Figur 1. Kartan visar magasin Bjurfors Övre från Granö till Tuggensele kraftverk.
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Bäck 26

Figur 2. Karta över bäck 26 norr om
Granö.
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Bäck och delta
Liten bäck som rinner direkt ut i Umeälven, där det
inte finns något egentligt deltaområde.

Figur 3. Bild 107. 2012-05-30

Figur 4. Bild 108. 2012-05-30

Figur 5. Bild 109. 2012-05-30

Åtgärd
Ingen åtgärd
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Bäck 27

Figur 6. Karta över bäck 27.
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Bäck och delta
Viken som deltat rinner ut i är 220 meter
djupt och med en bredd om 40 meter som
skapar en lång kanal in till bäck mynningen.
Se figur 7. Viken har upptryckta
strandkanter och liten strandzon. Dock
växer det starr, örter och viss vide. Söder
om vikens mynning består strandzonen av
erosionsskydd. Viken är grund hela vägen
ut till Umeälven vilket kan orsakas av
deponering från bäcken.
Bäcken är en liten skogsbäck som har en
medelbredd om 0.6 meter och ett medeldjup
om 0.4 meter vid högt flöde. Upprinnelsen
är myrmark.

Bilder
Figur 7. Karta över bäck 28´s delta.

Figur 8. Bild 114. 2012-05-30

Figur 9. Bild 115. 2012-05-30
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Figur 10. Bild 122. 2012-05-30

Figur 11. Bild 130. 2012-05-30

Figur 12. Bild 136. 2012-05-30

Figur 13. Bild 137. 2012-05-30

Figur 14. Bild 144. 2012-05-30

Figur 15. Bild 152. 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.
Syfte
Bevara biologisk mångfald samt skydda strandvegetation och förstärka habitat för fisk t.ex.
abborre.
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Bäck 28.

Figur 16. Karta över bäck 28, nordväst om Granö.
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Delta och bäck
Deltat är litet och bäcken rinner egentligen direkt ut i Umeälven. Bäcken deponerar och det
finns vegetation kring bäckmynningen i form av starr och örter. Bäcken har sin upprinnelse i
den lilla Gåstjärnen ovanför. Det är en liten bäck med en medelbredd om 0.5 meter med ett
medeldjup om 0.2 meter vid högt flöde. Högst upp vid röd ring finns ett vandringshinder i
form av en dammkonstruktion. Se figur 21.
Bilder

Figur 17. Bild 37. 2012-05-28

Figur 18. Bild 38. 2012-05-28

Figur 19. Bild 45. 2012-05-28

Figur 20. Bild 42. 2012-05-28
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Figur 21. Bild 55. 2012-05-28

Figur 22. Bild 52. 2012-05-28

Åtgärd
Riv dammen och städa upp i bäckfåran.
Syfte
Fria vandringsvägar till Umeälven
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Bäck 29

Figur 23. Karta över Lappavan med bäck 29.
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Bäck och avan
Bäcken rinner ut i avan som är omgiven av rullstensåsar. Bäck rinner från myren ovan.
Bilder

Figur 24. Bild 82. 2012-06-28

Figur 25. Bild 83. 2012-06-28

Figur 26. Bild 84. 2012-06-28

Figur 27. Bild 85. 2012-06-28

Åtgärd
Ingen åtgärd
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Bäck 30.

Figur 28. Karta över bäck 30 och Stenavan
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Stenavan. Delta och bäck
Bäcken rinner ut i ett trevligt system med två större öar och några mindre avor. Kring öarna
finns avsnitt med finare strandzonering och där det finns vide, starr, örter. I övrigt är
strandkanterna upptryckta och med lite vegetation. I bäckmynningen är det ett finare avsnitt
och vattnet som rinner från bäcken är klart. Kring deltat har markägaren röjt och försökt att
hålla undan vide och ris, vilket har gjort att det är ängar med spridda björkar som omger
bäcken. En stor det av bäckens beskuggning har därmed gått förlorad.
Bäcken rinner från myren ovan och har en medelbredd om ca 0.5 meter samt ett medeldjup
om ca 0.2 meter. När bäcken rinner in under E 12 har markägaren satt upp en plastridå som
utgör ett vandringshinder från älven. Se bild 68. Bäcken är varierande och det finns lekplatser,
ståndplatser och uppväxtmiljö för små öringar.
Bilder

Figur 29. Bild 59. 2012-05-28

Figur 30. Bild 61. 2012-05-28

Figur 31. Bild 64. 2012-05-28
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Figur 32 Bild 68. 2012-05-28

Figur 33. Bild 72. 2012-05-28

Åtgärd
Elfiska bäcken. Restorera om det finns öring och bygg lekbotten. Riv plastridån vid E12.
Inventera området ytterligare eftersom området är en som en liten skärgård i Umeälven
Syfte
Stärka fiskbeståndet i bäcken och öka kontakten med Umeälven samt stärka biologisk
mångfald.
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Bäck 31.

