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Sammanfattning
Arbetet i Juktån drivs som ett samverkansprojekt mellan Föreningen Samverkan Umeälven,
Vattenregleringsföretagen (VRF), Naturskyddsföreningen och Umeå Universitet.
Vattenregleringsföretagen företräder Vattenfall, Statkraft, Uniper Energy och Skelleftekraft.
Finansieringen av projektet erhålls från Vattenregleringsföretagen, Naturskyddsföreningen
samt Storumans kommun genom fonderade bygdeavgiftsmedel. Projektet sträcker sig över
åren 2016-2020 enligt avtal mellan Samverkan Umeälven och VRF.
I projektbeskrivningen beskrivs en förstudie med syfte att:
1. planera och genomföra uppföljning
2. identifiera problem samt säkerställa att rätt åtgärder genomförs – diagnos
3. dra lärdomar för framtida forskningsstudier och identifiera metodutvecklingsbehov
Målet med projektet är att Juktån ska fungera mer som ett naturligt vattendrag och syftar till
att utveckla kostnadseffektiva modeller som bidrar till att höja miljövärden i torrfåror med
liten eller ingen produktionsförlust. Det övergripande målet är att ekosystemet ska påverkas
positivt i stort. Vilket innebär såväl flödesåtgärder i form av en mer säsongsanpassad
minimitappning, som geomorfologiska åtgärder i form av biotopåterställning samt
borttagande av en del trösklar i systemet. Arbetet sker med löpande samverkan och med ett
extra fokus på boende längs Juktån. Arbetet för att genomföra uppföljning har innefattat
datainsamling av en rad biotiska och abiotiska faktorer för att dels kunna göra prediktiva
modeller av utfallet av en förändrad minimitappning, och dels säkerställa att vi har bra föredata för att kunna analysera effekter efter åtgärd. Fokus har legat på både organismer,
processer och miljöfaktorer.
Mer specifikt har vi arbetat med:
•
•
•
•
•
•
•

Strandvegetation
Vattenväxter
Bottenfauna
Elfiske
Sedimentationsprocesser
Hydrologi
Hydraulik

För att ta ett helhetsgrepp på Juktån har vi i projektet försökt identifiera nuvarande problem
för att säkerställa att rätt åtgärder genomförs – d.v.s. ställt en diagnos. En viktig del i detta har
varit att identifiera eventuella flaskhalsar för de åtgärder som genomförs – både hydrologiska
och geomorfologiska. Förstudien utgör även ett beslutsunderlag för val av åtgärder .Detta
arbete ha inneburit;
Arbete för att säkerställa att rätt åtgärder genomförs – diagnos
•
•
•

Genomgång av hydrologin för att säkerställa att naturliga vattenflödes- och
vattenståndsvariationer erhålls efter samtliga åtgärder är genomförda.
Genomgång av konnektivitetsproblem i Juktån.
Genomgång av fårans morfologi gällande bredd, substrat, restaureringsbehov och
övriga biotopåtgärder.

•

Kvalitetssäkring och validering av modeller.

Åtgärder som rekommenderas att genomföras är:
1. Restaureringsåtgärder längs hela Juktån som inkluderar anpassning av fårans bredd till
minimitappning, flottledsrestaurering, rivning av trösklar, byggnationer av lekbottnar
samt övriga biotopåtgärder. Arbetet omfattar såväl forsar som selområden.
2. Säsongsanpassad minimitappning
3. Konnektivitetsproblem vid Lickotgrenen och Lomforsdammen.
4. Nedsänkning av Lomforsdammen till vintervattenstånd samt byggnation av ny tröskel.
5. Trumman för flöde till Lickotgrenen byts ut mot överfallströskel.
Åtgärdsarbetet inleds under sommaren 2018 då restaurering av huvudfåra och
Lickotgrenen inleds. Restaurering från Tjangarn ned till mynningsområdet i Gunnarn.
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1. Bakgrund och historisk beskrivning

Figur 2. Översiktskarta över Storjuktan och Juktån.

Bevarandet av biologisk mångfald är en allt viktigare fråga och ett betydelsefullt mål för
världens ekosystem. Emellertid blir bevarandemålen globalt allt svårare att uppnå eftersom
ekosystemen utsätts ett ökande tryck på grund av människans resursutnyttjande och
markanvändning. Detta gäller även världens sötvattensekosystem som utsätts för allt större
påverkan genom t.ex. reglering, miljögifter, invasiva arter och klimatförändring (Gippel
2002). I Europa och medlemsländerna inom EU har behovet av bevarande av biologisk
mångfald i sötvattensekosystem resulterat i Ramdirektivet om vatten (2000/60/EG), som i
sin tur är infört i svensk miljölagstiftning genom ”Förordning (2004:660) om förvaltning av
kvaliteten på vattenmiljön”.
Umeälven i Västerbotten är 45 mil lång och rinner från norska fjällen ned till kusten i Umeå.
Älven är reglerad sedan 1960-talet med 19 kraftverk. Under åren 2012 till 2015 kartlades
och konsekvensbeskrevs åtgärder i Umeälven som motsvarar Maximal Ekologisk Potential
genom Umeälvsprojektet (www.umealven.se). Under hösten år 2016 bildades Föreningen
Samverkan Umeälven med syfte att utföra sådana miljöförbättrande åtgärder i hela
Umeälvens avrinningsområde som beskrivs i slutrapporten från Umeälvsprojektet.
Föreningen består av representanter från kommuner, Umeå universitet,
Naturskyddsföreningen samt lokala fiskevårdsområden längs älven. Föreningens arbetssätt,
att utföra restaureringsåtgärder i ett stort, reglerat avrinningsområde med en
managementmetod som bygger på delaktighet av många berörda parter, är relativt nytt i
Sverige och innebär en lärandeprocess men kräver också flexibelt tänkande.
Juktån är det största biflödet till Umeälven med källflöden långt in i fjällvärlden. Till ytan är
a vrinningsområdet 2545 km2 stort, varav drygt 70 % är beläget inom Sorsele kommun. I
avrinningsområdet finns drygt 1000 sjöar. De största sjöarna är Storjuktan, Fjosoken och

