Bjurfors Nedre kraftverk

Figur 1. Kartan visar älvmagasin Bjurfors Övre sydväst om byn Granö.
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Bäck 15

Figur 2. Kartan visar bäck 15, Kvarnbäcken i Bastuselet i älv magasin Bjurfors Övre.

Delta
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Vid deltat går det in en smal vik som är ca 75 meter lång och vid mynningen ca 20 meter
bred. Viken bildar ett skydd mot korttidsreglering vilket ger förekomst av starr, örter, buskar
och vissa arter av makrofyter. Bottensubstratet är till 75 % sten. Figur 3 och 4. Upprinnelsen
är myren ca två kilometer från utloppet.
Bilder

Figur 3. Bild 8. 2012-05-24

Figur 4. Bild 9. 2012-05-24

Åtgärd
Arbeta fram en modell för fysisk erosionskontroll och återvegetering genom t.ex. att placera
ut en struktur i vattnet mot isens nötningar. Strukturen placeras så långt ut i viken som
möjligt, mot Umeälven. Strukturen kan vara stora blocket som hindrar isens rörelse, eller
rotvälter som man lägger med stammen mot bäckmynning och låter vältan bli skydd. Fördelen
med rotvältan i skyddade vikar är att de även ger habitat för t.ex. abborre. Rotvältan måste
dock underhållas i framtiden och säkras upp så att inte den åker i väg med älven. Avstånd 44
meter.
Syfte
Bevara biologisk mångfald samt skydda strandvegetation.
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Bäck
En trevlig skogsbäck som enligt lokal källa skulle vara fiskförande. Bäcken är drygt 2 km
lång och har sitt källflöde i myren ovanför. Bredden varierar från 0.6 till 1.5 meter och med
ett djup mellan 0.3-1 meter. Kvarnbäcken har mestadels god beskuggning och andelen död
ved är mer än 6 stockar per 100 meter. Trumman vid E12 utgör ett partiellt vandringshinder
särskilt vid låga flöden. Se figur 5 och 6 nedan. Nedanför E12 är bäcken
strömmande/forsande för att lugna ner sig ovan E 12. Högre upp blir den åter forsande. Blå
punkt på karta enligt figur 2 markerar en lång sträcka med lekbotten och ståndplatser. Se bild
18 nedan. Högre upp finns rester av gamla dammluckor med stålställningar i bäcken. Bild 37.
Strax ovanför kommer en forsande sträcka som avslutas med ett naturligt vandringshinder ca
1 meter högt. Bild 38.
Bilder

Figur 5. Bild 14. 2012-05-24, utlopp

Figur 6. Bild 15. 2012-05-24, inlopp
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Figur 7. Bild 16. 2012-05-24

Figur 8. Bild 18. 2012-05-24

Figur 9. Bild 22. 2012-05-24

Figur 10. Bild 24. 2012-05-24

Figur 11. Bild 31. 2012-05-24

Figur 12. Bild 36. 2012-05-24

Figur 13. Bild 37. 2012-05-24
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Figur 14. Bild 38. 2012-05-24

Åtgärd
(1) El-fiska bäcken för att undersöka friskförekomst. (2) Underlätta för passage vid E12 och
åtgärda trumman. (3) Städa upp och ta bort rester efter kvarnen. (4) Kartera bäcken ovanför
fallet innan fortsatta restaurerings-åtgärder bestäms.
Syfte
Stärka eventuellt fiskbestånd och öka den ekologiska kvalitén i bäcken.
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Bäck 60

Figur 15. Karta över bäck 60. Grön pil avser avstånd mellan yttersta spetsarna i viken = 115 meter.