Figur 34. Karta över bäck 31, Hällbäcken. Grön pil = avstånd 60 meter.
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Delta
Hällbäckens delta är en fin vik med bra strandzon för att vara Umeälven. Detta till trots är
stora delar av vikens stränder upptryckta och i stort sett utan strandvegetation. I
bäckmynningen och vikens södra sida har både vide, starr, örter mm etablerat sig. Utflödet på
bäcken är grunt och om vattennivån sjunker i magasinet kan det vara ett frågetecken om
fisken kan simma in. Bredden på vikens yttersta spets är 60 meter (figur 35) och längden in i
viken är 480 meter.
Bilder

Figur 35. Bild 1. 2012-05-28

Figur 36. Bild 7. 2012-05-28

Figur 37. Bild 9. 2012-05-28

Figur 38. Bild 4. 2012-05-28

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.
Hällbäcken
Bäcken inventerades under relativt höga flöden. Den har sin upprinnelse i Vammyren och
kallas således Vammyrbäcken högre upp. Vammyren är stor och har en area om 4 900.000
m2. I Vammyren finns det fem grunda tjärnar eller vattensamlingar. Hällbäcken har en
medelbredd vid deltat om ca 2 meter för att smalna av uppöver till ca 1 meter. Vattendjupet
varierar från 0.25 till 0.9 meter. Den är flottledsrensad från E12an och 300 meter högre upp.
Rensningen uppskattades till 1 meter hög och 3 meter bred på den södra sidan. Bitvis är det
även stenkistor på norra sidan av bäcken. Sträckan är forsande med några lite lugnare
sträckor, väl lämpad för restaurering och återskapa lekbottnar. Botten substratet är sten och
block. Troligtvis finns det lekgrus under stenbädden. Ovanför den flottledsrensade sträckan
lugnar bäcken av och blir lugnflytande, med ett bottensubstrat av sand och findetritus. Högre
upp nära Vammyren fann vi mer snabbströmmande sträckor med lekbottnar för öring. Bäcken
är i sin karaktär lik Illbäcken.
Bilder

Figur 39. Bild 10. 2012-05-28

Figur 40. Bild 13. 2012-05-28

Figur 41. Bild 14. 2012-05-28

Figur 42. Bild 16. 2012-05-28
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Figur 43. Bild 20. 2012-05-28

Figur 44. Bild 24. 2012-05-28

Figur 45. Bild 30. 2012-05-28

Åtgärd
Elfiska bäcken. Genomför restaurering med återläggning av sten och block, återskapa
lekbottnar, tillför död ved. Riv resterna av den gamla bron. (Se figur 43 ovan.)
Syfte
Öka produktiviteten av öring till bäcken och etablera ett stationärt bestånd.
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Bäck 32.

Figur 46. Karta över bäck 32 med avrinningsområde.
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Delta
Viken in till bäcken är 500 meter lång och
med en bredd vid mynningen om 50 meter.
Strandvegetationen består av vide, starr, örter.
Kanterna är dock mer upptryckta närmare
huvudfåran. Vidbäcksavan är en fin ava med
bra vegetation och trevlig miljö. I avan rinner
det ut totalt tre bäckar, varav en bäck är
Vidbäcken. De två andra bäckarna är mindre
än Vidbäcken. Bottensubstrat i avan är sand.
Avan är skyddad och norrutgående i motsats
riktning till vattenriktningen i Umeå, vilket
ger bredare strandzoner än på andra lokaler i
Umeälven.

Figur 47. Karta över Vidbäcksavan

Bilder

Figur 48. Bild 22. 2012-06-25

Figur 49. Bild 25. 2012-06-25

.
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Figur 50. Bild 26. 2012-06-25

Figur 51. Bild 27. 2012-06-25

Figur 52. Bild 84. 2012-06-25

Figur 53. Bild 87. 2012-06-25

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
Vidbäcken rinner från Yttre Vidbäcksträsket som har en area om 98 000 m2. Avståndet
mellan sjön och Umeälven är 4 km. Ca 700 meter av bäcken är flottledsrensad. Höjden
varierar mellan 1-2 meter och bredden mellan 1-2 meter på de olika rensade lokalerna.
Idbäcken har ett stationärt öring bestånd. Inga vandringshinder vid Umeälven. Bäcken är
varierande med långsam flytande och forsande sträckor. Se karta på figur 47.
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Åtgärd
Elfiska bäcken. Genomför restaurering med återläggning av sten och block, återskapa
lekbottnar, tillför död ved och riv rester av skiborden.
Syfte
Öka produktiviteten av öring till bäcken och stärka beståndet.
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Bäck 33.

