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Abstract 
 
 
The purpose of this study was to investigate what species of fish that uses Harrbäcken, a 
creek near Skellefteå city, for spawning and to produce suggestions on how it can be altered 
to work better as a reproduction place for coastal living fishes. To find out which species of 
fish that uses the creek for spawning the fish that swam up in Harrbäcken were recorded and 
places for spawning were surveyed.  The water flow, pH and potential sulphidic clays were 
also examined to see if they could affect the fish. An automatic fish-counter and fish traps 
were used to record the fish. The water flow was relatively high in spring 2012 and it 
complicated the work to catch the fish. There were mostly pike (Esox lucius) caught and only 
a small number of other fish species. One spawning place for pike was found. It may have 
been too cold for other fish species to start their spawning. The creek is probably affected by 
sulphidic clays but the pH was not so low that it was harmful for the fish. To improve the 
creek for coastal living fish it should be made more winding, the erosion must be stopped, 
plants must be planted next to the creek, spawning places for salmonids should be 
constructed and barriers for fish migration must be removed. 
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1 Inledning 
  
 
De kustmynnande vattendragen är viktiga reproduktionsområden för många kust- och 
havslevande fiskarter. Men eftersom dessa vattendrag har påverkats av människor har de 
kust- och havslevande fiskbestånden minskats kraftigt. Ett av dessa kustmynnande 
vattendrag är Harrbäcken som finns utanför Skellefteå. Det är Harrbäcken som detta arbete 
handlar om. 
 
Med undantag för älvarnas kraftverksutbyggnader är inga vattendrag i Skellefteå kommun så 
negativt påverkade som de mindre kustmynnande åarna och bäckarna (Sundqvist 2009). 
Bara för 50 – 100 år sedan hade dessa stor betydelse som lek och uppväxtområden för 
kustlevande fiskpopulationer.  Idag har många mindre kustvattendrag påverkats negativt av 
till exempel markanvändning och försurning. Dessutom har vägtrummor och dammar 
medfört vandringshinder för fisk. Kommunen har tidigare inventerat många mindre 
kustmynnande vattendrag och åtgärder har börjat vidtas för att förbättra förhållandena för 
kustlevande fiskar. Det har dock inte gjorts någon omfattande undersökning om vilka 
fiskarter som använder Harrbäcken till reproduktion och inte heller hur långt upp i bäcken 
de vandrar. Det är också oklart om fisk simmar upp till de två tjärnar som ligger i anslutning 
till bäcken. 
 
I Harrbäcken har vandringshindrande vägtrummor ersatts med en balkbro över bäcken vilket 
har förbättrat förutsättningarna för fiskvandring. Vattendraget ingår också i ett 
samarbetsprojekt mellan Finland och Sverige där man genom arbete med modellvattendrag 
strävar efter att sprida information och kunskap om vattenfrågor i skogsmiljö. Ett av målen 
som satts för Harrbäcken är att harr (Thymallus thymallus), som inte längre vandrar upp i 
vattendraget, ska komma tillbaka och trivas. I Skellefteå kommun finns flera bäckar som 
heter ”Harrbäcken”. De flesta av dessa har i likhet med Harrbäcken som undersöktes i detta 
arbete, inga harrar kvar (Länsstyrelsen 2006). 
 
1.1 Syfte 

 
Syftet är att genom kontroll av fiskvandring i Harrbäcken få kunskap om vilka vårlekande 
fiskarter som utnyttjar vattensystemet som lek- och yngelområde. Genom rominventering 
ska områden som utnyttjas för fiskrekrytering beskrivas. Bäckens vattenföring ska 
kontrolleras och jämföras med tidigare års vattenföring, för att se hur det kan ha påverkat 
utfallet av studien. Vattnets pH-värde ska kontrolleras på fem olika platser under 
undersökningsperioden för att se om detta kan påverka fisken. Området undersöks också för 
att se vilka jordarter som förekommer. Undersökningen skall sedan användas som en del i ett 
underlag för Skellefteå kommun att besluta vart och hur fortsatt återställningsarbete ska 
utföras i bäcken och även som ett led i kommunens arbete med att uppfylla satta miljömål.  
 
1.2 Frågeställningar 

 
1. Vilka fiskarter vandrar upp i Harrbäcken under våren och var leker fisken? 

 

2. Hur ser vattenföring och pH ut i Harrbäcken under vårflödet? 

 
3.   Hur kan Harrbäcken förändras för att öka föryngringen av kustlevande fisk?  
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2 Bakgrund 
 
 
2.1 Miljömål 

 
Utifrån de nationella miljömålen har länsstyrelsen i Västerbotten och Skellefteå kommun 
tagit fram egna miljömål för att främja en hållbar utveckling. De mål som mest rör 
kustmynnande vattendrag som Harrbäcken tas upp nedan. 
 
2.1.1 Västerbottens miljömål 

 
Levande sjöar och vattendrag 

Målet är att sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och att deras variationsrika 
livsmiljöer ska bevaras. Naturlig produktionsförmåga, biologisk mångfald, kulturmiljövärden 
samt landskapets ekologiska och vattenhushållande funktioner ska bevaras samtidigt som 
förutsättningar för friluftsliv bevaras. I Västerbottens sjöar och vattendrag ska den biologiska 
mångfalden säkerställas genom att skydda, återställa eller återskapa viktiga och 
variationsrika miljöer (Länsstyrelsen 2012 a). 
 
Hav i balans samt levande kust och skärgård   

Målet är att Västerbottens kust- och havsområde har en långsiktigt hållbar 
produktionsförmåga och den biologiska mångfalden och brackvattenmiljöns ekologiska 
funktion bevaras. Kust och skärgård ska ha en hög grad av biologisk mångfald, 
upplevelsevärden samt natur- och kulturvärden. Näringar, rekreation och annat nyttjande av 
hav kust och skärgård ska bedrivas så att en hållbar utveckling främjas. Särskilt värdefulla 
områden ska skyddas mot ingrepp och andra störningar (Länsstyrelsen 2012 b). 
  
