t.ex. bäck nr 9. Närmast
Umeälven saknas finjordar och endast natursten finns längs stranden. Bild 65.
Bilder

Figur 26. Bild 65. 2012-07-09

Figur 27. Bild 62. 2012-07-09

Figur 28. Bild 61. 2012-07-09

Figur 29. Bild 63. 2012-07-09
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Figur 30. Bild 57. 2012-07-09

Figur 31. Bild 56. 2012-07-09

Åtgärd delta
Konstruera ett skydd mot is och korttidsreglering. Vilket borde vara möjligt eftersom det är
smalt och grunt vatten även vid vårflöden. Exempel på skydd kan vara stora block som hejdar
isen eller rotvälter som har rotsystemet mot Umeälven.
Syfte
Syftet med åtgärden är att skydda biologisk mångfald, skydda strandvegetation för att på sikt
få en återvegetering.
Biotopkartering av bäck
Bäcken är liten med en medelbredd om 50 cm och ett medeldjup om 10 cm. Bäcken ringlar
sig upp genom ravinen, bottensubstrat är övervägande sten och block. Beskuggningen är mer
än 50 % och med en hög andel död ved. Bäcken är 2,4 km lång och har sin upprinnelse i
Kulbäckslidens myrar. En bit upp finns det en vägtrumma som utgör ett vandringshinder vid
låga flöden.

Figur 32. Bild 67. 2012-07-09

Figur 33. Bild 69. 2012-07-09
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Figur 34. Bild 72. 2012-07-09.

Figur 35. Bild 76. 2012-07-09

Figur 36. Bild 77. 2012-07-09

Åtgärd
Åtgärda trumman eller om den inte behövs ta bort den helt. Biotopkartera bäcken högre upp
för att samla in mer kunskap om miljön.
Syfte
Bevara biologisk mångfald
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Bäck 57

Figur 37. Kartbild över bäck 57. I Bjurfors Nedre älvmagasin.
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Delta och bäck
Ett litet delta med en viss deponering av sand från bäcken. Direkt vid En liten bäck ca 40-50
cm bred med ett djup om ca 10 cm. Direkt vid mynningen finns lite vegetation i form av
strandranunkel och halvgräs, i övrigt består stranden kring bäckmynningen av natursten.
Bilder

Figur 38. Bild 39. 2012-07-09

Figur 39. Bild 41. 2012-07-09

Figur 40. Bild 42. 2012-07-09

Figur 41. Bild 45. 2012-07-09

Figur 42. Bild 48 och 49. 2012-07-09

Åtgärd
Ingen åtgärd
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Bäck 11

Figur 43. Karta över bäck 11 på älvens södra sida.
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Delta och bäck
Deltat består en grund vik som pga.de låga vattennivåerna under sommaren 2011 och 2012
startat upp en återvegetering. Omgivningen är jordbruksmark och kring bäcken finns starr,
örter, vass, buskar och vattenväxter. Kring bäckens utlopp finns en ö som har en diameter om
dryga 110 meter. Bäcken är 1,3 km lång och mycket liten, varför vi inte har biotopkarterat
bäcken.

Bäck 11.

Figur 44. Karta över bäck 11. Röd pil = avstånd ca 40 meter, grön pil = avstånd ca 55 meter samt 200 meter

Bilder
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Figur 45. Bild 2. 2012-07-09

Figur 46. Bild 4. 2012-07-09

Figur 47. Bild 6. 2012-07-09

Figur 48. Bild 7. 2012-07-09

Figur 49. Bild 8. 2012-07-09

Figur 50. Bild 12. 2012-07-09

Åtgärd
Arbeta fram en modell för att placera ut skydd mot isens nötningar längs den gröna pilen
enligt figur 44. Skyddet kan vara stora blocket som hindrar isens rörelse, eller annat som
skyddar vegetationen. Vid den södra sidan om ön bör det fyllas på med finjordar längs
strandkanten för att förbättra möjligheterna till återvegetering.
Syfte
Bevara biologisk mångfald samt skydda strandvegetation.
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Bäck 12

Figur 51. Karta över bäck 12.
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Delta och bäck
Deltat på bäcken består en liten vik som är ca
50 meter tvärs över och med ett djup om ca 20
meter. Direkt utanför bäcken finns viss
vegetation av makrofyter, starr och örter.
På båda sidorna om det lilla deltat är det
erosionsskador (bild 55) och vegetationen
upphör i stort sett. Bottensubstrat är slam, lera
och sand.
Bäcken är liten och endast ca 450 meter lång
varför vi inte har biotopkarterat den.