Figur 54. Karta över bäck 33. Svedjebäcken i Bjurfors Övre
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Delta och bäck
Viken är ca 220 meter lång med en mynning om ca 40 meter bred. Avan har bra
strandvegetation med vide, starr, örter och vattenväxter. Längst ut i mynningen är
strandkanterna upptryckta och strandzonen är mindre bevuxen. Avan är skyddad och
norrutgående i motsats riktning till vattenriktningen i Umeå, vilket ger bredare strandzoner än
på andra lokaler i Umeälven.
Bäcken har sin upprinnelse i myrlandet ovan och efter 800 meter har den delat upp sig i tre
bäckar. Den har en medelbredd om 0.4 meter med ett medeldjup om 0.2 meter och
bottensubstratet är sten.
Bilder

Figur 55. Bild 2. 2012-06-26

Figur 56. Bild 3. 2012-06-26

Figur 57. Bild 11. 2012-06-26

Figur 58. Bild 15. 2012-06-26
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Figur 59. Bild 19. 2012-06-26

Figur 60. Bild 39. 2012-06-26

Figur 61. Bild 41. 2012-06-26

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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Bäck 62.

Figur 62. Karta över bäck 62, Kvarnbäcken i Bjurfors Övre
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Delta och bäck
Ett förhållandevis litet deltaområde (60 meter x 40 meter). Deltat är vegeterat på den norra
sidan medans den södra sidans strandkant är upptryckt. Område är bevuxet med vide, starr,
örter och vattenväxter
Bäcken är 2.8 km lång och rinner från Lappstommyrtjärnen (area 17 330 m2). Bredden
varierar mellan 1.5 meter till 2 meter med ett djup om ca 0.5-1 meter. Bäcken varierar och
ringlar sig fram genom skogslandskapet. Under någon period har bäcken varit flottad och är
rensad 70 meter högt upp, nära vägen. Längre ner finns det rester kvar av rännor eller annan
konstruktioner. Bäcken heter Kvarnbäcken varför det finns skäl att tro att den skulle ha
använts för att driva en kvarn. En fin bäck där det finns skäl att tro att det finns stationär
öring.

Figur 63. Bild 49. 2012-06-26

Figur 64. Bild 53. 2012-06-26

Figur 65. Bild 55. 2012-06-26

Figur 66. Bild 62. 2012-06-26
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Figur 67. Bild 70. 2012-06-26

Figur 68. Bild 113. 2012-06-26

Figur 69. Bild 118. 2012-06-26

Figur 70. Bild 128. 2012-06-26

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.
Elfiska bäcken.
Genomför restaurering med återläggning av sten och block, återskapa lekbottnar, tillför död
ved. Riv resterna av de gamla träkonstruktionerna.
Syfte
Bevara biologisk mångfald samt skydda strandvegetation och förstärka habitat för fisk t.ex.
abborre.
Öka produktiviteten av öring till bäcken och stärka beståndet.
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Bäck 2.

Figur 71. Karta över bäck 2. Byssjan i Bjurfors Övre
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Delta
Mynningen på deltaområdet är endast 50
meter. Arean på deltat är 74 400 m2. Deltat
på Byssjan har en sjöliknande karaktär med
näckrosor och andra vattenväxter som gynnas
av näringsrikt mer stillastående vatten. I
deltat finns två mindre öar. I stort sett hela
avan är grund och stränderna är bra
vegeterade. De stränder som är mitt emot
öppningen har dock skadad strandzon. Nedan
bilder är fotograferade 2012-06-06, då
vegetationen inte riktigt kommit igång.

Figur 72. Karta över deltat till Byssjan.

Bilder

Figur 73. Bild 22. 2012-06-06

Figur 74. Bild 6. 2012-06-06

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.
31

Syfte
Bevara biologisk mångfald samt skydda strandvegetation och förstärka habitat för fisk t.ex.
abborre.

Bäck
Byssjan bäcken är ca 15 kilometer lång från Stor Byssjaträsket. Bäcken har två dammar som
använts för flottning. Den är hårt flottledsrensad och är i behov av lekbottnar. I Byssjan finns
Öring, harr, elritsa, simpa, abborre och gädda. Efter Byssjan-bäcken har det funnits ett
kraftverk som togs ur drift på 1970-talet. Byggnaden är av kulturvärde och i förhållandevis
gott skick. Fastighetsägaren av kraftverket har för avsikt att starta upp kraftverket och har
lämnat in en ansökan till miljödomstolen. Bäck är viktig Umeälven eftersom den en av två
största bäckar i Vindelns kommun med en god potential till både harr och öringBilder

Figur 74.

Figur 75.

Figur 76.
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Figur 77.

Figur 78.

Åtgärd
Restorera hela bäcken. Lägg tillbaka sten, block och död ved. Återskapa lekbottnar. Dammen
vid flottarkojan är ett partiellt vandringshinder som ska justeras till en bättre funktion.
Uppmärksamma kulturvärdet i kraftverket och eventuell uppstart av kraftverket.
Syfte
Öka reproduktionen av öring, harr och biologisk mångfald.
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Bäck 38

Figur 79. Karta över bäck 38. Tuvkärrbäcken

34

Delta och bäck
Deltat eller området där bäck 38 rinner ut är ett avsnitt
med förhållandevis bra strandvegetation. På stranden
växer vide, starr och örter. Bitvis har dock isen tryckt
upp strandkanten. Viken skyddas av ön och holmen
utanför. Avståndet mellan holmen och ön är 50 meter
samt avståndet mellan ön och stranden är 44 meter. (Se
figur 80, grön pil)
Bäcken är mellan 0.5-0.7 meter bred med ett
medeldjup om 0.3-0.4 meter djupt. Efter ca 200 meter
finner vi en kilstensbro som har rasat vilket utgör ett
vandringshinder för bäcken. Bäcken har sitt källflöde i
myren ovan Umeälven.