Delta
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Bäcken rinner i stort sett direkt ut i Umeälven och bildar inget eget deltaområde, däremot
finns det en vik med flera flikar och en ö lite längre nedströms, som erbjuder variation i
miljön. Strandzonen är upptryckt och men trots allt beväxt med viss vegetation som vide, starr
och örter. På den södra sidan om bäckmynningen finns det klippor och på den norra sidan är
det sand och finjordar. Miljön erbjuder en potential till miljöförbättring med variationen och
bäckenmynningen.
Bilder

Figur 16. Bild 1. 2012-06-04

Figur 17. Bild 3. 2012-06-04

Figur 18. Bild 6. 2012-06-04

Figur 19. Bild 7. 2012-06-04
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Figur 20. Bild 8. 2012-06-04

Figur 21. Bild 12. 2012-06-04

Figur 22. Bild 49. 2012-06-04

Åtgärd
Arbeta fram en modell för fysisk erosionskontroll och återvegetering genom t.ex. att placera
ut en struktur i vattnet mot isens nötningar. Strukturen placeras så långt ut i viken som
möjligt, mot Umeälven. Strukturen kan vara stora blocket som hindrar isens rörelse, eller
rotvälter som man lägger med stammen mot bäckmynning och låter vältan bli skydd. Fördelen
med rotvältan i skyddade vikar är att de även ger habitat för t.ex. abborre. Rotvältan måste
dock underhållas i framtiden och säkras upp så att inte den åker i väg med älven.

Syfte
Bevara biologisk mångfald samt skydda strandvegetation och förstärka habitat för fisk t.ex.
abborre.
Bäck
Vägen ligger nära bäckmynningen och bäcken har inte kontakt med Umeälven, varför den
dämmer på den andra sidan vägen. Bäcken är en liten skogsbäck och som redan efter 250
meter har en bredd om mindre än 0.5 meter. Den rinner genom ett jordbrukslandskap för att
sedan försvinna i skogen. Ringlande med både lugna och forsande sträckor. Högre upp har det
varit ett litet sågverk och rännan för vattnet finns kvar som ett delvist vandringshinder. Den
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har sin upprinnelse i Bastutjärnen ca 3 kilometer högre upp. Biotopkarteringen avslutas efter
ca 700 meter med ett naturligt vandringshinder.
Bilder

Figur 23. Bild 16. 2012-06-04

Figur 25. Bild 28. 2012-06-04

Figur 24. Bild 21. 2012-06-04

Figur 26. Bild 38. 2012-06-04

Åtgärd och syfte
Åtgärda trumman vid vägen för att underlätta för vandring.
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Bäck 59

Bäck 59

STOPP
STOPP

Figur 27. Karta över avan i Sörfors, Bjurfors Övre magasin.

Avan i Sörfors, Bjurfors Övre magasin
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Tidigare före överdämningen var avan en del av bäck 59´s utlopp. I och med byggnationen av
kraftverket och vägen längs efter älven bildades tjärnen och avskärmades från älven. Under
vägen finns två trummor som är för högt upp. Därmed är avan helt avstängd från Umeälven,
vilket också är tydligt då vattennivån i avan inte följer vattennivån i Umeälven. Avan är
15800 m2, längden är drygt 600 meter.

Figur 28. Bild 6. 2012-06-04. Trumma mot avan

Figur 29. Bild 8. Trumman mot älven.

Figur 30. Bild 13. 2012-06-04. Avan

Figur 31. Bild 11. 2012-06-04 Umeälven

Högre upp mot bäckmynningen finns återigen trummor med samma typ av konstruktion som
stoppar vattnets flöde. Se figur 27 ovan. Ovan trummorna går en väg. Se figur 32 nedan.
Trummorna syns dåligt på bild 16 och 23 nedan, men pga. lutning och tät vegetation var det
inte möjligt att ta en närbild. Den mindre avan visas på bild 20. Bilden är tagen mot bäck 59´s
utlopp.
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Figur 32. Bild 18. 2012-06-04

Figur 33. Bild 16. 2012-06-04

Figur 34. Bild 17. 2012-06-04

Figur 35. Bild 23. 2012-06-04

Åtgärd
Under den förutsättningen att de små avorna inventeras och undersöks närmare för att
försäkra att det inte är naturvärden som går förlorade, är åtgärdsförslaget att öppna upp
kontakt med Umeälven. Närmast älven vid den större avan vill markägarna att avan ska återfå
kontakt med älven då de upplever avan som full med slam och otrevlig. Markägarnas förslag
var att man i stället för trummorna bygger en liten träbro som blir ett trevligt inslag i miljön.
Den andra passagen där det trummorna är felplacerade bör det åtgärdas på bästa sätt så att
bäcken återfår kontakt med Umeälven. Markägaren söder om sjön har erosionsgräns som har
överträtts, varför han vill att ett erosionsskydd upprättas framför fastigheten.
Syfte
Bäck 59 återfår kontakt med Umeälven och ger en ökad variation i Umeälven.
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Bäck 59

