Samrådshandling Juktån, etapp Tjangarn
ned till Gunnarn
Vision - Levande miljö och vatten i Juktåns avrinningsområde.

Figur 1. Översiktskarta över Juktån. Punkt 1. Inloppet från Storjuktan. Punkt 2. Lycksamyren. Punkt 3. Gunnarn.
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Sammanfattning
Detta dokument utgör samrådshandling enligt Miljöbalken till berörda markägare längs Lickotgrenen och Juktån
nedströms Tjangarn. Åtgärderna inkluderar flottledsåterställning, rivning av trösklar, anpassning eller
avlägsnande av artificiella grunddammar och vandringshinder, anpassning av fåran till rådande minitappning
samt åtgärderna för att åtgärda och förhindra vidare igenväxning av selområden.
Sökande för åtgärderna är Föreningen Samverkan Umeälven.
Projekt Juktån drivs i samverkan mellan Samverkan Umeälven, Vattenregleringsföretagen, Vattenfall, Umeå
universitet, Naturskyddsföreningen, Storumans kommun och lokala fiskevårdsområden.
Det totala projektets geografiska omfattning sträcker sig från Storjuktans damm till Gunnarn.
Denna samrådshandling avser den geografiska sträckan från Tjangarn vid Lyxamyren nedströms
Lomforsdammen till utloppet i Gunnarn, sk. ETAPP 1.
Projekt etapp 1. ”Tjangarn till Gunnarn”
Projektet avser fysiska åtgärder nedströms Tjangarn i Juktån (Figur 2).
Problemen som finns i huvudfåran i Juktån är bl.a. flottledsrensningar, trösklar i forsar samt grunddamm i
utloppet av Bredselet. I sidofåran Likkotgrenen är problemen bl.a. flottledsrensningar, trösklar i forsar samt att
vattnet till Likkotgrenen leds genom en mindre trumma från huvudfåran. Trumman har satts igen vid ett flertal
tillfällen varför en mer permanent lösning krävs.
Åtgärdande av trumman sker i nästa etapp.
Fysiska åtgärder (lösningar) delas in i två delar. En del som
avser restaurering av forsande sträckor där
flottledsåterställning, rivning av trösklar samt byggnation
av reproduktionsområden ingår. I Bredselet är
grunddammens nacke 67 centimeter hög och som sänks
med 40 cm för att få ett mer naturligt flöde och vattenstånd.
Överfallsdammens höjd är bestämd för att matcha
minimitappning samt naturlig tillrinning i selet. Det
innebärande bl.a. högre vattenhastighet, större
vattenståndsvariation, mer naturlig sedimentationsprocess.
Arbetet beräknas påbörja sommaren år 2018 och avslutas
hösten år 2020.
Detaljerade beskrivningar över åtgärdsobjekt finns för
nedladdning på www.umealven.se/rapporter/ eller kan
beställas av Åsa Widén för utskrift eller mejl.

Figur 2. Karta över Juktån nedströms Tjangarn
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1. Utförare
Kontaktperson:
Åsa Widén
Mobil: 076-776 30 77
e-post: asa.widen@umu.se
Samverkan Umeälven
www.umealven.se
CO/Carl-Olof Blomqvist
Hemnäsvägen 28
920 51 Gunnarn
Mobil: 070-519 82 50
e-post: cobl@it4unet.se
Miljökonsekvensbeskrivningen kommer att tas fram av Åsa Widén Umeå Universitet tillsammans med Tina
Hedlund, Aquanord AB
Kontaktperson Aquanord AB:
Tina Hedlund
Silje 364
835 91 Krokom