Det finns också delmål inom miljömålen, och de som berör Harrbäcken mest är: 
 

 Senast år 2015 ska betydelsefulla reproduktionsområden längs kusten och i 
kustmynnande vattendrag för havsöring (Salmo trutta trutta), harr (Thymallus 
thymallus), sik (Coregonus lavaretus), siklöja (Coregonus albula), strömming 
(Clupea harengus), abborre (Perca fluviatilis) och gädda (Esox lucius) vara 
identifierade och ha ett adekvat skydd. 

 

 Senast år 2015 ska minst 50 procent av prioriterade kustmynnande vattendrag, som 
har av människan blockerade vandringsvägar till lämpliga reproduktionsområden för 
kust- och havslevande fiskbestånd, vara åtgärdade så att de är passerbara för 
vattenlevande organismer. Hänsyn ska tas till kulturmiljövärden. 

 

 Senast år 2020 ska minst 25 procent av de vandringshinder, som skapats av 
människan, i länets skyddsvärda vattendrag, vara åtgärdade så att de kan passeras av 
vattenlevande organismer (Länsstyrelsen 2012 b). 

 
2.1.2 Skellefteå kommuns miljömål 

 
Levande vatten 

”Vattnet i Skellefteå kommun ska vara livgivande. På sin väg från inlandet till havet ska det 
inte transportera föroreningar som förändrar livsbetingelserna för växter, djur och 
människor. Vattnet utmed kommunens kust ska vara rent och skapa förutsättningar för 
livskraftiga populationer av växter och djur. Vatten som finns i marken ska skyddas och 
varhelst det påträffas kunna drickas av människor och djur. Påverkade vatten ska i möjligaste 
mån återställas till sitt ursprungliga tillstånd”. 
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Delmål inom miljömålet Levande vatten: 
Mål för 2012: 
 

 De lekplatser för fisk som finns längs kusten och i kustmynnande vattendrag som 
behöver ett bra skydd är kartlagda. 

 

 Havsöring och kustlevande harr har så goda livsbetingelser att de utvecklar 
livskraftiga populationer. 

 
Dessa delmål för 2012 är ännu inte uppfyllda, men inget nytt år har angivits för dessa mål. 
Mål 2025: 
 

 Vi ska skydda viktiga och variationsrika livsmiljöer i sjöar, vattendrag och i havet. 
Livsmiljöer för växt- och djurliv som på ett eller annat sätt påverkats av människan 
ska i möjligaste mån återställas eller återskapas. 

 

 Konstruerade vandringshinder i mindre vattendrag bör undanröjas och rensade 
vatten från flottningsepoken återställas (Skellefteå kommun 2012 a). 

 
2.2 FLISIK 

 
Länsstyrelsen i Västerbotten och Skogsstyrelsen ingår i ett samarbetsprojekt tillsammans 
med finska aktörer. Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten har 
huvudansvaret för projektadministration och koordinering. Andra projektpartners från 
Finland är Forststyrelsen, Kustens skogscentral och Skogscentralen i Södra Österbotten. 
Projektet kallas FLISIK, för livskraftiga småvatten i Kvarkenregionen och startade i början av 
juni 2011 och kommer att pågå till slutet av maj 2014. Målet med projektet är att skapa 
modellvattendrag på olika platser för att sprida information och kunskap om vattenfrågor i 
skogsmiljö. Det övergripande syftet är att på lång sikt förbättra den allmänna livskraften och 
tillståndet i alla småvatten i Kvarkenregionen (FLISIK 2012 a).  
 
I Sverige är det Högforsån i Robertsfors kommun, Tuggenbäcken i Lycksele kommun och 
Harrbäcken i Skellefteå kommun som ska bli modellvattendrag. I Harrbäcken hjälper 
Skellefteå kommun till i FLISIK-arbetet med inventeringar och åtgärder i vattendraget.  
Hela avrinningsområdet omkring Harrbäcken påverkar vattnets egenskaper (figur 1). Därför 
tänker man skapa en helhetssyn kring Harrbäcken via kartläggning av vattenkemi och 
biologi. Förhoppningsvis kan området sedan fungera som demonstrationsområde för 
liknande vattendrag i Kvarkenregionen i framtiden (FLISIK 2012 b). Bäcken ska stå som 
modell för olika bra åtgärder som kan utföras i småvatten. Skyltar ska sättas upp i området 
där information om åtgärder och planer för framtiden ska finnas för att det ska vara lättare 
att förstå varför det t ex är bra att göra lekbottnar för fisk. Många olika åtgärder ska göras i 
bäcken och detta ska andra kunna komma och se och inspireras av vid t ex studiebesök 
(Länsstyrelsen 2012 c).  
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Figur 1: Harrbäckens avrinningsområde med viktiga punkter för arbetet markerade. 

 
De projektansvariga för FLISIK och Skellefteå kommun har som mål att markägarna och de 
boende i området ska känna sig stolta över sitt vattendrag i framtiden och att bäcken ska 
bevaras i sitt förbättrade skick. 
  
2.3 Harrbäcken  

 
År 2005 gjordes inventeringar i bäcken och i området runtom inom projektet ”Skoglig 
vattenmiljö”. Resultaten från denna inventering visade att bäcken var kraftigt påverkad av 
mänsklig aktivitet. Bäckrätningar, dikningar och vandringshinder är det som påverkat 
bäcken mest. Dikningarna har bland annat gjort att finkornigt material spolats ut i bäcken 
under en lång period. Bottnen har därför blivit homogen och på dessa bottnar kan inte 
laxartade fiskar leka.  
 