Överstjuktan. Juktån är ca 170 km lång varav sträckan från regleringsdammen i Storjuktan till
mynningsområdet i Gunnarn är cirka 6 mil (torrfåran). Juktån rinner sedan vidare från
Gunnarn till byn Åskilje i Umeälven cirka 30 kilometer nedströms Storuman. Juktån är glest
befolkad förutom i de relativt stora byarna Åskilje och Gunnarn, som är gamla jord- och
skogsbruksbygder. Skogsbruket innebar att Juktån med biflöden har använts som
flottningsleder fram till slutet av1970-talet, med dammar, rensningar och överledningar som
följd. Juktåns nedre del från Storjuktan är påverkad av vattenreglering sedan 1960-talet då
vattenkraften byggdes ut och Storjuktan och Fjosoken reglerades. Storjuktans regleringshöjd
är 14 meter. Sedan Storjuktans kraftstation togs i drift år 1978 leds större del av Juktåns
vatten från Storjuktan till kraftstationen och därifrån direkt till Storumans regleringsmagasin
i Umeälvens huvudfåra. Cirka 12 % av Storjuktans tillrinning spills som minimitappning till
Juktån. Initialt vid regleringen (1961-12-07) fastslogs vattenhushållningsbestämmelser med
en minimitappning om 5 m3/s året runt från Storjuktan. Utöver dessa skulle flottningsvatten
finnas till flottningsföreningen samt att Lickotgrenen skull erhålla minst 3 m3/s för att gynna
fisket. 25 maj
1973 gavs tillstånd till överledning samt upprättande av pumpstation och reglering av
Blaiksjön. Tillstånd för drift gavs av domstol 1978-10-13. I samband med domen sågs även
vattenhushållningsbestämmelserna över och minimitappningen i Juktån ändrades så att under
perioden 16 oktober till 14 maj skulle minimitappning ske med 3 m3/s, 15 maj till 15 oktober
med 5 m3/s men under perioden 23 april till 30 april skulle tappning ske med 6 m3/s (Tabell
1). Vidare tog man bort kravet på en minsta vattenföring i Lickotgrenen om 3 m3/s. År 1971
stängdes Lickotgrenen av och en trumma med en diameter om 60 centimeter lades in (Figur
3).

Figur 3. Foto tagit vid igensättning av Lickotgrenen 1971.

I samband med överledningen byggdes flottardammen i Lomfors (Vannselet) om för att förenkla
hanteringen av vattenstånden i grunddammen. Vattenstånden sattes för att motsvara vattenspegelns
utbredning före regleringen och av det skälet behövdes dammen (Figur 4). För att klara de högre
vattenstånden under sommaren behövdes det luckor för att reglera enligt dom. Under de lägre
vintervattenstånden var luckorna öppna. Isfri tid är sänkningsgränsen +337,50 och nivån i Lomselet
inriktas på att ligga mellan +337,70 och +337,90 med +337,75 som idealvärde. Det finns fyra

fjärrluckor som kan manövreras via scada-systemet. Under isbelagd tid är sänkningsgränsen +337,10.
Inför vintern öppnas dammen helt och fungerar då som en grunddamm. Det finns en spont som
troligen gör att sänkningsgränsen inte kan underskridas. Dämningsgränsen +338,5 och får överskridas
om dammen hålls helt öppen.

Figur 4. Lomforsdammen vid Vannselet under byggnation 1978.

I början av 1990-talet bildades en samrådsgrupp med målsättning att förbättra ekosystemens
funktion i Juktån. Orsaken var att boende längs Juktån upplevde att fisket blev sämre efter att
flottningen upphörde, att det var mycket mindre vatten i Juktån samt att det var angeläget att
avsluta den pågående juridiska processen som pågick parallellt. De boende framförde krav på
byggnation av spegeldammar och trösklar (Figur 5). Den juridiska processen syftade till att
besluta om skada på fisket till följd av Juktans överledning och pumpkraftstation samt
flottningstappningens upphörande (Karlström och Nilsson 1988) relaterat till domarna
A40/58 S och VA 30/72. I samrådsgruppen fanns representanter från berörda kommuner,
fiskevårdsområden, Umeälvens vattenregleringsföretag, fiskeristyrelsen och Vattenfall
Hydropower (Larsson 1991). Samrådsgruppen kom fram till en förlikning (Dom DVA 33/91)
varvid processen lades ner. I förlikningen gjordes en överenskommelse om biotopvård
(Larsson 1991) samt den nu gällande minimitappningen (Tabell 1). Biotopåtgärderna
genomfördes under åren 1992-1994. Det övergripande målet var att gynna reproduktion och
skapa uppväxtmiljöer för fisk. Totalt sett restaurerades en sträcka av 62 kilometer uppdelat på
52 sträckor. I Bredselet, Sikselet och i viss mån Långselet byggdes grundammar med
trösklar för att hålla uppe vattenstånden och ge vattenspeglar. Även i forsar och
strömsträckor byggdes över 100 trösklar (s.k. strömkoncentratorer) för att ge intryck av ett
större vattenflöde.
Juktån är även påverkat av gruvdrift. Blaikengruvan är belägen söder om Storjuktan och
förvaltas av tre konkursbon Blaikengruvan AB, Scanmining AB och Lappland Goldminers
AB. Även den närbelägna Svärtträskgruvan är försatt i konkurs. I gruvorna bröts zink, guld
och bly. Omfattande rening av vattnet pågår och slutsanering beräknades initialt vara färdig
år 2018, men idag vet egentligen ingen hur lång tid det kommer att ta innan saneringen är
färdig.
Tabell 1. Minimitappning från Storjuktan.
Flöde
Enhet
Period
Övrigt
minimitappning
Q min 3,0
m3/s
1 maj-1 juni
Medel: 3,8 m3/s =
(12,7% av Q medel)
Q min 5,0
m3/s
2 juni -15oktober
3
Q min 3,0
m /s
16 oktober-22 april
Q min 6,0
m3/s
23 april-30 april

Figur 5. Gunnarn museum (Lokaltidningen). Av artikeln framgår att lokalt boende krävde trösklar av Vattenfall för att hålla
uppe vattenstånden och ”rädda” Juktån. ”Ge oss våra trösklar”.