Samarbetspartners
Vattenfall, Umeälvens vattenregleringsföretag, Lycksele kommun, Storumans kommun, Föreningen
Samverkan i Umeälven, Umeå Universitet, Sveriges Geotekniska Institut, Naturskyddsföreningen,
WWF, FVO samt myndigheter. Genom att ha stor bredd i samverkansprocessen så kommer den externa
finansieringen att öka.
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2. Bakgrund
Biologisk mångfald minskar i världen gällande ekosystem, populationer, arter och genetik
på grund av förlust och degration av habitat, invasiva arter, miljöförstöring och klimatförändringar.
Bevarandet av biologisk mångfald är en allt viktigare fråga och ett betydelsefullt mål för världens ekosystem.
Emellertid blir bevarandemålen i världen allt svårare att uppnå eftersom ekosystemen utsätts för negativ
påverkan från ett ökande antal påverkanskällor då nyttjandegraden av ekosystemet ökar.
Även världens sötvattensekosystem utsätts för allt större påverkan då nyttjandegraden på sötvattenssystemen
ökar genom ökad reglering, miljöförstöring, invasiva arter och klimatförändring (Gippel 2002).
I Europa och medlemsländerna inom EU uppmärksammades behoven av bevarande av biologisk mångfald i
sötvattensekosystem, vilket resulterade i Ramdirektivet om vatten år 2000 (2000/60/EG).
Detta är infört i svensk miljölagstiftning genom ”Förordning (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på
vattenmiljön”.
Umeälven är reglerad sedan 1960-talet och hela älven anses som fullt utbyggd.
Under åren 2012-2015 genomfördes inventeringar av naturvärden i Umeälven samt att det arbetades fram
förslag på åtgärder motsvarande Maximal Ekologisk Potential (Widen 2015).
Under hösten år 2016 bildades Föreningen Samverkan Umeälven med syfte att utföra miljöförbättrande åtgärder
i hela Umeälvens avrinningsområde beskrivna i slutrapporten
Maximal Ekologisk Potential i Umeälven 2015 (Widen 2015).
Föreningen består av representanter från kommuner, Umeå universitet, Naturskyddsföreningen
samt lokala FVO längs efter älven. Föreningen Samverkan Umeälven kommer att arbeta
med små och stora projekt. Vissa projekt kommer att utföras av lokala FVO och
vissa kommer att kräva en större organisation. Arbetssättet att utföra åtgärder i ett
avrinningsområde i ett reglerat vattendrag med en medveten managementmetod är relativt nytt i Sverige och
innebär en lärande process med ett flexibelt tänkande.
Juktån är det största biflödet till Umeälven med källflöden långt in i fjällvärlden. Till ytan är
avrinningsområdet 2545 km2 stort varav drygt 70 % är beläget inom Sorsele kommun. I
avrinningsområdet finns drygt 1000 sjöar varav de största är Storjuktan, Fjosoken och Överstjuktan.
Juktån är ca 170 km långt varav sträckan från dammen i Storjuktan till Gunnarn är cirka 6 mil. Juktån
mynnar i byn Gunnarn och rinner sedan vidare till byn Åskilje i Umeälven ca 30 kilometer nedströms
Storuman. Sedan Storjuktans kraftstation togs i drift år 1978 leds större del av Juktåns vatten från
dämningsområdet Storjuktan till kraftstationen och därifrån direkt till Storuman. Cirka 12 % av
Storjuktans tillrinning spills som minimitappning till Juktån.
Området kring Juktån är glest befolkat förutom i de relativt stora byarna Åskilje och Gunnarn. Byarna
är gamla jordbruks och skogsbruksbygder. Fisket av både öring och gädda finns dokumenterat redan
på 1700-talet då bönderna i Granö reste till Åskilje höst och vår för att fiska. Skogsbruket av den
berömda storvuxna Sorsele-furan innebar att Juktån med biflöden har använts som flottningsleder,
innebärande dammar, rensningar och överledningar. Flottningen upphörde i slutet av 1970-talet.
Juktån nedre del från sjön Storjuktan (6 mil) har varit påverkad av vattenreglering sedan 1960-talet då
vattenkraften byggdes ut och de gavs tillstånd för reglering av Storjuktan och Fjosokken med mellanliggande
sträckor mellan 397,7 möh och 411,7 möh under hela året. Innebärande en regleringsamplitud om 14 meter.
Vattenhushållningsbestämmelser fastslogs 1961-12-07 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. 1973-05-25 gavs tillstånd till överledning
samt upprättande av pumpstation och reglering av Blaiksjön. Tillstånd för drift gavs av domstol 197810-13. I samband med domen sågs även vattenhushållnings-bestämmelser över och således ändrades
minimitappning 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. Vidare tog man bort minsta vattenföring i Lickotgrenen om 3 m3/s (Tabell 1).
I början av 1990-talet bildades en samrådsgrupp med målsättning att förbättra ekosystemets funktion. I
samrådsgruppen fanns representanter från berörda kommuner, fiskevårdsområden, Umeälvens
vattenregleringsföretag, fiskeristyrelsen och Vattenfall Hydropower (Larsson 1991). Samtidigt pågick
en juridisk process för att besluta om skada på fisket till följd av Juktans överledning och
pumpkraftstation samt flottningstappningens upphörande (Karlström och Nilsson 1988) relaterat till
domar A40/58 S och VA 30/72.
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Samrådsgruppen kom dock fram till en förlikning (Dom DVA 33/91) varvid processen lades ner. I
förlikningen gjordes en överenskommelse om biotopvård som Larsson 1991 beskriver i sin rapport
samt den nu gällande minimitappning (Tabell 1)
Tabell 1. Nuvarande minimitappning från Storjuktan.