Figur 80. Karta över deltaområde

Bilder

Figur 81. Bild 79. 2012-05-28

Figur 82. Bild 77. 2012-05-28

Figur 83. Bild 82. 2012-05-28

Figur 84. Bild 83.2012-05-28
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Figur 85. Bild 91. 2012-05-28

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.
Åtgärda och riv hindret i bäcken (kilstensbron).
Syfte
Bevara biologisk mångfald samt skydda strandvegetation och förstärka habitat för fisk t.ex.
abborre.
Fri passage till huvudfåran Umeälven.
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Bäck 39.

39

Figur 86. Karta över bäck 39 och mynningsområde, Holmen i Bjurfors Övre. Grön linje = avstånd 20 meter.
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Bäck och holmarna
Utsidan av holmarna har bra strandvegetation med vide, starr och örter (figur 89). Norra
udden av holmarna har skador från korttidsreglering (figur 93-94). Viken är sammantaget bra
vegeterad och är med all säkerhet ett habitat för gädda och abborre. Passagen in (grön linje) är
20 meter bred och hela viken är drygt 300 meter lång.
Bäcken är väldigt liten och är därför inte karterad. Se bild 31. Bäcken deponerar sand och
slam med den effekten att det har bildats en liten bank utanför mynningen. Bäcken har sin
upprinnelse i Flarkmyran ovan.
Bilder

Figur 87. Bild 31. 2012-05-29

Figur 88. Bild 34. 2012-05-29

Figur 89. Bild 38. 2012-05-29

Figur 90. Bild 39. 2012-05-29
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Figur 91. Bild 42. 2012-05-29

Figur 92. Bild 50. 2012-05-29

Figur 93. Bild 53. 2012-05-29

Figur 94. Bild 54. 2012-05-29

Figur 95. Bild 60. 2012-05-29

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.
39

Syfte
Bevara biologisk mångfald samt skydda strandvegetation och förstärka habitat för fisk t.ex.
abborre.

40

Bäck 40.

Figur 96. Karta över bäck 40 och Lillholmstranden. Grön pil = avstånd 50 meter.
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Delta och bäck
Deltat och lagunen består delvis av överdämd åker. Runt lagunen finns blandskog. Ut vid
udden finns en liten stuga och markägaren har röjt upp området. Hela lagunen är ca 460 meter
från bäcken ut till Umeälven. Det finns två passager ut till Umeälven och båda är ca 50 meter
långa. Se figur 96. Strandvegetationen skyddas av ön och holmen, vegetationen består av
starr, örter, vide och vattenväxter. Strandkanterna är trots allt upptryckta kring viken och det
finns synliga skador. Viken är med all säkerhet habitat för gädda och abborre.
Bäcken är ca 0.5 meter bred med ett medeldjup om 0.3 meter. Den första kilometern följer
bäcken diken, först längs åkermark, skogen och sedan ut på myrmarken. De sista 1800
metrarna återfår den sin ursprungliga karaktär och ringlar sig fram (om än väldigt liten). Inga
vandringshinder finns längs bäcken. Bottensubstratet är slam och lera övervägande.
Bilder

Figur 97. Bild 26. 2012-07-03

Figur 98. Bild 29. 2012-07-03

Figur 99. Bild 30. 2012-07-03

Figur 100. Bild 41. 2012-07-03
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Figur 101. Bild 42. 2012-07-03

Figur 102. Bild 47. 2012-07-03

Figur 103. Bild 50. 2012-07-03

Figur 104. Bild 54. 2012-07-03

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.
Elfiska bäcken för att undersöka fiskförekomst.
Syfte
Bevara biologisk mångfald samt skydda strandvegetation och förstärka habitat för fisk t.ex.
abborre.
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Bäck 41 och 42.

Kroksjöbäcken

Ilbäcken

Figur 105. Karta över bäck 41 och 42. Ilbäcken och Kroksjöbäcken.
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Delta
Ilbäckens delta består av en lång vik om ca 350
meter. Längst in är den bra vegeterad med vide,
starr och örter. Längre ut mer påverkad av
korttidsreglering och is. Mynningen på älven är 70
meter bred. Substratet på botten är övervägande
sand. Trumman under E 12 är av typen ”rund”
trumma, men utgör inget vandringshinder.

Figur 106. Karta över delta till
Ilbäcken. Grön linje = avstånd 70
meter.

Bilder

Figur 107. Bild 1. 2012-05-29

Figur 108. Bild 3. 2012-05-29
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Figur 109. Bild 7. 2012-05-29

Figur 110. Bild 14. 2012-05-29

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 och gädda.