Figur 52. Viken vid bäck 12. Röd pil = avstånd ca 20
meter, grön pil = avstånd ca 50 meter.

Bilder

Figur 53. Bild 13. 2012-07-09

Figur 54. Bild 14. 2012-07-09
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Figur 55. Bild 15. 2012-07-09

Figur 56. Bild 16. 2012-07-09

Figur 57. Bild 17. 2012-07-09

Figur 58. Bild 20. 2012-07-09

Åtgärd
Arbeta fram en modell för att placera ut skydd mot isens nötningar längs den gröna pilen
enligt figur 52. Skyddet kan vara stora blocket som hindrar isens rörelse, eller annat som
skyddar vegetationen.
Syfte
Bevara biologisk mångfald samt skydda strandvegetation och makrofyter.
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Bäck 13

Figur 59. Karta över bäck 13 i Bjurfors Nedre magasin
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Delta och bäck
Bäcken är mycket liten, 10-30 cm bred och med en
längd om ca 1100 meter med ett källflöde i myr.
Viken mynnar ut i en vik som har en bredd om ca.50
meter och ett djup ca 20 meter (figur 60). Bäcken
ligger i direkt anslutning till vägen och trumman som
är felaktigt placerad mynnar ut i deltat. Bäcken rinner
ut från trumman på en botten av natursten.
Bottensubstratet är 70 % sand samt lera, slam,
findetritus och sten. På strandzonen växer starr, örter,
vattenväxter och en liten andel med buskar.
Strandkanten är upptryckt av is och det finns synliga
regleringsskador. Se nedan bilder. Bäcken är inte
biotopkarterad då den är så liten.

Figur 60. Viken vid bäck 12. Röd pil = avstånd
ca 20 meter, grön pil = avstånd ca 50 meter.

Bilder

Figur 61. Bild 22. 2012-07-09

Figur 62. Bild 23. 2012-07-09

Figur 63. Bild 26. 2012-07-09

Figur 64. Bild 27. 2012-07-09
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Figur 65. Bild 28. 2012-07-09

Figur 66. Bild 32. 2012-07-09

Figur 67. Bild 33. 2012-07-09

Figur 68. Bild 34. 2012-07-09

Figur 69. Bild 35. 2012-07-09
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Figur 70. Bild 30. 2012-07-09

Figur 71. Bild 36. 2012-07-09

Åtgärd
Arbeta fram en modell för att placera ut skydd mot isens nötningar längs den gröna pilen
enligt figur 60. Skyddet kan vara stora blocket som hindrar isens rörelse, eller annat som
skyddar vegetationen.
Syfte
Bevara biologisk mångfald samt skydda strandvegetation och makrofyter.
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Bäck 14

Figur 72. Karta över bäck 14 i Bjurfors Nedre
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Bäck och delta, Bjurbäcken
Bäcken rinner direkt ut i Umeälven och bildar inte ett deltaområde. Runt bäckmynningen är
natursten och block. Ingen vegetation. Bäcken är brant och efter ca 30 meter kommer ett
naturligt vandringshinder för öring. Se figur 76. Bäcken är drygt 3 kilometer lång och har sin
upprinnelse i Hälsingfors-Stormyran. Bäcken har en medelbredd om 0.8 m och ett medel djup
i den forsande sträckan om 0.2. Bäcken är biotopkarterad till första naturliga vandringshinder
vilket vattenfallet har bedömts utgöra.
Bilder

Figur 73. Bild 1. 2012-05-24

Figur 74. Bild 2. 2012-05-24

Figur 75. Bild 3. 2012-05-24

Figur 76. Bild 4. 2012-05-24
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Figur 77. Bild 5. 2012-05-24

Figur 78. Bild 6. 2012-05-24

Figur 79. Bild 7. 2012-05-24

Åtgärd
Undersök fiskförekomst.
Syfte
Eftersom det finns få fiskförande bäckar i Bjurfors Nedre magasin är varje bäck som
eventuellt kan vara fiskförande av betydelse för miljökvalitetsnormen.
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