2. Juktåns delsträckor, åtgärdsförslag och ekologiska mål
Storjuktan

Lomforsdammen

Figur 6. Geografisk omfattning av projektet.

Juktåns delsträckor, åtgärdsförslag och ekologiska målbilder
För att belysa specifika problem, samt för att lättare identifiera åtgärdsbehoven har vi delat in arbetet i
Juktån i separata delsträckor. Nedan följer en beskrivning av den geografiska uppdelning i

delsträckor. Sträckorna har olika karaktär gällande strömningsförhållanden, problem,
åtgärdsförslag, uppföljning och specifika målbilder för varje sträcka. Flera av de åtgärder vi
föreslår kommer dock att ge effekter längs hela sträckan. Till exempel kommer den mer
säsonngsanpassade minimitappningen påverka strandekosystemen längs alla sträckor positivt,
med större areal strand med mer naturlig vegetationszonering. Nedan ges en genomgång av
specifika målbilder samt arbetet modellerings-/uppföljningsarbete för varje sträcka.
I arbetet hittills har prioriteringar genomförts och åtgärdsområden prioriterats genom att de
har delats in i fyra deletapper. Etappdelningen bygger på dels geografi, åtgärdstyp men även
på vilka juridiska processer som berörs och utifrån tillkommande finansiering.
Arbetet delas in i fyra etapper (delmoment).
Etapp 1. Restaurering av geomorfologi nedströms Tjangarn.
Etapp 2. Problematik Lomforsdammen och Lickotgrenen
Etapp 3. Säsongsanpassad minimitappning
Etapp 4. Övriga sträckor med geomorfologiska åtgärder.
a. Sträcka Storjuktan-Sikselet
Minimitappning spills enligt dom från Storjuktan till Sikselet som är cirka 2 kilometer långt.
Sikselets vattenstånd hålls uppe med en cirka 30 centimeter hög tröskel. Svämplanens
utbredning och sedimenttransporter i selet är modellerade i HEC-RAS 2D, ett program för
hydraulisk modellering. Responsen på eventuella åtgärder följs upp för strand- och
vattenvegetation. Dessutom är stickprov på bottnarnas kornstorlekssammansättning tagna.
Vattenstånds- och temperaturloggrar utsatta. Åtgärdsförslag: Minimitappning med
säsongsanpassade flöden vilket resulterar i bredare svämplan med större areal och mer
naturlig zonering av strandvegetation. I förstudien har sedimentprovtagning skett för att
analysera halter av zink samt eventuella risker med högre flöden och uttransport av zinkkontaminerat sediment. Analyser av bottensediment visar att halterna av zink är förhöjda men
inom acceptabla värden. För att säkra att ingen uttransport av zinkkontaminerat sediment sker
i framtiden kommer tröskeln inte att rivas. Mål: Bredare svämplan (area), funktion av
sedimentationsdamm för tungmetaller, flödesregim med naturlig säsongsvariation.
b. Sträcka Sikselet-Djupavan
Sträckan är en cirka 14 kilometer lång forsande sträcka med mindre selområden mellan
forsarna. Biotopåtgärder utförda under 1990-talet ser acceptabla ut, men det finns behov av
biotopåtgärder. Sträckan har elfiskats för att kartlägga reproduktion av öring men inga
årsyngel hittades. Temperaturloggrar har satts ut med 2 km mellanrum. Åtgärdsförslag:
Minimitappning med säsongsanpassade flöden. Biotopvård främst gällande brist på grus och
mindre sten, för att få en mer naturlig substratfördelning. Mål: reproduktion och
uppväxtområden för harr och öring.
c. Sträcka Djupavan-Vannselet (Lomforsdammen)