Ilbäcken
Ilbäcken har sin upprinnelse i myren ovan samt en liten sjö, Stavartjärnen med en area om
84000 m2. Vattnet är mörkt och humusrikt. Ca 1 km från Umeälven rinner Kroksjöbäcken in i
Ilbäcken. Bäcken är inte flottledsrensad och har en hög andel med död ved. Bredden varierar
från 3.5 meter till 2.5 meter med ett djup från 0.5 till 1.5 meter. Bäcken följer ravinen och har
god beskuggning hela vägen upp mot myren. Den första kilometern från Umeälven räknat är
varierande med flera forsande sträckor. Högre upp lugnar bäcken av och blir lugnflytande upp
mot myren. Lekområden finns troligtvis i den nedre delen av bäcken. Bron vid E12:an är en
mycket välbevarad kilstensbro som är förlängd mot Umeälven men på den andra sidan är det
möjligt att se kilstenbron. Se karta figur 106. Bäcken har ett stationärt öringbestånd.
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Bilder

Figur 111. Bild 23. 2012-05-29

Figur 112. Bild 35. 2012-05-29

Figur 113. Bild 36. 2012-05-29

Figur 114. Bild 39. 2012-05-29

Figur 115. Bild 51. 2012-05-29
Sammanflöde med Kroksjöbäcken

Figur 116. Bild 21. 2012-07-02
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Figur 117. Bild 42. 2012-07-02

Figur 118. Bild 18. 2012-07-02. Öring i bäcken

Åtgärd
Arbeta enligt Hartajokki-metoden för att skapa mer och fler lekbottnar. Elfiska bäcken före
arbetet startar.
Syfte
Öka reproduktionen i bäcken.

Kroksjöbäcken

Lekgrus

Figur 119. Karta till vänster visar Kroksjöbäcken, bild ovan
visar Flodpärlmussla, Kroksjöbäcken. Bild 8. 2012-07-02
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Kroksjöbäcken rinner från sjön Yttre-Kroksjön. Sjön har klart vatten och god kvalitet. Bäcken
är 2.3 km lång och rinner ut i Ilbäcken. Se figur 119. Kroksjöbäcken har flodpärlmussla.
Flodpärlmusslan finns ända från sjön tills Kroksjöbäcken går samman med Ilbäcken.
Bottensubstratet är sand hela vägen, varför det vi endast har kunnat lokalisera en sträcka med
lekgrus på botten. Beståndet av öring är därmed beroende av Ilbäcken för reproduktion.
Bäcken har god beskuggning och med en bra andel med död ved. Länsstyrelsen i Västerbotten
har utfört inventering av flodpärlmusslan i bäcken och därmed är fyndet registrerat.
Bilder

Figur 120. Bild 8. 2012-05-29

Figur 121. Bild 10. 2012-05-29

Figur 122. Bild 14. 2012-05-29

Figur 123. Bild 10. 2012-07-02

Åtgärd
Skydd enligt EUs art och habitatdirektivet 92/43 EEG. Se även åtgärder Ilbäcken ovan.
Syfte
Skydda beståndet av flodpärlmusslan och öringen
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Bäck 43

Figur 124. Karta över bäck 43. Norr om Ilbäcken. Grön pil = avstånd 40 meter.
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Bäck och delta
Bäcken är inte karterad eftersom den är så liten. Deltat (viken) in till bäcken har en bredd om
40 meter och ett djup om 115 meter. Viken in är grund och med stora skador längs kanterna.
Strandvegetationen är sparsam med enastaka starr, vide och örter. Stranden är upptryckt och
invallad av isen rörelser. Vegetationen finns huvudsakligen kring bäckmynningen.
Bilder

Figur 125. Bild 18. 2012-05-29

Figur 126. Bild 20. 2012-05-29

Figur 127. Bild 21. 2012-05-29

Figur 128. Bild 25. 2012-05-29

Figur 129. Bild 26. 2012-05-29
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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 och gädda.
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Bäck 44.

43

Figur 130. Karta över bäck 44 och Hundsjöavan. Grön pil = avstånd 70 meter.
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Bäck och delta
Viken är 70 meter bred längst ut och 60 meter djup. Strandkanterna är upptryckta och skapar
en vall mot vattnet, som tydliga spår efter isens nötningar. Totalt sett ganska dålig
strandvegetation men det växer lite vide, starr och örter. Bäcken har sin upprinnelse i myren
ovan och är drygt 1 kilometer lång. Den har en medelbredd om 0.4 meter med ett medeldjup
om 0.2 meter. Den ringlar sig uppåt genom skogen och är underjordisk vid flera tillfällen.
Bilder

Figur 131. Bild 11. 2012-05-31

Figur 132. Bild 13. 2012-05-31

Figur 133. Bild 17. 2012-05-31

Figur 134. Bild 19. 2012-05-31
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Figur 135. Bild 24. 2012-05-31