Figur 36. Karta över bäck 59, Fågelvinbäcken i magasin Bjurfors Övre
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Bäck
Bäcken rinner ut i den lilla avan och deltat i avan är av naturliga skäl mycket skyddat. Vilket
är orsaken att vegetationen kring bäckmynningen är mycket sjöliknande. Emellertid ser
miljön skadad ut eftersom det saknas utlopp på avan. Vårfloden och isen under vintern trycker
ut strandkanten på avan och gör att strandkanten har samma typ av skador som man kan se i
Umeälven. (Träd som hänger över stranden och lite strandvegetation). Fågelvinbäcken har sin
upprinnelse ca 2.5 km upp i fågelvintjärnen och fågelvinmyren. Bäcken har en medelbredd
om ca 0.5 meter förutom längst ner där den är lite bredare och med ett medeldjup om 0.3
meter. Efter drygt 200 meter kommer fina lekbottnar med olika grusfraktioner.
Bilder

Figur 37. Bild 5. 2012-07-05

Figur 38. Bild 7. 2012-07-05

Figur 39. Bild 10. 2012-07-05

Figur 40. Bild 12. 2012-07-05

Åtgärd
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Tyvärr är bäcken endast karterad ca 500 meter av sin totala längd om 2.5 km och det vore
önskvärt att kartera hela bäcken med tanke på åtgärderna i avorna vid älven. El-fiska för att
undersöka förekomst av fisk.
Syfte
Ökad kunskap om bäcken.
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Bäck 17

Figur 41. Kartan visar bäck 17. Pålbäcken i Bjurfors Övre magasin.
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Delta och bäck, Pålbäcken
Bäcken mynnar direkt ut under väg E12. Trumman under vägen är för hög vilket gör att det
har dämts upp en damm på andra sidan E12. Mot Umeälven rinner vattnet på stora stenblock
som är utlagda vid mynningen. E12 är ett definitivt vandringshinder. Dammen som bildats är
en miljö för starr, makrofyter och har bildat ett litet deltaområde för bäcken. Pålbäcken har sin
upprinnelse i myrar och består efter ca 800 meter av tre små bäckar. Bäcken är liten och är
därför inte biotopkarterad.
Bilder

Figur 42. Bild 38. 2012-07-03. Utlopp

Figur 43. Bild 44. 2012-07-03

Figur 44. Bild 47. 2012-07-03

Figur 45. Bild 51. 2012-07-03

Åtgärd
Tänkbart område för fågelhäckning.
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Bäck 18

Figur 46. Karta över bäck 18 i magasin Övre Bjurfors
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Delta och bäck
Deltat är inget egentligt delta och bäcken rinner i stort sett direkt ut i Umeälven. Bäcken har
sin upprinnelse i myrarna ovanför och är ca 2 km lång. Diket längs E12 mynnar i den lilla
bäcken och en stor andel av bäckens vatten kommer från diket (figur 37). Trumman under
E12 är för hög för fiskvandring men å andra sidan är bäcken mycket liten och visar få tecken
på att vara fiskförande (figur 49 nedan )
Bilder

Figur 47. Bild 29. 2012-07-03

Figur 48. Bild 32. 2012-07-03

Figur 49. Bild 34. 2012-07-03

Figur 50. Bild 37. 2012-07-03

Åtgärd och syfte
Ingen åtgärd
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Bäck 47

Figur 51. Karta över bäck 47 i magasin Övre Bjurfors
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Delta och bäck
Deltat är inget egentligt delta och bäcken rinner i stort sett direkt ut i Umeälven. Omgivningen
är lövskog och bottensubstratet är övervägande sand och findetritus med inslag av slam och
grov detritus och sten. Kantzonen är relativt intakt med starr, örter och videbuskar. Sjöfräken
är inte ett vanligt inslag i miljön i Umeälven, men här växer den. Bäcken deponerar sand och
det finns en antydan till en liten sandbank i Umeälven. Bäcken har sin upprinnelse i
Stryckmyran och är ca 1 km lång. Diket längs väg E12 mynnar ut i bäcken. Vägtrumman
verkar fungera även om den inte är i gott skick. Invid E 12 är bäcken 0.8 meter bred och med
ett medeldjup om 0.3 meter. 30 meter från E12 smalnar bäcken av och blir ca 0.5 meter bred
och börjar sedan följa kraftledningen. De har föranlett att motorfordon (fyrhjuling,
skogsmaskin) har använt bäcken som färdselväg med körskador som följd.
Bilder