Flöde
minimitappning
Q min 3,0
Q min 5,0
Q min 3,0
Q min 6,0

Enhet
m3/s
m3/s
m3/s
m3/s

Period
1 maj-1 juni
2 juni-15 okt
16 oktober-22 april
23 april-30 april

Övrigt
Medel: 3,8 m3/s =
(12,7% av Q medel)

Biotopåtgärderna som utfördes delades in fyra delområden.
1. Huvudfåran Granholmen till Nedre Lomfors samt Likottgrenen till Grenholmen. Totalt
en sträcka om 26 kilometer varav 6 kilometer i Likottgrenen.
2. Lickotgrenen med biflöden. Totalt längd från Grenholmen till Tjangarnselet var ca 10
kilometer.
3. Selområden. Totalt längd ca 13 kilometer. Inga åtgärder genomfördes.
4. Djupavan till Juktådammen. Totalt en sträcka om ca 16 kilometer.
Biotopåtgärderna omfattande nedan åtgärdstyper (Tabell 2). Biotopåtgärderna togs fram i
samrådsgruppen och det beslutades att flödet skulle koncentreras till huvudfåran. Detta innebar att ett
vattenhushållningssystem arbetades fram. Det nya vattenhushållningssystemet innebar att den
orensade Dammgrenen stängdes av helt, överledningen till Lycksbäcken sattes igen så när på en
trumma med diameter om 30 centimeter.
Avstängningen vid Dammgrenen fungerar även som en tröskel som håller upp vattennivåerna mot
Tjangarnselet. Lickotgrenen förslöts och en minimitappning sker genom en trumma om 60 centimeter.
Vid Lickotgrenen byggdes dock en tröskel för höga flöden innebärande att det finns möjlighet för
större vattenmängder vid högre flöden. Övergripande inriktning på åtgärderna var fiskreproduktion
och uppväxtmiljöer. Åtgärderna genomfördes under åren 1992-1994 och finns dokumenterade i
rapport från Mats Larsson 1991.
Totalt sett restaurerades en sträcka av 62 kilometer uppdelat på 52 sträckor. Detaljerad plan för
restaurering finns beskrivet av Hydropower 1991-06-03 Mats Larsson.
Tabell 2. Biotopåtgärder utförda under åren 1992-1994

Biotopåtgärd
Strömkoncentratorer
Tröskelförstärkningar
Mindre grunddammar med låga trösklar
Lägga ut block
Lägga ut lekgrus
Avlägsna vandringshinder
Möjlighet att styra och reglera vattenflöden till sidofåror och
torrsträckor
Utnyttja biflöden
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Figur 3. Exempel på tröskel i huvudfåra.