Figur 136. Bild 28. 2012-05-31

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. Vid vägen
finns ett vandringshinder i form av en vägtrumma som bör åtgärdas.
Syfte
Bevara biologisk mångfald samt skydda strandvegetation och förstärka habitat för fisk t.ex.
abborre och gädda. Fri passage till Umeälven.
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Bäck 45

Figur 137. Karta över bäck 45, Stortjärnbäcken.
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Delta och bäck
Bäcken rinner ut två tjärnar högre upp och har en fin vattenkvalitet. Vid älven finns det flera
vattenfall som utgör vandringshinder. Längst ner mot Umeälven är klipporna sprängt bort så
att det blir ytterligare ett fall. Vacker bäck med potential till ett lokal öring-bestånd högre upp
mot tjärnarna.
Bilder

Figur 138. Bild 52. 2012-05-31

Figur 139. Bild 56. 2012-05-31

Figur 140. Bild 58. 2012-05-31

Figur 141. Bild 69. 2012-05-31

Åtgärd
El-fiska bäcken ovanför vägen mot tjärnarna
Syfte
Utreda om det finns öring i bäcken.
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Lillsele-stryckan

Figur 142. Lillsele-stryckan som visar på flottledsrensad sträcka med lekbottengrus i huvudfåra.
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Lillsele-strycka
Lillsele-stryckan är genom tiderna en känd lokal för Harr-fiske. I dag är det en av de få
stryckorna i Umeälven, Vindelns kommun. Området vid den röda linjen finns det stora block
och stenar från flottledsrensningen. Sträckan som blocken ligger på är ca 150 meter lång.
Höjden är ca 1.5 meter med en bredd om 3 meter. Utanför blocken är det en grund sträcka
med befintligt lekgrus.
Lokalen kan vara en av tre kvarvarande sträckor med förutsättningar för harrlek och
ståndplatser för harr. För reproduktion av harr krävs dock att det är flöde under maj och juni
månad. Se nedan figurer.
Bilder

Figur 143. Bild 5. 2012-08-13

Figur 144. Bild 8. 2012-08-13

Figur 145. Bild 13. 2012-08-13

Figur 146. Bild 15. 2012-08-13

Åtgärd
(1) Skapa ett bättre habitat för harr och öring genom att lägga tillbaka all rensad sten och
block i huvudfåran. Skapa ett bättre flöde mellan stenarna. (2) Under den förutsättning att det
finns tillräckligt med flöde under maj och juni bygg lekbottnar och fyll på med lekgrus i
lämplig fraktion.
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Syfte
Skapa bättre förutsättningar för det kvarvarande beståndet av harr att överleva i Umeälven
samt ökade förutsättningar för biologisk mångfald.
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Område med bäck 48, 49, 50 samt lekbotten

B
Upplägg av
muddringsmassor
A
Liten bäck

Figur 147. Karta över en större lokal med fyra bäckar, två potentiella lekområden i huvudfåran.
Blå pilar visar sträcka där grund med bottnar med lekgrus har hittats. (A och B) Området är
beläget 3.8 km norr om Lillsele mot Tuggenselefåran.
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Lekbotten-område med bäckar
Området är 1.5 kilometer långt efter Umeälven och beläget 3.8 kilometer från Lillsele by. I
området rinner fyra bäckar ut varav en rinner ut i muddringsmassorna. Två grund har
lokaliserats genom inventering med båt och vattenkikare. Lekbotten A är 530 meter långt och
har samma typ av botten som Holmön i Harrsele magasinet. Lekbotten B är 380 meter långt
och har delvis samma fraktioner men har viss vegetation på botten som kan indikera på att
den inte har samma kvalitet som lekbotten A.
Det rinner ut tre bäckar i Umeälven i området, alla med lekgrus och flöde för harr. (figur 147).
Där muddringsmassorna ligger idag var det tidigare en vik som troligtvis hade en funktion
som uppväxtområde för harr. Muddringsområdet har en area om 58 000 m2, och
muddringsmassorna uppskattas till någonstans mellan 230-400 000 m3.
Bilder lekbotten A

Figur 148. Bild 18. 2012-08-13

Figur 149. Bild 19. 2012-08-13

Figur 149. Bild 22. 2012-08-13

Figur 150. Bild 26. 2012-08-13
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Bilder lekbotten B

Figur 151. Bild 42. 2012-08-13

Figur 152. Bild 45. 2012-08-13

Åtgärd
(1) Skapa ett bättre habitat för harr och öring genom att lägga tillbaka rensad sten och block i
huvudfåran. Skapa ett bättre flöde mellan stenarna. Utveckla en storskalig Hartajokki-metod
för reglerade vattendrag. (2) Under den förutsättningen att det finns tillräckligt med flöde
under maj och juni förstärk lekbottnar och fyll på med lekgrus i lämplig fraktion. (3)
Återskapa viken där muddringsmassorna är upplagda genom att transportera bort
muddringsmassorna och restorera viken till ett habitat lämpligt för biologisk mångfald.
Modell för hur viken ska ut i färdig-restorerat tillstånd kan tas från deltaområdet söderut. (4)
Undersök minimi-flöden och vilket effekt det kan ha på ekosystem och energiproduktion.