En del av de problem som upptäcktes vid inventeringen har nu åtgärdats. Bland annat har 
vägtrummor bytts ut mot en balkbro ungefär 50 meter från mynningen till havet. De gamla 
vägtrummorna var ett vandringshinder för fisken (figur 2).  Skellefteå kommun har även 
flyttat bort några stora skivor från en raserad bro längre upp i bäcken. Dessa skivor var också 
ett vandringshinder för fisken. 
 
Men det finns fortfarande insatser kvar att göra i bäcken för att den ska fungera bättre som 
reproduktionsplats för fisk. Det finns ytterligare vägtrummor längre upp i bäcken vid Södra 
Sillskatan som måste åtgärdas (figur 1). Bäcksträckan från mynningen och cirka 150 meter 
uppströms är rensad på stenar och block. Det leder till ökad strömhastighet på grund av 
minskad friktion mot bottenmaterialet. Det är också något som kommunen planerat att 
åtgärda. Om sten och block läggs tillbaka i bäcken på denna plats bromsas vattnet upp och 
det kan bildas bakvatten vid stenblock där fisk kan vila och återhämta sig i sin vandring 
uppströms (Länsstyrelsen 2005). 
 
 
 

 N 
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Figur 2: Före- och efterbild på vägpassagen i stugområdet Harrbäcksand nära havsmynningen.  Bild på 
vägtrummor är hämtad från Biotopvårdsplan 2005 Harrbäcken (Harrbäcksand) Länsstyrelsen. Bild på balkbro, 
fotograf: Adam Johansson.  

 
2.4 Fiskars vandring från havet till sötvatten 

 
Fiskars vandring till exempelvis sjöar eller översvämningsområden inträffar oftast i en 
bestämd artbunden turordning. Bland de icke laxartade fiskarna är det den vinterlekande 
laken (Lota lota) som först simmar upp till sötvattnen. De simmar ofta upp redan på hösten 
innan leken. Efter laken kommer gädda, abborre, id (Leuciscus idus) och till sist mört 
(Rutilus rutilus) närmare senvåren. Den ordning som abborre, id och mört simmar upp i är 
dock inte alltid så tydlig, den kan variera lite mellan olika platser, dessutom överlappar ofta 
deras vandringstider (Curry- Lindahl 1985). Till skillnad från övriga svenska laxfiskar leker 
harren precis som ovanstående fiskarter också på våren. Leken sker mellan april och juni, i 
både små och stora strömmande vatten, i sjöars in och utlopp och i sjöar (Pethon och 
Svedberg 2004).  
 
Vilken tid på året fiskarna vandrar upp varierar med klimatet eftersom att det i huvudsak är 
temperaturen som styr lekvandringarna. Efter uträttad lek vandrar fisken tillbaka ner till 
havet igen. Om vattenföringen är tillräcklig i slutet av lekperioden kan de första ynglen 
vandra ut redan då. De yngel som blir kvar kan förhoppningsvis simma ut senare under 
regnrika perioder under sommaren eller hösten. När ynglen sedan vuxit upp och blivit 
könsmogna återvänder de till födelseplatsen för att leka (Curry- Lindahl 1985). 
 
Det finns olika orsaker till att fiskar vandrar upp till sötvatten för att leka. En orsak är att de 
är sötvattenfiskar, som klarar sig bra i det bräckta havsvattnet vid kusten men leker i sött 
vatten. En annan orsak är att fisk kan leka mycket tidigare i mindre ansamlingar av sötvatten 
eftersom de tidigare blir uppvärmda och isfria om man jämför med havet (Fiskeriverket 
1995). 
 
2.5 Negativa resultat av mänsklig påverkan 

 
Kustmynnande vattendrag har under lång tid påverkats negativt av människor. Det gäller 
inte bara för Sverige utan för hela världen eftersom vattnet har behövts för mänsklighetens 
utveckling. I större vattendrag som älvar och floder är det främst vattenkraft som påverkat. 
Mindre vattendrag som Harrbäcken har främst påverkats av de mänskliga aktiviteter som tas 
upp nedan. 
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2.5.1 Markavvattning, rätning och rensning 

 
Den norrländska förbudslagen som innebar att skogsbolagen inte fick köpa ny mark började 
gälla i början av 1900-talet. Det ledde till att bolagen var tvungna att öka produktiviteten på 
den befintliga marken för att klara av efterfrågan på virke. En omfattande 
dikningsverksamhet påbörjades på impediment mark (Östlund, Zachrisson, Axelsson 1997). 
Konsekvenserna av detta har blivit stora med förstörda livsmiljöer, ändrade flödesregimer, 
oxidering av sulfidjordar, ökad utförsel av minerogent material och läckage av näringsämnen 
som följd. 
 

Dikningar och rätningar försämrar den vattenhållande förmågan i vattendrag och dess 
avrinningsområde. Vattnet stiger väldigt snabbt vid snösmältning och kraftigt regn, 
flödestoppen blir då kort men intensiv. Flödet blir däremot mycket lågt under torrperioder 
och risken för att vattendraget ska torrläggas ökar. Rätningar gör att vattendragets förlust i 
yta blir stor och det gör att översvämningsområden försvinner och med detta försvinner 
också viktiga reproduktionsplatser för bland annat abborre, gädda och olika karpfiskar 
(Sandström 2003). Förut förekom också ofta rensning av större stenar i själva vattendragen i 
samband med markavvattning. Rensning av vattendrag leder till att de naturliga och 
variationsrika habitaten försvinner. Bottnarna blir också mer homogena och består mest av 
finkornigt material. Dikning kan också leda till att läckaget av näringsämnen till vattendraget 
ökar. Mer näringsämnen kan till en viss gräns vara positivt för artrikedomen i vattendraget 
på grund av att algproduktionen och annan växtlighet tilltar och ökar skyddet och födan för 
vattenfaunan. Vissa arter som inte är anpassade för höga näringsförhållanden kan dock 
konkurreras ut (Wiederholm 1984). 
 