Figur 52. Bild 1. 2012-07-03

Figur 53. Bild 2. 2012-07-03

Figur 54. Bild 4. 2012-07-03, Delta

Figur 55. Bild 11. 2012-07-03
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Figur 56. Bild 20. 2012-07-03

Figur 57. Bild 21. 2012-07-03

Figur 58. Bild 23. 2012-07-03

Figur 59. Bild 25. 2012-07-03

Åtgärd och syfte
Ingen åtgärd
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Bäck 19

Figur 60. Karta över bäck 19. Bjurfors Övre. Röd linje = avstånd 63 meter, grön linje= avstånd 43 meter

Delta och bäck
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Deltat består av en grund kanal som är 63 meter lång och 43 meter bred. Bottensubstrat är
slam och sand. Strandzonen är beväxt med vide, starr, örter och makrofyter. Mitt i kanalen
finns en ”bank” som inte är vegeterad och som i ett mer naturligt vattendrag borde ha en
strandzonering förutom där själva bäcken rinner ut. Omgivningen är blandskog och
jordbruksmark. Längst ut upphör starr och örter att växa och strandzonen blir mer kal.
Eftersom bäcken rinner ner genom myrmark deponerar den i deltaområdet närmast älven.
Bäcken har sin upprinnelse i Stryckmyran och består högre upp av raka diken över stora delen
av myren. Vattnet från ett flertal diken leds sedan ner i denna bäck. Bäcken är liten och grund
(ca 50 cm bred och med ett medeldjup om 20 cm). Beskuggningen är god och den rinner ner
mot älven i en tätbevuxen ravin. Kring och i bäcken finns trevliga moss-samhällen. Bäcken är
inte biotopkarterad i sin helhet eftersom den är så liten.
Bilder

Figur 61. Bild 1. 2012-07-03

Figur 62. Bild 2. 2012-07-03

Figur 63. Bild 7. 2012-07-03

Figur 64. Bild 8. 2012-07-03

26

Figur 65. Bild 10. 2012-07-03

Figur 66. Bild 22. 2012-07-23

Åtgärd
Arbeta fram en modell för fysisk erosionskontroll och återvegetering genom t.ex. att placera
ut en struktur i vattnet mot isens nötningar. Strukturen placeras så långt ut i viken som
möjligt, mot Umeälven. Strukturen kan vara stora blocket som hindrar isens rörelse, eller
rotvälter som man lägger med stammen mot bäckmynning och låter vältan bli skydd. Fördelen
med rotvältan i skyddade vikar är att de även ger habitat för t.ex. abborre. Rotvältan måste
dock underhållas i framtiden och säkras upp så att inte den åker i väg med älven.
Syfte
Bevara biologisk mångfald samt skydda strandvegetation och förstärka habitat för fisk t.ex.
abborre.
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Fågelsjö i Ottonträsk

Yta för att
anlägga fågelsjö.
Våtmark.

Figur 67. Karta över Ottonträsk, bäck 20 i Bjurfors Övre.
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Våtmark för fågelhäckning
Eftersom vattennivåerna är höjda pga vattenkraftsutbyggnad har det bildats en liten våtmark
nära Umeälven. Ytan är ca 150 meter lång och 60 meter bred. Enligt lokala uppgifter är det
endast finkornig jord i botten (vid ett tillfälle provade att gräva ur sjön för att se om de skulle
komma ner till sand, men efter 4 meters grävning gav de upp). Idag finns det sjöfågel som
häckar kring sjön/våtmarken. Sjön är helt tom på fisk. Se figur 67.
Bild