Sträckan är en grunddamm (klassas som regleringsdamm av VRF) från Lomforsdammen upp
till forsen i Djupavan (30 centimeters fallhöjd). Grunddammen är 14 kilometer lång och
präglas av stillastående vatten. Bottenfaunaprovtagning samt vattenväxtinventering har
utförts. Inmätning av olika habitats utbredning har gjorts för att möjliggöra uppskattning av
areaförändring vid olika vattenstånd. Åtgärdsförslag: Minimitappning med
säsongsanpassade flöden, nedsänkning av dammens vattenstånd till vintervattenstånd,
ombyggnation av tröskel för att skapa naturliga flöden nedströms Lomforsdammen samt
konnektivitet vid dammen. I själva grunddammen kommer vattenhastigheten öka och skapa
mer varierade strömningsförhållanden. Mål: Flöden med naturlig säsongsvariation nedströms
dammen samt konnektivitet. Målet uppströms dammen är att öka vattenhastigheten, minska
igenväxning, minska depositionen av finkornigt substrat. Den föreslagna åtgärden ger
variation i olika typer av strömmande habitat. Se även SWOT-analys av åtgärdsalternativ
(Bilaga 1).
d. Sträcka Vannselet-Tjangarforsen
Sträckan är drygt 6 kilometer lång med variation mellan lugnområden och forsandeströmmande sträckor. Biotopåtgärder utförda under 1990-talet ser acceptabla ut, men det finns
behov av ytterligare biotopåtgärder. Elfiske har utförts för att kartlägga reproduktion av öring,
och årsyngel hittades nedströms dammen. Selområdet (det s.k. Båthusselet) har flugits med
grön laser för att erhålla djupdata med syfte att göra modeller för att förutsäga effekten av
rivning av trumman mot Lickotgrenen. Vattenståndsloggrar är utplacerade för bedömning av
isläggning. Ismätning utförs vintern 2017-18. Åtgärdsförslag: Minimitappning med
säsongsanpassade flöden. Biotopvård främst gällande brist på grus och mindre sten i forsar
och strömmande sträckor. Byte av trumma mot överfallströskel vid inloppet till Lickotgrenen
(se nedan) Mål: Reproduktion och uppväxtområden för harr och öring. Konnektivitet mot
Lickotgrenen (idag ett definitivt vandringshinder).
e. Sträcka Tjangarforsen-Bredselet (huvudfåra)
Sträckan från Tjangarn ned till Bredselet är 4,5 kilometer och starkt flottledsrensad. Vid
inloppet finns ett flertal avstängda fåror som bör öppnas upp för att öka mängden
strömvattenhabitat. Elfiske utfört för att kartlägga reproduktion av öring och inga årsyngel
hittades. Åtgärdsförslag: Minimitappning med säsongsanpassade flöden. Biotopvård och
flottledsrestaurering. Öppna upp mindre sidofåror vid inloppet. Mål: Reproduktion och
uppväxtområden för harr och öring.
f. Sträcka Tjangarforsen-Lickotgrenen
Sträckan (Lickotgrenen) från Tjangarn ned till Långselet är 11,5 kilometer och starkt
flottledsrensad. Sträckan är biotopkarterad, och elfiske har utförts för att kartlägga eventuell
reproduktion av öring, men inga årsyngel hittades. Bottenfaunaprovtagning är också utförd.
Inloppet från Tjangarn utgörs av en trumma med 60 cm i diameter som är ett vandringshinder.
Trumman har vid ett flertal tillfällen satts igen av skräp och ris. En ca 500 meter lång sträcka
har flugits med grön laser för att erhålla djupdata med syfte att göra hydrauliska modeller.
Åtgärdsförslag: Minimitappning med säsongsanpassade flöden. Biotopvård och
flottledsrestaurering. Trumman ersätts av en överfallströskel vid inloppet till den gamla fåran i
Lickotgrenen. Se övrigt information sträcka d. Mål: reproduktion och uppväxtområden för

harr och öring. Ökad konnektivitet och eliminering av risk för att Lickotgrenen ska torrläggas
vid igensättning av trumman.
g. Sträcka Bredselet-Bredselefors
Sträckan är cirka 2 kilometer lång. Bredselet är modellerad i HEC-RAS 2D för att uppskatta
svämplanens utbredning samt vilka effekter rivning av grunddammens trösklar skulle få på
vattenstånd och flöde. En tröskel dämmer cirka 250 meter uppströms fors/strömsträckan i
Bredseleforsen. Provtagning av bottensediment utfördes för att kontrollera att ingen
uttransport av finsediment skulle ske vid rivning av trösklar. Strand- och vattenvegetationen
har inventerats för att möjliggöra uppföljning av åtgärdernas effekt. Åtgärdsförslag:
Minimitappning med säsongsanpassade flöden. Utrivning av grunddammens tröskel (67 cm).
Nivå på ny tröskel ej beslutad. Mål: Hydrologiskt naturliga flöden nedströms dammen samt
konnektivitet. Målet uppströms dammen/tröskeln är att öka vattenhastigheten, minska
igenväxning, och minska depositionen av finkornigt substrat. Åtgärd ger variation av olika
typer av strömmande habitat (stryckor) samt bredare svämplan (area) och ökad utbredning
och artrikedom av strandvegetation.
h. Sträcka Bredselefors-Långselet
Sträckan är cirka 3 kilometer lång. En ca 500 meter lång sträcka har flugits med grön laser för
att erhålla djupdata med syfte att göra flödesmodeller. Strandvegetationen är inventerad och
elfiske har utförts för att kartlägga reproduktion av öring, men inga årsyngel hittades.
Bottenfaunaprovtagning är också utförd. Åtgärdsförslag: Minimitappning med
säsongsanpassade flöden. Biotopvård och flottledsrestaurering. Öppna upp mindre sidofåror.
Mål: Reproduktionsområden för harr och öring. Ökad konnektivitet. Mer naturlig
substratfördelning (sand, grus, mindre sten saknas).
i. Sträcka Långselet-Långseleforsen
Selet som är 1,2 kilometer långt är modellerat i HEC-RAS 2D för att kunna förutsäga effekter
av flödesåtgärder på svämplanens utbredning och sedimenttransporter. Strand- och
vattenvegetationen har inventerats för att möjliggöra uppföljning av åtgärdernas effekt.
Sedimentprovtagning har gjorts, och vattenstånds- och temperaturloggrar är utsatta..
Åtgärdsförslag: Minimitappning med säsongsanpassade flöden och bredare svämplan med
ökad yta och artrikedom av strandvegetation. Inga biotopåtgärder. Mål: Bredare svämplan
(area), flödesregim med naturlig säsongsvariation.
j. Sträcka Långseleforsen-Gunnarn
Biotopkartering har gjorts av denna 1 km långa forsande sträcka som före flottning och
vattenkraftsutbyggnad bestod flera sidofåror. Åtgärdsförslag: Minimitappning med
säsongsanpassade flöden. Biotopvård, öppna sidofåror, skapa reproduktionsområden för
strömlevande fisk. Mål: Reproduktionsområden för harr och öring. Konnektivitet. Mer
naturlig substratfördelning (sand, grus, mindre sten saknas).