Efter mänsklig påverkan som till exempel vägbyggnationer, jordbruk och skogsbruk kring 
vattendrag kan stora mängder minerogent material frigöras vid erosion och det kan ge vissa 
negativa effekter på livet i vattnet. När det gäller fiskar är det främst rom som drabbas när 
tillförseln av minerogent material ökar, eftersom lekbottnar täpps igen och hindrar 
vattengenomströmningen som leder till syrebrist (Sundqvist 2009).  
 
2.5.2 Kantzoner 

Naturliga vattendrag kantas normalt av skog och växter i varierande ålder och 
sammansättning. Dessa växter har stor betydelse för livet i vattendragen. Växterna skyddar 
vattendraget mot t ex solinstrålning, erosion och näringsläckage. I växterna lever också 
insekter som kan bli mat åt faunan i vattendraget. Löv och annat organiskt material som 
faller ned i vattnet kan ätas av fisk och evertebrater. Organiskt material kan också skapa 
livsmiljöer åt dessa. Kantzoner har försämrats på grund av att växter blivit avverkade eller 
bortgrävda för att maximera produktionen vid bland annat jord- och skogsbruk (Sundqvist 
2009).  
 
2.5.3 Vandringshinder 

 
Ett aktuellt problem idag i våra vattendrag är vandringshinder. De hindrar fisk och andra 
vattenlevande organismer från att förflytta sig, vanligen uppströms, till sina naturliga 
föryngringsplatser och platser där de söker föda. Det är oftast dammar och vägtrummor som 
är byggda på ett felaktigt sätt som hindrar fiskens naturliga vandring (Stridsman 1997). 
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2.6 Sulfidleror och surt vatten 

 
Efter senaste istidens slut för ca 7000 år sedan bildades syrefria bottnar som ett resultat av 
att stora mängder alger bröts ned. Stora mängder järnsulfider avsattes på botten. Via 
landhöjningen som har varit särskilt stor i Kvarkenområdet har sulfidlerorna på vissa platser 
hamnat ovanför havsytan. Detta finkorniga havssediment återfinns idag främst i låglänta 
delar under högsta kustlinjen kring kusternas sjöar och vattendrag (Sundqvist 2009). 
Sedimentet innehåller framför allt järnmonosulfid (FeS) men även Pyrit (FeS2) (Sohlenius 
och Öborn 2003). 
 
Det uppstår inga problem så länge sulfidlerorna är fuktighetsmättade, för då är järn och 
andra metaller bundna till svavel som svårlösliga sulfider. Men när sulfidlerorna torkar och 
kommer i kontakt med syre oxiderar de och bildar svavelsyra som sänker pH-värdet i och 
omkring vattendraget. Dessa reaktionsformler kan vara: 
   
4 FeS2 + 15 O2 + 14 H2O  4 Fe(OH)3 + 8 SO4 2- + 16 H+ 
 
4 FeS + 9 O2 + 10 H2O  4 Fe(OH)3 + 4 SO4 2- + 8 H+ 
 

De sulfidhaltiga sedimenten har efter reaktionerna omvandlats till sura sulfatjordar. I diken 
och vattendrag som rinner genom dessa jordar kan det förutom lågt pH-värde ofta registreras 
förhöjda halter av metaller som t ex aluminium, koppar, mangan, nickel och zink (Roos och 
Åström 2005). Orsakerna till de ökade koncentrationerna av lösliga metaller kan dels vara att 
de finns bundna som sulfider i lerorna och frigörs vid själva sulfidoxidationen, men det kan 
även vara metaller i markens mineraler som genom vittringsprocesser mobiliseras på grund 
av pH-sänkningen. 
  
Fisk som vandrar upp i ett vattendrag för att leka kan skadas eller dö av flera olika 
anledningar om vattnet är för surt. En anledning är att när pH-värdet är under 5,4 ökar 
lösligheten för aluminium och järn. Lösta metalljoner, främst aluminiumjoner (Al³+) kan 
vara mycket giftiga för fisk och fiskyngel. Aluminiumjonerna fastnar på gälarna och då bildas 
en fällning (aluminiumhydroxid) som irriterar fisken. Fisken bildar ett slem för att motverka 
irritationen, men slemmet kan försvåra andningen och fisken kan dö. I vattendrag med hög 
humushalt har aluminiumjonerna däremot inte samma toxiska effekter på grund av att de till 
stor del binds till organiskt material (Naturvårdsverket 1991).  Fisk kan även dö av akut chock 
om vattnets pH-värde ligger under 4. Vid sådana extrema förhållanden slutar fiskens 
jonreglering att fungera vilket leder till att den släpper ut livsviktiga joner till vattnet genom 
gälarna (Wistbacka, Jakobsson, Stenmark 2001). Om suboptimala pH-värden inte leder till 
att fisken dör kan ändå populationen påverkas negativt genom att reproduktionen påverkas. 
Redan vid pH <5,6 påverkas mörtens fortplantning och under 5,0 påverkas även 
reproduktion av gädda och abborre (Naturvårdsverket 1991). 
 