Figur 68. Bild 114. 2012-09-09

Figur 69. Bild 115. 2012-09-09

Åtgärd
Reglerade älvar har mindre fågelhäckning delvis pga. att strandzonen är mycket smalare
(referens), av den anledningen anser vi att våtmarken ska om möjligt skyddas. Markägarens
förslag till åtgärd är att gräva ut området ca 90 meter och etablera öar av jordmassorna för
fågelhäckning. De hade även som förslag att ett fågeltorn skulle byggas för att amatör
ornitologer ska kunna se på fåglarna.
Syfte
Förstärka möjligheter till häckning för fågel.
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Ottonträsk, lilla avan
Avan är en liten sjö som bildats genom att vägen snörpt av den naturliga viken. Avan är ca 50
meter lång och ca 20 meter djup. För att älven ska ha kontakt med sjön ligger det vägtrummor
mellan sjön och vägen. Dessa trummor ligger för högt upp och den lilla avan har därmed
ingen kontakt med Umeälven. Se figur 67 den mindre avan.
Bilder

Figur 70. Bild 116-117. 2012-09-09. Trumma mot avan.

Figur 71. Bild 118. 2012-09-09. Trumman mot älven

Åtgärd
Återskapa kontakt med Umeälven antingen genom att byta ut trumman mot en halvtrumma
eller att bygga en liten bro.
Syfte
Ökad variation i Umeälven, skapa lekplatser för gädda och abborre samt att viken ger skydd
åt biologisk mångfald.
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Bäck 20

Figur 72. Karta över bäck 20 med delta. Bjurfors Övre.
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Delta och avan
Bäcken mynnar ut i en liten tjärn som bildats på ovansidan vägen. Se figur 72. Avan är 4200
m2. Den kontakt som avan har med Umeälven är en trumma med diameter om 50 centimeter.
Trumman ligger relativt bra och det finns flöde mellan huvudfåra och älven. Under vårflödet
är det dock tveksamt om trumman klarar av flödet från bäcken.
Bilder Avan

Figur 73. Bild 22. 2012-07-07 Umeälven

Figur 74. Bild 24. 2012-07-07

Figur 75. Bild 28. 2012-07-07

Figur 76. Bild 29. 2012-07-07

Åtgärd
Avstängd vik. Öppna ut avan mot älven antingen med större trumma eller att bygga en liten
bro.
Syfte
Ökad variation i Umeälven, skapa lekplatser för gädda och abborre samt att viken ger skydd
åt biologisk mångfald.
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Bäck
Bäcken var vid inventeringstillfället hög. Bäcken rinner från Stenmyren högre upp och är en
typisk liten skogsbäck som ringlar sig fram genom skog och myr. Bottensubstrat var sand och
med en låg andel av fontinalis. Initialt var bäcken ca 1 meter bred och med ett medeldjup om
0.5 meter. Egentligen är bäcken två mindre bäckar som rinner samman nära utloppet. Ganska
snabbt minskar bäcken i storlekt för att efter 600 meter vara mindre än 0.5 och periodvis vara
underjordisk. Bäcken ligger nära åkermark och rinner i stort sett i dikena vid åkermarken.
Bilder

Figur 77. Bild 34. 2012-07-07

Figur 78. Bild 37. 2012-07-07

Figur 79. Bild 41. 2012-07-07

Åtgärd
Ingen åtgärd
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Bäck 21

21

Figur 80. Karta över bäck 21 samt en liten vik norrut.

Bäck 21 med delta
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Viken är dåligt vegeterad och med en i stort sett helt kal zon mellan strandkanten och ut till
vattnet. Viken är långgrund och det finns antydan till vattenvegetation med sjöfräken som
sticker upp ur vattnet. Viken är 50 meter bred (figur 80. Bäcken rinner ut i Umeälven direkt
från vägtrumman. Kring bäckmynningen är omgivningen jordbruksmark. Bäcken har sin
upprinnelse i Rörmyran ovanför.
Bilder