Området har även fler påverkanskällor än flottning, skogsbruk och vattenreglering. Blaikengruvan är
belägen söder om Storjuktan. Blaikengruvan förvaltas av tre konkursbon Blaikengruvan AB,
Scanmining AB och Lappland Goldminers AB. Även den närbelägna Svärträskgruvan är försatt i
konkurs. I gruvorna bröts zink, guld och bly. Omfattande rening av vattnet pågår och slutsanering
beräknas färdig år 2018.
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3. Hydrologi
I rapport Juktåns hydrologi kartlagd hydrologin utifrån förutsättningar från SMHI och S-hype. Rapporten finns för
nedladdning på www.umealven.se/rapporter/.
Studier utförda av Umeå Universitet visar på att det flöde som släpps genom Lomseledammen inte motsvarar de
beräkningar av flödet som ges genom att analysera beräknad tillrinning och addera minimitappningen. Torra år
eller perioder då Vattenregleringsföretagen (VRF) enligt dom är skyldig att höja/sänka vattenstånden eller
perioder då minimitappningen sänks/höjs medför förändringarna i flöde som ger ekologiska problem nedströms
Lomseledammen. Problemen kring Lomseledammen kommer att åtgärdas under nästa etapp 2.
Ny säsongsanpassad minimitappning
Vattenregleringsföretagen kommer under vintern 2018/2019 ansöka om tillstånd om att anpassa nuvarande
minimitappning till en säsongsanpassad minimitappning, som är mer likt ett naturligt vattendrag.
Hydrologisk påverkan på restaurerings åtgärder
Eftersom det finns ett stort ekologiskt behov av restaureringsåtgärder och att åtgärderna bör utformas efter ett
lägsta till ett högsta flöde som inkluderar de utfall av hydrologisk påverkan som bli aktuella, bedömer vi att
restaureringsåtgärderna kan genomföras före ny säsongsanpassad minimitappning och vattenstånd är beslutade i
miljödomstol. Det är tvärtom en fördel att genomföra restaureringsåtgärderna vid lägre flöde eftersom det
förenklar maskinarbetet.
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4. Kartläggning av åtgärder och påverkan
Inom Umeälvsprojektet utfördes ett inventeringsarbete som ligger till grund för planerat projekt.
Åtgärder finns beskrivna i slutrapporten (www.umealven.se/rapporter/bilaga 2). Arbetet som utfördes
inom Umeälvsprojektet var hydrologiska analyser, konsekvensbeskrivningar gällande
produktionspåverkan, biotopkartering med ”Jönköpingsmodellen”, elfisken, bottenfauna samt
makrofyter och substrat upp till första selet i älven. I Lomselet utfördes bottenfauna och
makrofytinventeringar. Studierna syftade att ta fram robusta åtgärdsförslag. FOU-projektet är en
utveckling genom att vi genomför föreslagna åtgärder och den miljönytta som det ger samt växlar upp
modellen till att vara användbar nationellt i Sverige.
Kartläggningen visade att de trösklar som anlades i Likkotgrenen och huvudfåran inte gav önskad
effekt och utgör ekologiskt ett problem som bör åtgärdas både kopplat till forsar och sel. Strandzonerna
saknas delvis eller helt kontakt med vattendraget då stora mängder med sten/block lämnats ligger längs
stränderna. Fårans bredd anpassades delvis till tappningen men det är mycket arbete som återstår.
Inventering av substrat indikerar på förändrade sedimentationsprocesser med onaturlig
substratsfördelning. Till exempel; bottnar och stränder visar på onaturlig fördelning av substratstorlek
med stora block och stenar på stränder och på botten av fåran i forsarna. Finare substrat som grus och
sands återfinns på den numera torrlagda stranden inom högvattenlinjen före regleringen av Juktån
(Figur 4). I selen kan det även ske en deponering av finsediment på botten. Byggnation av trösklar och
grunddammar tar bort den naturliga flödesvariationen och vattenhastigheten i Juktån. Till exempel är
det mycket höga vattenhastigheter i forsarna medan i selen står vatten nästan stilla, vilket leder till en
habitatutarmning gällande variation i flöden och vattenhastigheter.
Sammanfattningsvis visade utredningen på att Juktån nedströms Storjuktan skulle gynnas av
restaureringsåtgärder som bl.a. ger reproduktionsområden för öring.

Figur 4. Skiss som exemplifierar substrat i en torrfåra med mintappning jämfört med ett oreglerat vattendrag.

Resultat Biotopkartering
Biotopkartering utfördes inom Umeälvsprojektet nedströms Tjangarn (Figur 5, Figur 6). Genom biotopkartering
kunde nyttoberäkningar gällande förbättrat habitat mätas i meter (Tabell 3, Tabell 4).
Beskrivningar av de till antalet dryga 300 restaureringsobjekt kan laddas ner på Umeälvens hemsida,
www.umealven.se/rapporter/. Beskrivningarna innehåller kartor, bilder och uppgifter på längd, bredd mm. För den
som inte har möjlighet att ladda ner dokumenten går det bra att ringa, mejla eller skriva till oss, så skickar vi
papperskopior.
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Figur 5. Karta över Likkot grenen och Juktån. Grön punkt och rosa punkt markerar inventering.