Den pågående landhöjningen som pågår i Kvarkenområdet, är en av många orsaker till att 
sulfidleror oxiderar och skapar sura sulfatjordar. En annan orsak till detta är utdikningen av 
landområden med sulfidrika postglaciala sediment som idag ofta fungerar som 
jordbruksmark, utdikningen påskyndar processen genom att grundvattennivån sänks (Erixon 
2009). 
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2.7 Restaurering 

  
Vid tidigare restaureringsarbeten i Sverige har mest fokus legat på vattenkvalitén genom att 
till exempel kalka vattendrag och minska övergödande utsläpp. Det har också arbetats med 
fiskevårdsåtgärder för att bevara fiskebestånd och fisketillfällen. Men för att restaurera ett 
vattendrag räcker det inte bara med att göra åtgärder direkt i vattendraget. För att komma till 
rätta med problemen i bäcken måste de kortsiktiga åtgärderna kombineras med de åtgärder 
som krävs på lång sikt. För att nå ett långsiktigt resultat krävs det ofta att åtgärder utförs 
både i vattendraget, kantzonen och i det omgivande avrinningsområdet. Med restaurering 
avser man ofta att åstadkomma en god ekologisk status för det aktuella vattendraget. Med 
god ekologisk status menas att vattendraget uppfyller vissa kvalitetsfaktorer. De faktorer som 
bedöms är biologiska-, hydromorfologiska- och fysikalisk-kemiska faktorer (Witter och 
Eriksson 2012). Det är svårt att återställa vattendraget till det naturliga tillståndet eftersom 
man många gånger inte vet exakt hur det såg ut förr. Samhällets behov påverkar också i hur 
stor grad ett vattendrag kan återställas (Malm Renöfält et al. 2006).  
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3 Material och metoder 
 
 
3.1 Harrbäckens avrinningsområde 

 
Harrbäcken rinner ut i havet i stugområdet Harrbäcksand (x: 1758440, y: 7190740) som 
ligger cirka två mil från centrala Skellefteå (figur 3). Harrbäckens avrinningsområde består 
till största del av produktiv skogsmark men även av aktiva och igenvuxna jordbruksmarker. 
Bäcken rinner förbi jordbruk, en motorbana, under några bilvägar och slutligen ut i havet. 
Avrinningsområdets area är ungefär 13,4 km2 (SMHI 2012).  
 
 

 
Figur 3: Harrbäckens placering i Sverige (Lantmäteriet 2012) och mer specifikt i Skellefteå kommun (Skellefteå 
kommun 2012 B) 

  

  N 
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3.2 pH-mätning 

 
Vattnets pH-värde undersöktes på fem olika platser i bäcken. Flest provtagningar gjordes vid 
fiskräknaren. Några av de andra platserna var betydligt mer svårtillgängliga och det fanns 
inte tid till att kontrollera pH på de platserna lika ofta som vid fiskräknaren.  
  
Vattenprov togs i rena 0,5 l plastflaskor som efter provtagning förvarades i kylskåp och 
analyserades inom 24 timmar på labbet på Bygg- och miljökontoret i Skellefteå med hjälp av 
en Radiometer PHM 92 Lab pH Meter 
(figur 4). 
 
Före mätning kalibrerades pH-metern 
med standardlösningar med pH4 
respektive pH7 och proven fick anta 
rumstemperatur. pH-mätaren var även 
försedd med temperaturkompensering. 
 
De platser som provtogs var vid 
fiskräknaren, 11 prover, lekplats i 
översvämningsområdet, ett prov, vid 
vägtrummorna i Södra Sillskatan, tre 
prover, i Hålänget, ett prov och vid 
vägtrumman vid motorbanan, två prover 
(alla provplatser finns i figur 1). 

 
3.3 Jordarter 

 
En jordartskarta från Sveriges geologiska undersökning (SGU) användes för att ta reda på 
vilka jordarter som finns i området. Harrbäckens avrinningsområde klipptes ut i 
jordartskartan med hjälp av programmet Map Info på Bygg- och miljökontoret i Skellefteå. 
Genom en GIS-analys i MapInfo beräknades den procentuella arean av olika markslag från 
jordartskartan. 
  
3.4 Vattenföring och vattentemperatur 

 
En jämförelse mellan vattenföringen i bäcken våren 2012 och medelvattenföringen 1990-
2011 gjordes. 
 
Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) använder det hydrologiska 
beräkningssystemet S-HYPE, där modellerade vattenföringsdata kan tas fram för flera 
vattendrag i Sverige. Vattenföringen räknas ut utifrån bland annat nederbörd, avdunstning, 
hur många sjöar som finns i avrinningsområdet etc. (SMHI 2013). Dessa modellerade värden 
för Harrbäcken användes för att göra jämförelsen och hämtades på SMHI Vattenwebb 
(SMHI 2012). 
 
Alla dygnsvärden från 1990 till 2011 lades in i Excel och delades in så att det gick att göra ett 
medelvärde för de åren. Sedan användes dygnsvärdena från våren 2012 för att en jämförelse 
skulle kunna göras med de andra årens medelvärde. 
 
Vattnets temperatur kontrollerades varje dag under undersökningsperioden. Fiskräknaren 
har en inbyggd termometer, men temperaturen togs också manuellt vid fiskräknaren. 
Klockslag och temperatur skrevs upp samtidigt. 
  

Figur 4: pH-mätning med Radiometer PHM 92 Lab 
pH Meter. Foto: Adam Johansson 2012                                      
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3.5 Fiskräknaren 

 
Den 14:e april 2012 placerades en automatisk fiskräknare cirka 100 meter från bäckens 
mynning till havet (figur 1). Fiskräknaren flyttades dock den 27:e april ungefär 15 meter 
uppströms till lugnare vatten på grund av att den på ursprungsplatsen höll på att slitas loss 
av strömmen. Försöket avslutades den 30:e maj.  
 