Syfte
Skapa bättre förutsättningar för det kvarvarande beståndet av harr att överleva i Umeälven
samt ökade förutsättningar för biologisk mångfald.
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Bäck 48.

Figur 153. Karta över bäck 48 norr om Lillsele
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Bäck och delta
Bäcken är belägen på södra sidan om älven och har sin upprinnelse i Lillselsmyren och
Lillseltjärnen (4500 m2). Bäcken är drygt 4 km lång. Deltat är en kanal som är 50 meter lång
och 25 meter bred. Mynningen är en grund vik och som är vegeterad längst in mot bäcken.
Mot Umeälven upphör i stort sett alla strandvegetation.
Bäcken är varierad och ringlar sig upp mot myren. Medelbredd är ca 1-1.2 meter med ett
medelvattendjup mellan 0.2-0.4 meter. Substratet är övervägande grus i fraktion 1-3 cm, som
är lämpligt för öring och harr. Bäcken har några naturliga partiella vandringshinder de första
500 metrarna, men i övrigt en fin bäck.

Figur 154. Bild 4. 2012-06-27

Figur 155. Bild 13. 2012-06-27

Figur 156. Bild 24. 2012-06-27

Figur 157. Bild 27. 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
rotvälter som man lägger med stammen mot bäckmynning och låter vältan bli skydd. Fördelen
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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) Elfiska
bäcken och undersök om vandringshindren går att byggas om för att underlätta passage för
harr och öring.
Syfte
Bevara biologisk mångfald samt skydda strandvegetation. Skapa förutsättningar för
reproduktion för harr i bäcken.
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Bäck 49.

Figur 158. Karta över bäck 49 norr om Lillsele

68

Bäck och delta
Bäcken har sin upprinnelse i Stor Rödfisktjärnen med en area om 190 000 m2 och är ca 3.3
kilmeter lång. Den är varierad och har en medelbredd på 0.5-1.5 meter och med ett medeldjup
om 0.3-1.0 meter. Bäcken har blockiga sträckor, sträckor med sand eller lekgrus-kvalitet.
Vägtrumman vid E12 är för hög och utgör ett vandringshinder.
Bäckmynningen är liten (60 gånger 20 meter), bra vegeterat vid bäckmynningen.
Bilder

Figur 159. Bild 33. 2012-08-13

Figur 160. Bild 34. 2012-08-13

Figur 161. Bild 11. 2012-07-04

Figur 162. Bild 15. 2012-07-04
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Figur 163. Bild 17. 2012-07-05

Figur 164. Bild 30. 2012-07-05

Figur 165. Bild 34. 2012-07-05

Figur 166. Bild 39. 2012-07-05

Åtgärd
Elfiska bäcken och undersök om vandringshindren går att byggas om för att underlätta
passage för harr och öring.
Syfte
Bevara biologisk mångfald samt skydda strandvegetation. Skapa förutsättningar för
reproduktion för harr i bäcken.
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Bäck 50.

Figur 167. Karta över bäck 50 norr om Lillsele.

71

Bäck och delta
Bäcken har sin upprinnelse i myren ovan och är ca 900 meter lång. Den är varierad och har en
medelbredd på 0.6-1.0 meter och med ett medeldjup om 0.3-0.8 meter. Bäcken har blockiga
sträckor, sträckor med sand och lekgrus-kvalitet. Vid E12 finns den gamla kilstensbron kvar
och där tröskeln för hög och utgör ett vandringshinder.
Bäckmynningen är liten (75 gånger 43 meter), bra vegeterat vid bäckmynningen. Inloppet på
bäcken är grunt. Vid låga flöden kan det vara svårt för fisk att passera.
Bilder

Figur 168. Bild 44. 2012-07-05

Figur 169. Bild 50. 2012-07-05

Figur 170. Bild 55. 2012-07-04

Figur 171. Bild 59. 2012-07-04
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Figur 172. Bild 61. 2012-07-04

Figur 173. Bild 75. 2012-07-04

Figur 174. Bild 65. 2012-07-04

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
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)
Elfiska bäcken och undersök om vandringshindren går att byggas om för att underlätta
passage för harr och öring.
Syfte
Bevara biologisk mångfald samt skydda strandvegetation. Skapa förutsättningar för
reproduktion för harr i bäcken.
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Bäck 54

Figur 175. Karta över bäck 54 i Benders
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Bäck och delta
Bäcken har sin upprinnelse i myren ovan och är ca 1500 meter lång. Nere vid Umeälven och
mynningen är den blockig och med så stor fallhöjd att det är ett naturligt vandringshinder.
Blocken i vattnet skyddar strandvegetationen och det växer vide, starr och örter efter stranden.
Bäcken har en medelbredd om 0.3 meter med ett medeldjup om 0.2 meter.
Bilder

Figur 176. Bild 5. 2012-07-05

Figur 177. Bild 2. 2012-07-05

Figur 178. Bild 4. 2012-07-05

Figur 179. Bild 27. 2012-07-05

Åtgärd
Åtgärda vandringshinder vid E12.
Syfte
Underlätta vandring till och från huvudfåra
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Tuggenselefåran

Figur 180. Översiktskarta Tuggenselefåran med tre bäckar. Bäck 53 är Tuggenbäcken.
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Tuggenselefåran
Fåran är ca 5 kilometer lång. Den södra sidan består av till stor del branta kanter med
sprängsten. Se bild 49 nedan. Kanterna är branta och dåligt vegeterade. Eftersom strandkanten
är så brant har bäckarna som rinner ut i fåran dålig kontakt med Umeälven.