Figur 81. Bild 157. 2012-06-27

Figur 83. Bild 162. 2012-06-27

Figur 82. Bild 161. 2012-06-27

Figur 84. Bild 165. 2012-06-27

Vik norrut
Viken är 70 meter bred. Se figur 80.
Åtgärd för båda vikarna
Arbeta fram en modell för fysisk erosionskontroll och återvegetering genom t.ex. att placera
ut en struktur i vattnet mot isens nötningar. Strukturen placeras så långt ut i viken som
möjligt, mot Umeälven. Strukturen kan vara stora blocket som hindrar isens rörelse, eller
rotvälter som man lägger med stammen mot bäckmynning och låter vältan bli skydd. Fördelen
med rotvältan i skyddade vikar är att de även ger habitat för t.ex. abborre. Rotvältan måste
dock underhållas i framtiden och säkras upp så att inte den åker i väg med älven.
Syfte
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Bevara biologisk mångfald samt skydda strandvegetation och förstärka habitat för fisk t.ex.
abborre.
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Bäck 22

Figur 89. Karta över bäck 22 med kanal in till bäckmynning. Grön pil = avstånd ca 40 meter, röd pil = avstånd ca
190 meter.
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Delta
Viken in till bäcken ligger i ett jordbrukslandskap och det finns en mjölkbonde alldeles i
närheten, vilket märks tydligt då strandzonen är betad och nedtrampad av korna som dricker
vatten i Umeälven. Deltat är i annat fall skyddat och borde ha en bättre strandzon. Dock är
strandkanten upptryckt av isen vilket minskar utbredning av starr, örter och buskar. Trots allt
finns det en liten andel vegetation i strandzonen. Bäcken rinner direkt ut genom trumman som
är alldeles för hög. Strandkanten har eroderat ner och trumman har på det sättet blivit för hög
mot älven. Substratet är 40 % sand och 20 % lera. Eftersom trumman inte fungerar dämmer
det på andra sidan och en liten damm ca 50 meter lång har bildats.
Bilder

Figur 90. Bild 120. 2012-06-27

Figur 91. Bild 118. 2012-06-27

Figur 92. Bild 119. 2012-06-27

Figur 93. Bild 122. 2012-06-27

Åtgärd
(1)Arbeta fram en modell för fysisk erosionskontroll och återvegetering genom t.ex. att
placera ut en struktur i vattnet mot isens nötningar. Strukturen placeras så långt ut i viken som
möjligt, mot Umeälven. Strukturen kan vara stora blocket som hindrar isens rörelse, eller
38

rotvälter som man lägger med stammen mot bäckmynning och låter vältan bli skydd. Fördelen
med rotvältan i skyddade vikar är att de även ger habitat för t.ex. abborre. Rotvältan måste
dock underhållas i framtiden och säkras upp så att inte den åker i väg med älven.
(2)Trumman under vägen är felaktigt placerad och bör bytas ut.
Syfte
Bevara biologisk mångfald samt skydda strandvegetation och förstärka habitat för fisk t.ex.
abborre. Bytet av trumman syftar till att skapa fria vandringavägar.
Bäcken
Bäcken har en annan sträckning än vad som är inritat i terrängkartan vilket syns på figur 89.
Den har sitt källflöde Lillåmyran ovan Umeälven. Medelbredden är 0.4 meter med ett
medeldjup om 0.1 meter. Det är dock en varierande bäck som slingrar sig upp mot myren,
med både fors och lugnflytande vatten. Bra beskuggning och med ca 50 % täckningsgrad av
mossor. Bitvis är den underjordisk men dyker sen upp igen.

Figur 94. Bild 135. 2012-06-27

Figur 95. Bild 144. 2012-06-27
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Figur 96. Bild 147. 2012-06-27

Figur 97. Bild 152. 2012-06-27

Åtgärd
Ingen åtgärd för närvarande, men om bäcken karteras i sin helhet kan det tänkas att det finns
tänkbara åtgärder.
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Bäck 23

Figur 98. Karta över bäck 23´s delta. Grön linje = avstånd ca 190 meter, röd linje = avstånd 70 meter

Delta
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Bäcken rinner ut i en vik som 190 bred och 70 meter djup. I viken finns en ö som är ca 1700
m2 stor och ger ett visst skydd åt strandvegetationen. Från bäcken sker det uttransport av
sand, lera och slam som med tiden har bildat en bank utanför bäckutloppet. Banken är
bevuxen med främst starr. Längre ut på banken finns det ingen vegetation. Bild 8 och 9
nedan. På vikens södra kant är strandkanten upptryckt och vegetation saknas. Den norra
kanten som erhåller skydd från ön har en bättre strandvegetation med starr, örter och med
visst inslag av vide. Inventeringen skedde den 23 maj 2012 och det var tidigt på försommaren
vilket gör att makrofyterna inte hade kommit igång.
Bilder