Vattendraget intill fiskräknaren spärrades av så att all fisk skulle tvingas passera genom 
räknaren (figur 5). De avspärrande ledarmarna byggdes ihop av kabelstegar och ugnsgaller 
som sattes ihop med buntband. En vattenkikare användes för att se att det blev tätt mot 
botten. Fiskräknaren och ledarmarna sattes fast i botten med armeringsjärn. Om det fanns 
hål för fiskar att ta sig igenom lades stenar för öppningarna. Tillsyn av fiskräknaren utfördes 
varje dag. Batteriet som drev räknaren behövde bytas ungefär var tredje dag. 
 
Fiskräknaren är av märket Riverwatcher och tillverkas av det Isländska företaget Vaki. 
Räknaren är av optisk typ och i princip består den av en skannerenhet och en kontrollenhet. 
Skannerenheten utgörs av två plattor mellan vilka två täta gardiner av IR-ljus skapas. 
Skannerns öppning är ca 40 cm bred och 50 cm hög. 
 
När en fisk simmar mellan skannerplattorna bryts ett antal ljusstrålar vilket registreras i 
kontrollenheten. Kontrollenheten registrerar riktning och hastighet som fisken simmar, 
tillsammans med datum och tidpunkt för passagen (figur 6). Siluettbilder av fiskarnas storlek 
och form registreras i kontrollenheten som möjliggör artbestämning. Dessutom registreras 
vattnets temperatur kontinuerligt var tredje timme. Resultatet från fiskräknaren kunde sedan 
överföras till dator och utvärderas med programvaran WinAri som används vid avläsning av 
data från fiskräknaren Riverwatcher. 
 

 

 
  

Figur 5: Fiskräknarens scannerenhet med                           Figur 6: Fiskräknarens kontrollenhet och batteri  

avstängande ledarmar. Foto: Adam Johansson 2012        Foto: Adam Johansson  2012                                                                    
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3.6 Ålryssjor 

Som en komplettering till fiskräknaren placerades även fyra ålryssjor ut på olika platser i 
bäcken. 
 
Den 13:e april 2012 sattes den första ryssjan ut i bäcken. Den placerades vid fiskräknaren. 
Ryssjan låg ute 13:e april -8:e  maj och mellan 16:e och 30:e maj. Den andra ryssjan sattes 
den 27:e april ut vid utloppet från översvämningsområdet, cirka 150 meter från mynningen 
till havet och satt ute till 14 maj. Den tredje ryssjan placerades cirka 1,5 km upp i 
bäcksystemet uppströms vägen med vägtrummor i Södra Sillskatan (figur 7). Den satt ute 
18:e-28:e maj. Den fjärde ryssjan 
placerades ut den 25:e maj och låg 
ute till 30:e maj . Den placerades 
uppströms en vägtrumma i 
vägpassagen vid motorbanan, cirka 
5 km upp i bäcken (alla provplatser 
finns i figur 1). Vid motorbanan 
fångades ingen fisk.  

Det vara bara ålryssjorna i Södra 
Sillskatan och vid Motorbanan som 
låg på exakt samma plats under 
hela undersökningsperioden, de 
andra flyttades ibland pågrund av 
vattenflödet. Fisk som fångades i 
ålryssjorna artbestämdes, räknades 
och längdmättes. Ålryssjorna 
kontrollerades dagligen för att 
fisken inte skulle skadas eller dö. 
 
 

3.7 Rominventering och lekplatsinventering 

 
Kontroll av fisklek i översvämningsområdet (figur 1) och i de tjärnar som ligger i anslutning 
till Harrbäcken skulle utföras genom att söka och räkna fiskrom. Vattenkikaren användes för 
att lättare kunna upptäcka rommen under vattnet. Rommen skulle artbestämmas och 
platserna där rom hittades skulle beskrivas med vattendjup, typ av botten och vegetation. 
Men ingen rom hittades och det var bara gäddor som hann börja leka. Vattnet som rann från 
tjärnarna var för grunt för att någon fisk skulle kunna simma upp till dem. 
  

Figur 7: Ålryssja i Södra Sillskatan. Foto: Adam Johansson 2012 
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4 Resultat  
 
 
4.1 Vattenföring 

  
Vattenföringen var mycket större våren 2012 än medelvattenföringen 1990-2011 (figur 8). I 
slutet av mars var flödet flera gånger högre än genomsnittet, ungefär 0,7 m3/sekund mot 0,15 
m3/sekund. Det höga flödet i mars upplevdes dock aldrig på plats eftersom undersökningen 
av bäcken började först i början av april. I början av maj 2012 var vattenflödet nästan dubbelt 
så högt som medelvattenföringen 1990-2011. 1,2 m3/sekund mot lite drygt 0,6 m3/sekund. 
 

 

Figur 8: I diagrammet ovan syns medelvattenföringen i Harrbäcken åren 1990 till 2011 i prickad röd färg och 
vattenföringen våren 2012 i svart färg. Värdena är modellerade värden från SMHI:s Vattenwebb (SMHI 2012) 
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4.2 pH-värden  

 
Vid fiskräknaren höll sig pH-värdet ganska stabilt under hela perioden. Lägsta värde var pH 
5,8 och högsta värdet pH 6,4. Medelvärdet var 6,05 ± 0,16 vid den platsen (tabell 1). 
 
Det suraste vattnet enligt provtagning fanns i bäcksträckan vid motorbanan. Där finns också 
en rakbana för hästar några hundra meter utmed bäcken och en åker med gödselhögar. Det 
lägsta pH-värdet var 4,95. Vattnet kontrollerades bara två gånger vid motorbanan, andra 
gången låg pH på 5,25. På denna plats var det en stor variation på vattenflödet vid de olika 
provtagningstillfällena. Vid första provtagningen var vattennivån cirka 160 cm och vid andra 
provtagningen cirka 40 cm. När första provet togs låg stora delar av åkern och rakbanan 
bredvid bäcken under vatten, och även gödselhögarna stod i vatten. 
 