Figur 6. Biotopkartering nedströms Bredselet. Rött heldraget markerar flottledsrensning.

I forsarna kommer åtgärden att med totalt 10843 längd i meter med förbättrat habitat. I selen kommer åtgärden att
innebära 6200 meter med förbättrat habitat.
Tabell 3. Sammanställning av meter förbättrat habitat efter åtgärd av fåran samt antal kumikmeter med block som ska återföras i
vattendraget. Forsande habitat.

Vattendrag

Juktån huvudfåra
Likkotgrenen
Summa
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Längd meter åtgärd
Fors – förbättrad
habitat i meter
6818
4025
10843

Sten/block m3

14550
5372
19922
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Tabell 4. Sammanställning meter förbättrat habitat i sel efter åtgärd samt förbättrad konnektivitet

Vattendrag/sel

Längd meter åtgärd
Sel – förbättrat habitat i
meter
2000 meter
2300 meter
2900 meter

Tjangarn
Bredselet
Långselet

Konnektivitet efter åtgärd

Ja
Fungerade före åtgärd
Fungerade före åtgärd

Bredselet och Långselet
I Långselet ska ingen åtgärd utföras.
Bredselet är cirka två kilometer långt och vattenytan är höjd med en (tröskel) överfallsdamm om 67centimeter.
Effekten av tröskeln är att vattnet står i det närmaste stilla i selet. Vattenhastigheterna är uppmätta med ADCP
(djup, vattenhastighet och flöde). Tröskeln byggdes år 1971 (och är beläget SWEREF 72200096, 632515.
Tröskeln kommer att sänkas med cirka 40 centimeter och hela selet är modellerat med hjälp av dataprogrammet
HEC-RAS. Under mars 2017 togs sedimentprover (55-60 styck) för att studera bottensubstrat och mobilitet hos
sediment. Provtagningsresultatet visade att substratet i djupfåran var övervägande sand och grus. Längs de grunda
stränderna är substratet övervägande sand, silt och lera. Sand, silt och lera bedöms inte bli mobilt då
vattenhastigheterna inte kommer att öka tillräckligt.
Tröskeln innebär en förenkling av habitatet gällande strömningsförhållanden och vattenhastighet. Från det
naturliga med en gradient i strömhabitat till en förenkling med mycket turbulenta områden i forsen nedströms och
mycket långsamflytande områden. Förenklat innebär trösklarna en slags “gas– broms effekt” på flödeshastigheten
i Juktån. De låga flödeshastigheterna har även inneburit igenväxning och igensiltning av selområdets stränder.
I modellarbetet har vi först byggt en modell där tröskeln ser ut som idag. Av figur 7 framgår att vattenytan är
”platt” och fallhöjd saknas. Figur 8 visar att efter sänkning av tröskeln kommer Bredselet ha en fallhöjd upp mot
50 centimeter. Det innebär att Bredselet får en mindre vattenyta under vintern, men att vattenytan ökar vid större
flödet. Vattenhastigheten i Bredselet kommer att öka i medeltal från cirka 1 cm/sekund till 3 cm/sekund. I inloppet
ökar vattenhastigheten vid grunda området till 4 cm/sekund och i utloppet upp till 13 cm/sekund.
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Figur 7. Bredselet i profil med nuvarande tröske (flöde 6 m3/s)l.
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Figur 8. Bredselet i profil efter sänkning av tröskel om 40 cm. Vänster scenario 1 och höger scenario 2 (flöde 6 m3/s).

Vattenståndens påverkan beskrivs av figur 10 och 11.
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Figur 9. Förändring av vattenstånd vid normalt vattenflöde 6 m3/s före (lila) och efter (blått) sänkning av tröskeln.

Figur 10. Förändring av vattenstånd efter sänkning av tröskeln. Ljusblått visar vattenstånd vid 4 m3/ och mörkblått 20 m3/s.
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Elfiskeresultat
Elfisken utfört under sommaren år 2016 visar på behovet av åtgärder.