Figur 99. Bild 8. 2012-05-23

Figur 100. Bild 9. 2012-05-23

Figur 101. Bild 10. 2012-05-23

Åtgärd
Arbeta fram en modell för fysisk erosionskontroll och återvegetering genom t.ex. att placera
ut en struktur i vattnet mot isens nötningar. Strukturen placeras så långt ut i viken som
möjligt, mot Umeälven. Strukturen kan vara stora blocket som hindrar isens rörelse, eller
rotvälter som man lägger med stammen mot bäckmynning och låter vältan bli skydd. Fördelen
med rotvältan i skyddade vikar är att de även ger habitat för t.ex. abborre. Rotvältan måste
dock underhållas i framtiden och säkras upp så att inte den åker i väg med älven.
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Syfte
Bevara biologisk mångfald samt skydda strandvegetation och förstärka habitat för fisk t.ex.
abborre.
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Bäck 23

Figur 102. Karta över bäck 23. Stomedalsbäcken och Petribäcken. Magasin Bjurfors Övre.

Bäck
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Båda bäckarna har upprinnelse i myrarna ovanför. Petribäcken har antydan till små bäckar på
väg upp mot myren. Bäcken var stor när vi inventerade med en bredd om 2.5 meter och ett
medeldjup om 0.3 meter. Högre upp ovanför E12 smalnar bäcken av och blir djupare. Den är
varierande med både lugnflytande sträckor och fors. I bäcken finns det en täckningsgrad om
50 % av kuddmossor. Bäcken har god beskuggning. Andelen död ved kunde bli högre om
markägaren som är pensionär slutar rensa bäcken från död ved. Vid E12 finns en trumma som
är felaktigt lagd och utgör ett definitivt vandringshinder. Rester av en presenning som skulle
underlätta för öringens invandring finns kvar i bäckfåran. Enligt markägaren kunde man
direkt efter bytet av vägtrumman se öring som hoppade vid trumman och försökte ta sig in till
bäcken. Bäcken har flera strömmande partier med potentiella lekbottnar, ståndplatser. De
lugna sträckorna är ändamålsenliga för uppväxtområden. Bäckarna är inte flottledsrensade.
Bilder

Figur 103. Bild 14. 2012-05-23

Figur 104. Bild 17. 2012-05-23

Figur 105. Bild 19. 2012-05-23

Figur 106. Bild 20. 2012-05-23
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Figur 107. Bild 21. 2012-05-23

Figur 108. Bild 25. 2012-05-23

Figur 109. Bild 26. 2012-05-23

Åtgärd
(1) Åtgärda vandringshinder med vägtrumman genom att konstruera en vandringsväg för fisk.
Sten, block finns på plats i bäcken. (2) Förstärk lekbottnar. (3) Elfiska bäcken före åtgärder
(4) Kartera hela bäcksystemet. (5) Informera markägare och be honom att sluta hugga bort ris
och träd kring bäcken.
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Syfte
Förstärka öring-beståndet i bäcken som i förlängningen gynnar huvudfåran.
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Bäck 24

Figur 110. Karta över bäck 24. Gul pil markerar var den gamla stenkistan är placerad.
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Delta
Ålidbäcken har ett delta som skyddas av en stenkista som går från strandkanten och mot de
delvis överdämda öarna i Umeälven. Viken är känd hos lokalbefolkningen som ett bra ställe
att fiska abborre på. Stranden är bevuxen med starr, örter och på enstaka ställen med vide.
Eftersom viken är långgrund och skyddad har den ett trevligt makrofyt-samhälle. Direkt in i
viken är strandzonen upptryckt, för övrigt är det en fin vik för att vara Umeälven. Troligtvis
skyddas viken delvis av stenkistan och öarna i älven.
Bilder