I Södra Sillskatan var variationen i pH relativt stor. Lägsta värdet var 5,55 och högsta 6,45. 
När första provet togs var det högvatten i bäcken, vattendjupet var ungefär 130 cm och stora 
delar av skogen var översvämmad. Vid andra och tredje provtagningstillfällena var 
vattennivån cirka 50 cm. Den del av bäcken som rinner genom Hålänget provtogs bara en 
gång. Det tog lång tid att ta sig dit eftersom det var mitt ute i skogen och vegetationen var 
mycket tät. Där låg pH på 5,6. Översvämningsområdet provtogs också en gång och pH var 
där 5,9. Det togs inte några fler prov där eftersom platsen låg så nära fiskräknaren att pH 
troligen var lika. 
 
Tabell 1: I tabellen syns resultatet från provtagningen av pH-värden på olika platser 

 

Datum  Fiskräknare Lekplats Södra Sillskatan Hålänget Gokartbanan 

2012-03-27 6,20         

2012-03-29 6,15         

2012-04-13 6,00         

2012-04-26 5,80         

2012-05-02 6,00         

2012-05-06 5,95   5,55 5,60 4,95 

2012-05-09 6,00 5,90       

2012-05-11 6,00         

2012-05-16 6,00         

2012-05-21 6,10   6,05     

2012-05-25 6,40   6,45   5,25 
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62,9 
13,0 

1,6 

1,4 

12,4 

8,2 
0,5 

Procentuell fördelning av jordarter 

Morän: 62,9% 

Svalls. Sand: 13,0% 

Svalls. Grus: 1,6% 

Lera-silt: 1,4% 

Torv: 12,4% 

Berg i dagen: 8,2% 

Omv. Torv osv: 0,5% 

4.3 Jordarter runt Harrbäcken 

 
Marken omkring Harrbäcken består till största delen av morän. Men utefter bäcken 
förekommer det också relativt mycket finkorniga jordar (figur 9). Det är 62,9 % morän i 
området, de finkorniga jordarna ”svallsediment, sand”, ”svallsediment, grus”, ”lera-silt” och 
”omväxlande torv och finkornig jordart, ler-silt” består tillsammans av 16,5% av ytan (figur 
10).  Finkorniga jordar i kvarkenområdet som tidigare legat under havsnivån kan vara rika på 
sulfider (Sundqvist 2009).  

Figur 9: Jordarter i Harrbäckens avrinningsområde  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Figur 10: Procentuell fördelning av jordarterna i Harrbäckens avrinningsområde 
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4.4 Fiskräknarens registreringar 

 
Allt data från perioden 14:e april till 14:e maj gick förlorat. Fiskräknarens dator blev 
överbelastad och filerna gick inte att öppna när de lagts in på en extern dator. 
 
Totalt 40 stycken fiskar registrerades när de simmade uppströms och 14 nedströms under 
perioden 15:e maj- 30:e maj.  Vissa fiskar simmade in mellan scannerplattorna i fiskräknaren 
och vände direkt så att dubbelregistrering gjordes. Det gick att se att det var samma fisk 
eftersom de var i fiskräknaren vid samma tidpunkt. Först registrerades en rak fisk uppströms 
och sedan en lite böjd och mindre fisk eftersom den var på väg att vända inne mellan 
plattorna, det har jag korrigerat för. Två registreringar var bara förbiflytande skräp, de är 
också bortplockade från resultatet. 
  
Av de fiskar som registrerades när de simmade uppströms var 37 stycken gäddor (figur 11), 
en var mört och två gick inte att identifiera. Av de fiskar som registrerades när de simmade 
nedströms var sju stycken gäddor och sju gick inte att identifiera. Längderna på den fisk som 
simmade uppströms genom fiskräknaren låg mellan 20 och 80 cm och medellängden var 52 
± 18 cm. 
 

 
Figur 11: Exempel på siluettbilder på gäddor från fiskräknaren. Den till vänster simmade nedströms i bäcken och 
de andra två simmade uppströms 

 
 

 

 

Figur 12: Siluettbild på mörten som registrerades i fiskräknaren 

 
En mört registrerades i räknaren på morgonen 19 maj och fanns sedan i ryssjan när jag kom 
dit senare på dagen (figur 12). Det var den enda mörten som registrerades. En abborre 
fångades i ryssjan vid fiskräknaren 26:e maj men den gick inte identifiera bland 
fiskräknarens bilder. 
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4.5 Fångster i ålryssjorna  

 
Vid fiskräknaren (figur 1) fångades totalt 15 fiskar. Av dem var 13 gäddor, en mört och en 
abborre (tabell 2). Den första fångsten gjordes den 5:e maj och den sista fångsten 26:e maj. 
Gäddornas längd låg mellan 30 och 80 cm, medellängden var 54 ± 16 cm. Mörten var 22 cm 
och abborren var 28 cm. 
 
Tabell 2: Här visas det antal fiskar av olika arter som fångades i ålryssjan vid fiskräknaren 

 

Fisk fångad vid fiskräknare 

Datum Gädda Mört Abborre Totalt 

05-maj 3     3 

08-maj 4     4 

17-maj 2     2 

18-maj 1     1 

19-maj   1   1 

20-maj 1     1 

25-maj 2     2 

26-maj     1 1 

Totalt 13 1 1 15 

 
I översvämningsområdet (figur 1) fångades totalt 10 fiskar, alla var gäddor (tabell 3). Den 
första fångsten gjordes 5:e maj och den sista 14:e maj. Gäddornas längd i 
översvämningsområdet låg mellan 40 och 80 cm och medellängden var 58 ± 12 cm. 
 