LOKALElfiskelokal

RESULTATesultat

Uppströms Lomsele (Hemselet)

13 simpa, 1 öring, 2 elritsa, 1 lake

Nedströms Lomseledammen (100 m)

21 simpa, 1 mört, 1 öring, 2 elritsa

Bredselet uppströms (vid kojan)

38 simpa, 4 elritsa

Bredselet nedströms tröskeln, huvudfåra

18 simpa

Bredselet nedströms tröskeln, sidofåra

23 simpa

Nedströms Långforsen

3 simpa
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5. FOU-projekt och åtgärdsarbete i samverkan
Samverkan Umeälven, Vattenregleringsföretagen, Vattenfall och Umeå Universitet har i det
gemensamma projektet föreslagit åtgärder i Juktån nedströms Storjuktan. Åtgärderna anses vara inom
Nationella strategins gränser och är åtgärder som med stor sannolikhet kommer att föreslås av
myndigheterna i framtida åtgärdsprogram. Det övergripande målet för åtgärderna är ekosystemet ska
påverkas positivt i stort och att det framtida Juktån i större omfattning fungerar som ett oreglerat
vattendrag gällande hydromorfologi. Ett vattendrag av Juktåns storlek bör efter åtgärd ha
förutsättningar att fungera som ett naturligt vattendrag. Men det bör poängteras att det kommer att vara
ett mångårigt arbete och som pågår en bit in på 2020-talet.
I ett vattendrag/torrfåra som Juktån är det ett flertal processer som är skadade. Det räcker inte med att
vi har en stor minimitappning om inte vi kan se att vi får helheten av processerna att fungera inom de
intervall som valda målorganismer behöver. Det innebar praktiskt att utöver själva flödesmönstret
studerades:
•
•
•
•
•
•

Om Juktån har vattentemperaturer inom ett naturligt intervall
Om de nya säsongsanpassade flödena är tillräckliga för att få igång
sedimentationsprocesser.
Om vattenhastigheten är tillräcklig i selen för att motverka igenväxning
Om de nya flödena innebär minskad risk för bottenfrysning på vintern
Om den minimitappningen innebär ökad tappning av vatten till Likkotgrenen
En detaljerad plan för att minska bredden på Juktån och Likkotgrenen kopplat till den
nya tappningen (restaurering).

Analyser av selområderna Sikselet, Tjangarn, Bredselet och Långselet modellerades med hjälp av HECRAS. Mätning av vattenstånds och temperatur med loggerts pågår. Flödesdata, vattenhastighet och
temperatur har mätts in med ADCP (Figur 11).
Förstudien finns kortfattat sammanfattad på www.umealven.se.

Figur 11. ADCP-mätning i Bredselet.ADCP används för att mäta flöde i m3/s, vattenhastighet m3/s, djup m.
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6. Åtgärder Juktån nedströms Storjuktan –sammanfattning etapp 1.
Denna del av projektet (etapp Tjangarn Gunnarn) som avses i detta samrådsunderlag avser åtgärder från
Tjangarn till Juktåns utlopp i Gunnarn. Genomförande år 2017-2020 av valda åtgärder;
Restaureringsåtgärder nedström Tjangarn

1. Anpassning av Juktåns huvudfåra och Likkotgrenen till minimitappning
a. Biotopvård
b. Lekbottnar
c. Trumman till Likkotgrenen bytes till överfallströskel under etapp 2.
Åtgärden med inloppet till Likkotgrenen avvaktas tills minimitappning och vattenstånden i Lomsele är färdigt.
Trumman underhålls löpande i avvaktan på permanent åtgärd.
Åtgärder som ingår är:

1. Biotopvård: Anpassning eller borttagning av alla trösklar (Figur 12) i Juktån och
Likkotgrenen. Fårorna i huvudgren och sidogren är biotopkarterade med Jönköpingsmetoden.

Figur 12. Flygfoto över forsen nedströms Bredselet som exempel på tröskel

2. Biotopvård: Anpassning av fårans bredd i strömmande och forsande avsnitt.
3. Biotopvård: Anläggning av nya lekbottnar, ståndplatser och uppväxtområden.
4. Biotopvård: Stränder med låg lutning och anpassade för flödesvariation. Projektets mål är
mjuka mer naturliga stränder och strandlutningar, alla stenkistor och murar ska rivas och
restaureringen anpassas en flödesvariation från lägsta tappning till en tappning mot oreglerade
förhållanden. Stora block används för att stabilisera och motverka skador vid stort spill. I
torrfåror med minimitappning är det viktigt att tänka på eventuell framtida ökad
minimitappning och oplanerade spill från Storjuktan .