3. Naturvärden och naturreservat
Sydväst om Juktån ligger Lycksamyrans naturreservat nedanför Lomseledammen (figur 7).
Reservatet är 2071 hektar stort, varav den skyddade areal produktiv skogsmark utgör 427
hektar. Lycksamyrans höga naturvärden uppmärksammades i samband med länets
våtmarksinventering som gav myren högsta naturvärdesklass. Området har sedan kommit att
ingå i den nationella Myrskyddsplanen, vilken omfattar ett urval av de värdefullaste och mest
skyddsvärda myrarna i Sverige. Syftet med Lycksamyrans naturreservat är framför allt att
bevara ett sammanhängande stort och naturligt myrekosystem med de värdefulla miljöer och
strukturer som kännetecknar denna typ av habitat. Lycksamyran är ett mycket stort och väl
sammanhållet komplex av förhållandevis ostörda myrar och skogsklädda holmar. Flertalet av
regionens myrtyper finns representerade i reservatet och myrarna är ofta terrängtäckande med
mycket storskaliga strängmönster med stora lösbottenflarkar och flarkgölar. Fågellivet på
myrarna är mycket rikt. Skogarna i reservatet är till största delen grandominerade, mer eller
mindre sumpiga naturskogar. Flera sällsynta och rödlistade arter har hittats inom området,
exempelvis göktyta, rosenfink, svartsnäppa, småspov, smalnäbbad simsnäppa, ostticka,
taigaskinn, koralltaggsvamp och liten sotlav (Länsstyrelsen i Västerbotten). Ända långt in på
1900-talet slogs myrarna och hö togs tillvara. Höet lagrades i små lador på myren. Det fanns
upp till 70 lador på myren varav endast en finns kvar bevarad. Nedströms Bredselet ligger
Stora Villoträsket Naturreservat som gränsar mot Bredselforsen. Stora Villoträsket är även
Natura 2000-område.

Figur 7. http://skyddadnatur.naturvardsverket.se

Sammanfattning
För åtgärder inom Lycksamyrens naturreservat, d.v.s. åtgärder i Tjangarn (flottledsrensningar
samt åtgärd av trumman mot Lickotgrenen) krävs dispens av länsstyrelsen. Motsvarande
gäller vid Stora Villoträskets naturreservat, men där har länsstyrelsen gjort bedömningen att
reservatet inte påverkas av åtgärden. Områden längs Juktån nedströms Lomforsdammen har
höga naturvärden som enligt Länsstyrelsen är beroende av Juktåns flöde, vilket måste tas i
beaktande vid dispensansökan, ansökan om ny minimitappning och vattenstånd i Lomfors.

4. Arbete för att genomföra uppföljning
Under sommaren 2016 och 2017 arbetade vi med insamling av data i fält enligt ett
uppföljningsprogram samt för att validera modeller. Arbetet syftade även till att ta ett
helhetsgrepp över Juktån och säkerställa att rätt diagnos ställs. Uppföljningsprogrammet
omfattar både processer, faktorer och organismgrupper (Tabell 1).
Delar av uppföljningsprogrammet ligger till grund för att göra prediktiva modeller för att
förutsäga effekten av säsongsanpassad minimitappning, medan andra delar enbart syftar till
att samla in före-data för att på ett vetenskapligt adekvat sätt kunna detektera responser på
miljöåtgärder som genomförs.
Tabell 2. Sammanställning av uppföljningsprogram i Juktån
Process
Lokaler
Organism
Faktor
Strandvegetation
O
Sikselet
Inventering av
Bredselet
nuvarande
Långselet
förhållanden + substrat
Bredselfors
Vattenväxter
O
Sikselet
Bredselet
Långselet
Bottenfauna

O

Fisk

O

Modell för
P
sedimenttransport
(HEC-RAS)
Hydraulik (HEC-RAS) P

Lickotgrenen
Bredselsforsen
Gradient från Fjosoken till
Långselet
Sikselet

Sikselet
Bredselet
Långselet

Andel habitat knutet
till strömmande vatten

F

Gradient från Fjosoken till
Långselet

Vattenflöde

F

Gradient från Fjosoken till
Långselet

Vattenstånd

F

Sikselet
Bredselet
Långselet

Syfte

Tid

Ökad areal och
naturligare
zonering
(vattenstånd)
Minskad
igenväxning,
naturligare
artsammansättning
Ökat artantal och
täthet
Ökad reproduktion

2016

Kartlägga risk för
uttransport av zink
från finsediment.
Variation i
vattenhastigheter,
effekt av ny
mintappning,
effekt av rivning
tröskel
Borttagande av
trösklar för att
minska dämning
och öka andelen
strömmande
vatten
Införa
säsongsanpassad
minimitappning.
Flödesförändring
Säsongsanpassade
flöden med ökad

2017

2016

2017
2016

2017

2017

20162020

20162020

Lomselet
Vattentemperatur

F

Gradient från Fjosoken till
Långselet

Substratsammansättning i fåran,
sedimentprovtagning

F

Sikselet
Bredselet
Långselet

variation i
vattenstånd.
Lägre
temperaturer
under
sommarhalvåret
Substrat lämpligt
för reproduktion
av öring och harr

20162020

2016

HEC-RAS modellering samt analyser av flödesåtgärders effekt på biotiska och abiotiska
variabler pågår. Nedan visas ett exempel på fårans utbredning vid nuvarande
medelvattenföring (figur 8), samt under högsta och lägsta flöde med endast säsongsanpassad
minimitappning (figur 9), och under högsta och lägsta flöde med både säsongsanpassad
minimitappning och nedsänkning av tröskel (figur 10). Figur 11 visar fallprofilens förändring
vid nedsänkning av tröskel med 40 cm.