Figur 111. Bild 57. 2012-06-27

Figur 112. Bild 58. 2012-06-27

Figur 113. Bild 60. 2012-06-27

Figur 114. Bild 72. 2012-06-27

Åtgärd
Undersök viken från båt och inventera makrofyterna för att utröna om viken ska skyddas
ytterligare.
Syfte
Bevara biologisk mångfald samt skydda strandvegetation och förstärka habitat för fisk t.ex.
abborre.
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Bäck
Enligt samtal med markägaren fanns det tidigare öring i bäcken, men efter att trummorna blev
bytta och fellagda försvann öringen. Bäcken är en trevlig skogsbäck med ursprung ur
myrlandet ovanför. Bredden varierar från 0.8 till 0.5 och med ett medeldjup kring 0.3. Botten
substrat i bäcken är sten, grus och sand med inslag av lera. Den är varierande och har både
mer snabba sträckor som lugnflytande. Bäcken har tre olika vägpassager med trummor som
antingen har kollapsat eller är fellagda.
Bilder

Figur 115. Bild 80. 2012-06-27

Figur 116. Bild 84. 2012-06-27

Figur 117. Bild 96. 2012-06-27

Figur 118. Bild 107. 2012-06-27
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Figur 119. Bild 114. 2012-06-27

Åtgärd
Åtgärda alla tre lokaler med felaktiga trummor. Elfiska bäcken högre upp för att se om det
finns ett stationärt bestånd kvar. Lokalisera lekbottnar och förstärk dem om det är nödvändigt.
Syfte
Skapa habitat och livsmiljö för öring.
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Bäck 25

Figur 120. Karta över Kvarnbäcken i Granö. Bjurfors Övre.
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Delta
Deltat är ca 200 meter djupt och bredden är ca 120 meter. Vid bäckens mynning är det ett
område med starr, örter och buskar. Längre ut från udden finns fina makrofytsamhällen. På
båda sidorna av kanalen in är strandzonen skadad och eroderad. Vid den södra kanten av
viken går en stig upp till Kvarnbäcken och den gamla kvarnen i bäcken. Kvarnen är ett
utflyktsmål och bäcken är en plats för friluftsliv och turism. Bäcken ligger endast några
hundra meter från Granö Camping som bedriver turism och konferensverksamhet.
Bilder

Figur 121. Bild 1. 2012-05-30

Figur 122. Bild 4. 2012-05-30

Figur 123. Bild 12. 2012-05-30

Figur 124. Bild 10. 2012-05-30

Åtgärd
Arbeta fram en modell för fysisk erosionskontroll och återvegetering genom t.ex. att placera
ut en struktur i vattnet mot isens nötningar. Strukturen placeras så långt ut i viken som
möjligt, mot Umeälven. Strukturen kan vara stora blocket som hindrar isens rörelse, eller
rotvälter som man lägger med stammen mot bäckmynning och låter vältan bli skydd. Fördelen
med rotvältan i skyddade vikar är att de även ger habitat för t.ex. abborre. Rotvältan måste
dock underhållas i framtiden och säkras upp så att inte den åker i väg med älven.
Stigen till kvarnen måste återställas eftersom den delvis har försvunnit pga. erosionsskador.
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Syfte
Bevara biologisk mångfald samt skydda strandvegetation och förstärka habitat för fisk t.ex.
abborre.

Bäck
Kvarnbäcken i Granö rinner ut från
Lillträsket (figur 125). Bäcken har
stationär öring och lekbottnar på ett
flertal lokaler längs efter bäcken. Vid
kontroll fanns det 30 cm lekgrus på
botten under stenbädden. Efter ca 60
meter från mynningen finner den gamla
kvarnen som är i gott skick och
fortfarande användbar. Parallellt med
kvarnen finns det en hel del bräder och
annat i bäcken som utgör ett
vandringshinder från Umeälven. Andelen
död ved är mer än 50 %. Bäckfåran
varierar mellan 2-3 meter och med ett
djup från ca 0.4 meter. I bäcken finns
god tillgång på näckmossa och
kuddmossa.

Figur 125. Karta över bäck 25.

Bilder

Figur 126. Bild 24. 2012-05-30

Figur 127. Bild 31. 2012-05-30
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Figur 126. Bild 37. 2012-05-30

Figur 127. Bild 47. 2012-05-30

Åtgärd
Elfiska bäcken. Förstärk lekbottnar med hartajokki-metoden förstärka. Riv vandringshinder
vid kvarnen.
Syfte
Öka produktionen av öring i bäcken samt återskapa kontakt med Umeälven.
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