5. Biotopvård: Anpassning av tröskel vid Bredselet. Åtgärden motverkar igenväxning av
selområden genom ökad vattenhastighet samt anpassning av area vattenyta till minimitapping.
Vidare förbättrar åtgärden situationen för öring och harr. Åtgärden gynnar även zonering av
strandvegetation.

6. Arbetet sker under nästa etapp 2. Biotopvård, hydrologi och konnektivitet: Anpassning av
Lomsele för att matcha minimitappning mot vattenstånd enligt dom. Lomseledammen medför
idag låga flöden från dammen. Ny vattendom bör sökas.

7. Arbetet sker under nästa etapp 2. Biotopvård: Byte av inflödestrumma i Tjangarn till
Likkotgrenen till överfallströskel. Detta innebär även en miljöanpassning av selet i Tjangarn.
Trumman är nyligen rensad av VRF med hjälp av dykare. Resultatet blev mycket bra men är
endast en kortsiktig lösning eftersom trumman kan bli igensatt igen.
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7. Beskrivning av skyddsåtgärder
Trots att åtgärderna är miljöförbättrande sker en viss påverkan på vattenmiljön och strandzonen under arbetet. Den
initiala påverkan är emellertid mycket försumbar i förhållande till de mycket stora miljövinsterna som förväntas.
För att minimera miljöpåverkan under återställningsarbetena kommer maskinerna att ledas av arbetsledare med
erfarenheter av liknande arbeten. Detta är ett krav från sökande och arbetsledaren/arbetsledarna kommer att vara
väl insatt i upprättade arbetsplaner. Transportvägar till och från vattendragen kommer att noggrant inventeras innan
arbetena startas, förslagsvis placeras längs rågångarna och användas under senhösten då marken är frusen. Från
Gubbträskvägen finns det en väg som förr användes för transporter av timmer, hö och ved med häst (Figur 13).
Denna väg leder till Tjangarn (Båthusselet) och är körbar för bandgrävare efter att marken ha frusit.
Träd kan komma att behöva fällas för att maskinerna ska kunna ta sig fram men vägar som ger minsta möjliga
påverkan kommer att väljas.
Vid nedsänkning av selen har sedimentprovtagning utförts i Bredselet under mars 2017 för att
analysera om det finns finsediment i huvudfåran som kan bli mobilt. I Bredselet består huvudfåran där
vattenhastigheterna kommer att öka av sand och grus. Vid stränderna finns det mycket finmaterial och silt som kan
vara mobilt. Resultatet av studien visade att det inte skulle bli problem med nedsänkning av tröskeln.
I Sikselet nedströms Storjuktan har sediment provtagits för analys av halter av Zink. Provresultat för fyra prover
visar på acceptabla värden.
Skyddsåtgärder fordon
För att säkerställa miljöstyrning under arbetets gång kräver utförande att antagen entreprenör uppfyller vissa krav
på bl.a. tidigare erfarenhet och grävmaskinens storlek och utrustning mm.
Dessutom har vi som villkor att entreprenören ska:
• tillhandahålla lagenliga maskiner (besiktigade), under arbetets utförande
• alla fordon ska vara av grön miljömärkning och utrustade med miljömotorer
• kunna uppvisa gällande försäkringar avseende trafik, ansvar och arbetsskydd
• använda sig av vegetabilisk hydraulolja i grävmaskinen (av miljöskäl)
• ange vilken typ av vegetabilisk hydraulolja som ska användas i maskinen under arbetet
• saneringsutrustning ska finnas i fordonen.
Genom dessa krav ska risken för skador på miljön minimeras.

Figur 13. Karta över väg mot Likkotgrenen från Gubbträskvägen.
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8. Naturvärden
Sydväst om Juktån ligger Lycksamyrens naturreservat nedanför Lomseledammen (Figur 14). Reservatet är 2071
hektar varav skyddad areal produktiv skog 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, 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).

Figur 14. http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/
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