Figur 8, Fårans utbredning vid nuvarande medelvattenföring.

a)

b)

Figur 9. Fårans utbredning enbart flödesåtgärd under lägsta samt högsta vattenföring

a)

b)

Figur 10. Fårans utbredning flödesåtgärd samt avsänkning tröskel under lägsta samt högsta vattenföring.Bredselet före
utrivning av tröskel.
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Figur 11. Bredselet före utrivning av tröskel (fallprofil)
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Figur 12. Fallprofil för Bredselet efter utrivning av tröskel, Q 6m3/s.
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5. Arbete för att säkerställa att rätt åtgärder genomförs – diagnos
Under arbetet med förstudien har det varit viktigt att säkerställa att projektet gör allt som är
möjligt för att Juktån ska kunna fungera bättre ekologiskt. Det spills relativt mycket vatten
i Juktån och ett vattendrag av den storleken (volym vatten och längd vattendrag) borde ha
goda möjligheter att vara fina öringvatten. Målet är att Juktån ska fungera så nära som
möjligt ett naturligt vattendrag. För att vi ska vara säkra på att vi ställer rätt ”diagnos” har
vi lagt många timmar på att kontrollera vad det är som är fel. Vi kan ge liknelsen att en
patient som lider av högt blodtryck ger vi inte medicin för diabetes. Det här är ett viktigt
moment och som har tagit mycket tid och är en förutsättning för att uppföljningsprogrammet ska bli relevant. Diagnosen syftar till att vi gör rätt saker, med rätt metod och
inte utesluter åtgärder som är nödvändiga för ett framgångsrikt resultat.
För att kunna ställa rätt diagnos har vi arbetat med helhetsperspektiv för Juktån. Vi har
metodiskt analyserat fåran från Storjuktan till Gunnarn, och validerat modellerna och
kontrollerat data ett flertal gånger. Detta arbete har inkluderat:
•

•
•
•
•
•
•

Genomgång av hydrologin och hydraulik för att säkerställa att vattenflöden och
vattenstånd följer en naturlig säsongsvariation efter det att samtliga åtgärder är
genomförda.
Genomgång av konnektivitetsproblem i Juktån.
Genomgång av fårans morfologi gällande bredd, substrat, restaureringsbehov och
övriga biotopåtgärder.
Kvalitetssäkring och validering av hydrauliska modeller.
Kontroll av risk för bottenfrysning vid låga flöden/vattenstånd under vintern.
Biotopkartering enligt Jönköpingsmodellen.
Abiotiska miljöfaktorer (Figur 8)

Figur 13. Abiotiska miljöfaktorer som bör uppfyllas enligt Danhoff et al. (2017).

Kortfattat resultat och bedömning
Hydrologi. Minimitappningen följer naturlig säsongsvariation, och trösklar och grunddammar
som skapar onaturliga flödes- och vattenståndsvariationer åtgärdas. Särskilt Lomforsdammen
skapar idag onaturliga flödesvariation. Att åtgärda detta är viktigt för att projektet ska nå
målen.
Konnektivitet. Vandringshinder i Juktån bör åtgärdas. Det gäller Lomforsdammen samt
inloppet till Lickotgrenen. Det gäller även vissa trösklar som utgör vandringshinder under
vintern. Totalt över 100 trösklar i själva Juktån samt grunddammarna i Bredselet och Lomfors
föreslås bli åtgärde. Se även dokumentation om Lomfors.
Vattenhushållning: Vatten till Lickotgrenen, öppna upp kvillområden vid utloppet av
Tjangarn. Behåll Dammgrenen stängd.
Anpassning av fåran till nuvarande minimitappning: Innebär att hela fårans längd inklusive
sel ska anpassas. Anpassning av sel sker genom avsänkning av trösklar och sen får det mer
dynamiska vattenflödet omfördela sediment. Fors- och strömsträckor restaureras.
Bristhabitat: I Juktån finns det brist på habitat med strömhastigheter som ligger mellan sel och
fors (strycka). I just dessa strömhastigheter leker både öring och harr, samt att det är habitat
med hög diversitet. Dessa habitat byggdes bort när trösklarna byggdes på 1990-talet.
Brist på substrat: Minimitappningen motsvarar cirka 10% av Juktåns ursprungliga vattenflöde
och det innebär att en stor andel av lekgrus och sand ligger högt uppe på stränderna. Den del
av fåran som idag har lämpliga djup för reproduktion består i stort sett av stora stenar och
block.
Biotopvård trösklar: Ett hundratal trösklar dämmer och skapar onaturliga vattenhastigheter
framför och bakom tröskeln. Det sker även, som nämns ovan, en utarmning av hydrauliskt
habitat.
Biotopvård flottledsrensningar: Återställning av flottledsrensningar enligt vedertagna
restaureringsmetoder. Vattendragets bredd anpassas efter flödet och stränderna ska vara svagt
lutande för att klara en variation av flöden samt spill. Konstruktionen måste ha en stabilitet för
högre flöden. Lekgrus och sand läggs ut i reproduktionsområden. Stora mängder lekgrus och
sand läggs ut högst uppe i forsarna med lastbil för att spridas med vattnet.
Biotopvård övrigt:
All biotopvård finns sammanställt i två dokument med koordinater, bilder och åtgärdsförslag.
Ett för huvudfåran och ett för Lickotgrenen. Dokumentet kommer att finnas tillgängliga på
www.umealven.se eftersom de är för stora för att mejla.