Figur 181. Bild 49. 2012-08-13

Figur 182. Bild 51. 2012-08-13

Figur 182. Bild 58. 2012-08-13

Åtgärd
Skapa fiskvandring för öring till bäck 53, 52 och 63. Alla tre bäckarna har kontinutetsproblem
mot huvudfåran i Umeälven orsakat av Tuggenselefåran. Bäck 53 som är Tuggenbäcken har
flodpärlmussla och där bör ett särskilt hänsyn visas enligt art och habitatdirektivet.
Syfte
Stötta biologisk mångfald, återskapa kontakt med Umeälven.
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Bäck 63

Figur 183. Karta över bäck 63 som ligger i Tuggenselefåran.

78

Bäck och delta
Bäcken har sin upprinnelse i fyra små tjärnar ovanför och är ca 1200 meter lång. Bredden
varierar mellan 0.5 till 1.5 meter och med ett djup från 0.3 meter. Bäcken har ett inte kontakt
med Umeälven eftersom den sista sträckan innan bäcken rinner ut i Umeälven blir mycket
brant. Se bild 62 och 66 nedan. Bäcken är övervägande blockig men har även sträckor med
lekgrus för öring samt de små tjärnarna som den rinner igenom. Bäcken har en sträcka om 50
meter högt upp som är försiktigt flottledsrensad. Se figur 183, Kultur Merge.
Bilder

Figur 184. Bild 61. 2012-07-05

Figur 185. Bild 66. 2012-07-05

Figur 186. Bild 62. 2012-07-05

Figur 187. Bild 67. 2012-07-05
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Figur 188. Bild 69. 2012-07-05

Figur 189. Bild 71. 2012-07-05

Åtgärd
Elfiska bäcken. Återställ efterflottledsrensningen och förstärk lekbottnar. Återskapa
vandringsväg mellan Umeälven och bäcken genom en fiskväg. Idag när öringar spolas ut i
Umeälven är det svårt för fisken att komma tillbaka till bäcken för reproduktion.
Syfte
Öka produktiviteten hos öringbestånd genom ovan åtgärder samt gynna biologisk mångfald.
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Bäck 52

Figur 190. Karta över bäck 52 i Tuggenselefåran
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Bäck och delta
Bäcken rinner från Välvtjärnen med en area om 6500 m2 och är 2.5 km lång. Bäcken har ett
inte kontakt med Umeälven eftersom den sista sträckan innan bäcken rinner ut i Umeälven
blir mycket brant. Se bild
Bilder

Figur 191. Bild 91. 2012-07-10

Figur 192. Bild 93. 2012-07-10

Figur 193. Bild 100. 2012-07-10

Figur 194. Bild 106. 2012-07-10

Figur 195. Bild 109 2012-07-10

Figur 196. Bild 110. 2012-07-10
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Åtgärd
Elfiska bäcken och förstärk lekbottnar. Återskapa vandringsväg mellan Umeälven och bäcken
genom en fiskväg. Idag när öringar spolas ut i Umeälven är det svårt för fisken att komma
tillbaka till bäcken för reproduktion.
Syfte
Öka produktiviteten hos öringbestånd genom ovan åtgärder samt gynna biologisk mångfald.
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Bäck 53.

Figur 197. Karta över Tuggenbäcken.
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Bäck och delta
I Tuggenbäcken och Svanamyrbäcken pågår ett reproduktionsprojekt med anledning av
flodpärlmusslan. Eftersom det pågår ett arbete i Tuggenbäcken har vi inte karterat den.
Bäcken rinner ut i Tuggenselefåran och utloppet är brant. Under lägre flöden på hösten kan
öring som simmat ut i Umeälven få problem att simma in igen för reproduktion.
Bilder

Figur 198. Bild 59. 2012-08-13

Figur 199. Bild 48. 2012-07-05

Figur 200. Bild 49. 2012-07-05

Figur 201. Bild 49. 2012-07-05

Åtgärd
Återskapa vandringsväg mellan Umeälven och bäcken genom en fiskväg. Idag när öringar
spolas ut i Umeälven är det svårt för fisken att komma tillbaka till bäcken för reproduktion.
Syfte
Öka produktiviteten hos öringbestånd genom ovan åtgärder samt gynna biologisk mångfald.
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