6. Lärdomar om forskningsmetodik och utveckling av nya metoder
1) Validera, validera, validera! Kontrollera i fält att modeller och teorier stämmer med
verkligheten. Kartläggning av torrfåror utan fältbesök fungerar inte.
2) Metodik torrfåror - erfarenheter
• Hydrologi bestäms av lokalavrinning (data från HVB eller S-hype) + minimitappning
+ påverkan från lokala strukturer (trummor, avledning, dammar, lagring av vatten
m.m.). Använd formel för vattenbalans för att vara säker. Mät in flödet i torrfåran.
Kontrollera hydrologin för olika typer av nederbördsår. Undersök medelvärden.
Upplösning lägre än dygnsdata är inte att rekommendera. Timdata är att föredra.
• Kartläggning av hydrologi bör ej förenklas utan hydrologin ligger som grund för
åtgärd och den bör studeras på detaljnivå längs hela vattendraget samt valideras i fält.
• Morfologi påverkar timingen i hydrologin (t.ex. trösklar, dammar, strukturer osv).
Genom att strukturer bromsar vattenflödet och ökar retentionen som påverkar
flödesförändringars hastighet.
• Hydrauliska modeller kan ge svar på hur abiotiska faktorer samverkar med hydrologi
för att skapa habitat åt organismer och styra ekologiska processer.
• Hydrauliska modeller kan inte ersättas av en provtappning, men modeller kan gärna
valideras med provtappning.
• Kontrollera avbördningskurvan om den är gammal.
• Uppföljning av genomförda åtgärder bör ske med flera olika organismgrupper.
• Torrfåror har ofta spegeldammar eller trösklar som dämmer med syfte att öka den
vattentäckta ytan, men kan trots det ge en habitatutarmning, eftersom den akvatiska
miljön antingen blir snabbströmmande fors eller stillastående vatten, med brist på
intermediära strömhastigheter.
• Bottenfauna. Sparkmetoden fungerar dåligt i torrfåror eftersom det oftast är stora
block i botten (botten på älvfåran). Metodutveckling behövs! Metodtest utfört med
nedslående resultat. Det som har fungerat bäst är att vända stenar och skrapa/plocka
djur.
• Elfiske. Standardiserad elfiskemetoden fungerar dåligt för uppföljning eftersom
habitaten troligtvis inte kommer att finnas kvar och att det kan vara svårt att elfiska
p.g.a. bottenstrukturer. Ny metod föreslagen av Erik Degerman, SLU.
• Om man ska göra hydrauliska modeller med förutsägelser om hur förändrade flöden
påverkar en vattendragssträcka, inled arbetet med att göra avbördningskurvor som
kopplas till en pegel eller fix. Bestäm vilka randvillkor ni vill ha i modellen. Utforma
uppföljningsprogram efter modellresultatet.
3) Både korta och långa torrfåror är en utmaning att få ökad ekologisk funktion i. Vi ser inte
att det finns några genvägar utan torrfåror kräver en arbetsinsats med uppföljning, rätt
diagnos och utförande. I korta torrfåror kommer arbetet att gå fortare men å andra sidan
kommer varje kvadratmeter vara betydelsefull i den stora bilden. I långa torrfåror kommer
man att uppleva en problematik, liknande den som vi har i Juktån, med hydrologi,
hydraulik, konnektivitet samt geomorfologi. Sammanfattningsvis går det inte att spilla lite
vatten i torrfåran och få en optimerad ekologisk nytta. Eftersom vatten som spills ger stora
produktionsförluster är det givetvis ett prioriterat mål att vattnet ska ge ekologisk funktion
och nytta.

4) Vid genomförande av biotopåtgärder kommer det att vara viktigt att ha erfarna och
kompetenta arbetsledare och grävmaskinister. Det är samtidigt viktigt att arbetsledarna
förstår att de arbetar i en torrfåra och inte i ett naturligt vattendrag.

7. Tillståndsprocesser
Tillståndsansökan för att utföra biotopåtgärder nedströms Tjangarn.
Miljökonsekvensbeskrivning är ett krav. Ansvariga: Samverkan Umeälven och Umeå
Universitet.
Ansökan om dispens gällande Lycksamyrans naturreservat. Ansvariga:
Vattenregleringsföretagen och Umeå Universitet.
Tillståndsansökan för att utföra rivning av trumma i Lickotgrenen.
Miljökonsekvensbeskrivning är ett krav. Ansvariga: Vattenregleringsföretagen och Umeå
Universitet.
Ansökan om förändring av vattendom för Storjuktan med ny minimitappning samt
vattenstånd i Lomfors. Ansvariga: Vattenregleringsföretagen och Umeå Universitet.

Bilaga 1. Konsekvensanalys Lomforsdammen

Åtgärdsalternativ som föreslagits

1. Ingen åtgärd.
2. Nedsänkning av dammen till vintervattenstånd och ombyggnation av tröskeln för att ge långsammare flödes- och vattenståndsförändringar samt
möjliggöra konnektivitet. Dammkonstruktionen behålls men luckorna är alltid öppna och vattnet rinner över tröskeln. Vintervattenstånd innebär att det blir
lägre sommarvattenstånd, men det har inte avsevärd påverkan på bryggor mm (inmätning med RTK 2017-10-31).
3. Anpassad reglering med bibehållna vattenstånd enligt nuvarande dom. Kan luckorna manövreras så att effekten av dammen uteblir och naturliga flöden
återställs? Frågan är inte utredd tillfredsställande. Men om man läser i domen och anteckningar från domstol så framkommer det att initialt var det tänkt
att det inte skulle vara dammluckor, men det visade sig vara svårt att följa domen utan luckor. Detta var orsaken till att luckorna installerades.

ASPEKT

Tillstånds- och fastighetsfrågor
Undviker en potentiellt komplicerad juridisk process för ändrade vattenstånd.
Åsa har talat med boende och informerat om att åtgärden utreds, vilket
bemöttes positivt.
Kostnader för ombyggnation av dammen jmf med rivning av damm.
Kostnad för nedsänkning av dammen och ombyggnation av tröskeln vilket
innebär att konnektivitet skapas.

En avsänkning kan medföra komplicerade processer och utredningar kopplat
till boende i Lomsele. (påverkan på fastighetsvärde, tillgänglighet,
markanvändning mm)
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Konnektivitet, dammen är ett definitivt vandringshinder. Det finns en fiskväg
men vattenhastigheterna är höga. Se nedan bilder.
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Risk för att tillståndsprocessen fördröjs pga skadereglering och
ersättningsfrågor.
Risk för att tillståndsprocessen av säsongsanpassad minimitappning fördröjs
pga att problemen för boende med Lomseledammen inte beaktas.
Kostnadsökning för hela projektet p.g.a. en ev skadereglering
Åtgärden att riva eller åtgärda grunddamm finns beskriven som ”GEP-åtgärd”
av HAV.
Åtgärd av Lomsele dammen kan enligt information från länsstyrelsen antas
vara upptagen i åtgärdsplanen som en del av miljökvalitetsnormen för Juktån.
Åtgärden innebär att den ekologiska skada som dammen tillför ekosystemet
ska upphöra eller vara minimal. Skador som dammen tillfogar se rapport för
detaljer.
Verksamhetspåverkan

Ekologiska och hydrologiska funktioner

*en konstruerad sjönacke
kan troligen inledningsvis
kräva en del underhåll,
som ställs mot kostnad
av nuvarande drift. ÅW

*åtgärden kan fungera
om minimitappningens
mängd vatten ökar, vilket
är ett argument för att
öka mängden vatten för
VM.
*vandringshindret kan
kanske fortfarande
åtgärdas?

Ett naturligt flöde är en av de viktigaste faktorerna som styr ekosystemet i ett
vattendrag. Dammen omvandlar ett naturligt flöde till ett reglerat flöde
eftersom dammens storlek inte korrelerar med minimitappning.
Påverkansområde är stort: från Lomsele-dammen till Gunnarn, ca 27 km.
I nuläget sker snabba förändringar i flöde och vattenstånd vilket kan tillfoga
ekosystemet skada eftersom det påverkar funktioner och processer i
vattendraget. (loggerdata)
Nuvarande flödesförändringar ger effekter som bottenfrysning av (Data Umeå
universitet temperaturlogger) vilket bl.a. leder till att öringrom dör, negativ
påverkan på bottenfauna, kravisbildning mm.
En nedsänkning av dammen tillskapar relativt stora områden med
strömvattenhabitat (ca xx m2 eller Ha)som även knyter ihop övre och nedre
delen av Juktån på ett mer naturligt sätt jämfört med dagens situation. Flöde =
vattenhastighet * area i tvärsnittet. Minskar arean med bibehållet flöde ökar
vattenhastigheten.
Möjliggöra naturliga sedimentationsprocesser
Den planerade åtgärden med en förändring av mintappningen till mer
säsongsanpassade flöden förväntas få sämre ekologisk nytta nedströms sista
forsnacken i Juktån (40 km ned till Gunnarn).
Planerade biotopåtgärder nedströms Lomseledammen förväntas få sämre
ekologisk nytta (27 km) vilket minskar miljönyttan av alla planerade
restaureringsåtgärder i Juktån
Ökad vattentemperatur i dammen och nedströms dammen till Gunnarn. Både
harr och öring är känslig för höga temperaturer.
Samverkan med närboende, PRA och liknande frågor
En avsänkning av Lomselet bedöms motverka den omfattande igenväxning och
igenslamning som sker med nuvarande reglering. Detta är en viktig fråga för
många fastighetsägare kring Lomsele.
Boende är positiva till åtgärden avsänkning av Lomseledammen.
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*under förutsättning att
en anpassad reglering
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flödesmönster
Många vetenskapliga
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möjlig att införa. HV
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Boende klagar på höga vattenstånd under sommarperioden kopplat
översvämning av diken mm.
Boende klagar på snabba vattenståndsförändringar i dammen (nära
dammluckorna).
Ytterligare frågeställningar
SUMMERING

Antal +6/-16 Antal +19/-5 Antal +6/-7

Vattenståndsfiguren visar att avsänkningen i år har skett under perioden 7 -19
november med cirka 30 centimeter. Arean på dammen är 8,6 km2. Genom att vi
vet volymändringen på ett ungefär så kan vi räkna ut hur stor
vattenvolymsförändringen för varje centimeter är och räkna om det till ett flöde
m3/s per dygn. I förlängningen innebär det att för varje centimeter som
vattenståndet sjunker så ska motsvarande vattenvolym ut genom dammen.
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Nuvarande mintappning 2016 + s-hype + åtgärdad
Lomsele damm
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Axeltitel

Figuren till vänster visar rekonstruerat flöde för år 2016 med
nuvarande minimitappning samt lokal avrinning från S-hype,
där ingen effekt gällande förändring av volymen i
Lomseledammen (vattenstånd kopplat till vattenbalans) tas
hänsyn till. Det motsvarar ett scenario som det skulle vara
utan luckor men med nuvarande minimitappning. Flöde
utlopp Bredselet.

Flöde 2016 , S-hype + nuvarande mintappning +
förändring vattenstånd
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Figuren till vänster visar rekonstruerat flöde för år 2016 med
nuvarande minimitappning samt lokal avrinning från S-hype,
där effekt gällande förändring av volymen i Lomseledammen
(vattenstånd kopplat till vattenbalans) beaktas. Pikar vid 145,
157 är inte validerade. Det som händer vid dessa pikar är att
vattenståndet ska ökar. Pikar vid 241 och resterande år
återfinns i vattenståndslogger data nedströms dammen och
avspeglar vattenståndsförändring i Lomseledammen. Flöde
utlopp Bredselet.

Flöde 2016, ny minimitappning + s-hype + åtgärdad
Lomsele damm
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Figuren till vänster visar rekonstruerat flöde för år 2016 med
säsongsanpassad minimitappning samt lokal avrinning från Shype, där effekt gällande förändring av volymen i
Lomseledammen (vattenstånd kopplat till vattenbalans) inte
beaktas. Dammen i detta scenario anses som åtgärdad
genom att vintervattenstånd gäller under hela året och
tröskeln byggs om med syfte att skapa konnektivitet och
långsamma vattenstånds- och flödesförändringar. Man skulle
kunna säga att detta är vår hydrologiska målbild. Flöde
utlopp Bredselet

Fiskväg vid Lomforsdammen. Det kommer så mycket vatten genom luckan att fiskvägen svämmar över och vattnet rinner över. Bilderna tog i juni 2017 vid
försök att justera luckorna så att vattenhastigheten skull bli lägre.