Tabell 3: Här visas det antal gäddor som  Tabell 4: Här visas det antal fiskar av olika arter som fångades i  
fångades i ålryssjan i översvämningsområdet ålryssjan i Södra Sillskatan 
 

Fisk fångad i 
 

Fisk fångad i 
översvämningsområdet 

 
Södra Sillskatan 

Datum Gädda Totalt 
 

Datum Gädda Lake Totalt 

05-maj 3 3 
 

19-maj 1   1 

09-maj 3 3 
 

21-maj   1 1 

10-maj 2 2 
 

22-maj 1   1 

11-maj 1 1 
 

23-maj 1 2 3 

14-maj 1 1 
 

25-maj   1 1 

Totalt 10 10 
 

26-maj   2 2 

    
27-maj   1 1 

    
28-maj 1   1 

    
Totalt 4 7 11 

 
I Södra Sillskatan (figur 1) fångades totalt 11 fiskar. Av dem var fyra gäddor och sju lakar 
(tabell 4). Den första fångsten gjordes 19:e maj och den sista 28:e maj. Gäddorna var mellan 
20 och 27 cm, medellängden var 24 ± 3 cm. Lakarna var mellan 22 och 32 cm och 
medellängden på lakarna var 27,5 ± 3,5 cm. 
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5 Diskussion 
 
 
5.1 Vattenföring och vattentemperatur 

 
Vattenföringen var mycket hög våren 2012. Efter en vinter med mycket nederbörd startade 
snösmältningen ovanligt sent och snön låg kvar långt in i maj. Det i kombination med en 
fortsatt kall vår bidrog troligen till att fiskvandringen försenades. Vattenföringen försvårade 
också fiskinventeringen mycket på grund av att det blev väldigt svårt att spärra av 
Harrbäcken när den var bred och djup på många platser.  
 
Harrbäckens utformning bör ändras på de platser där den är rätad. Om bäcken görs mer 
slingrande blir bäckens yta betydligt större, vattenhastigheten bromsas upp, vilket också 
leder till minskad erosion och mindre flödesvariation (Sundqvist 2009). Som det är idag 
stiger vattnet väldigt snabbt vid snösmältning och kraftigt regn. Flödestoppen blir väldigt 
intensiv, men pågår endast under en kort period. Detta illustreras av vattenflödet under 
våren 2012 (figur 9). Flödet blir däremot mycket lågt under torrperioderna och risken för att 
vattendraget ska torrläggas ökar. Jag såg själv under undersökningen att det översvämmade 
området där gäddorna lekte, snabbt blev mindre när flödet minskade. Att vattenståndet 
minskar snabbt innebär att mycket av rommen hamnar på land och torkar ut. Om flödet hålls 
jämnare kommer de översvämmade delarna ligga under vatten en längre tid vilket ger 
fiskyngel en större chans att hinna utvecklas från rommen. 
  
Det var stora skillnader i vattentemperatur olika tider på dygnet (bilaga 1). Det kunde skilja 
flera grader mellan morgontemperatur och temperaturen mitt på dagen när solen värmt upp 
vattnet. De olika fiskarterna börjar sina lekvandringar vid olika vattentemperaturer (Curry- 
Lindahl 1985) och eftersom temperaturen fortfarande var relativt låg under min 
undersökning (bilaga 1) var det nästan bara gäddor som hade börjat vandra. Detta i 
kombination med att större delen av informationen från fiskräknaren försvann och att 
knappt några fiskar fångades i ålryssjorna gjorde att underlaget var för tunt för att jag skulle 
kunna dra några slutsatser om temperaturens roll för de olika fiskarternas lekvandring i 
Harrbäcken. 
  
5.2 Sulfidleror i Harrbäckens avrinningsområde och pH-värden 

 
Vattnets pH-värde kontrollerades på olika platser under undersökningsperioden för att se om 
det kunde påverka fisken. De lägsta pH-värdena i Harrbäcken uppmättes där det finns 
jordbruk vid motorbanan (figur 1). Här var pH-värdena 4,95 och 5,25. När pH går under 5,4 
ökar lösligheten för bland annat aluminium. Aluminiumjoner (Al³+) kan vara mycket giftiga 
för fisk och fiskyngel (Wistbacka et al. 2001).  Redan vid pH < 5,6 påverkas mörtens 
fortplantning och under 5,0 påverkas även reproduktion av gädda och abborre 
(Naturvårdsverket 1991). Ett exempel på försurningens toxiska effekt på fisk finns 
dokumenterat från sommaren 2004 då många döda fiskar observerades i Luleås innerfjärdar, 
Furufjärden och Persöfjärden. Det var troligen ett resultat av att pH-värdet var lågt (<4,8) 
och aluminiumhalterna höga i vattnet (Byrsten och Sandberg 2005). Ur pH-synpunkt är det 
mest riskfyllda området för fisk i Harrbäcken vid motorbanan. Men eftersom ålryssjan inte 
gav fångst i det området vet jag inte om det vistas några fiskar där. Det kan ha varit fisk där 
när vattennivån var för hög i bäcken för att en ryssja skulle kunna sättas ut och det kan även 
ha simmat dit fisk senare under försommaren när jag avslutat undersökningen. Vid en av 
mätningarna i Södra Sillskatan var pH-värdet 5,55, men vid de senare provtagningarna var 
pH-värdet 6,05 och 6,45 (tabell 1).  
 
Avrinningsområdet undersöktes för att se vilka jordarter som finns i området och om det kan 
finnas sulfidleror. Förekomsten av postglaciala finsediment (leror) i Harrbäcken, indikerar 
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möjlig förekomst av sulfidleror. De två mest dominerande sulfatkällorna i Västerbotten är det 
luftburna nedfallet och utflödet från sulfidleror. Det luftburna nedfallet av svavel har minskat 
kraftigt och kan numera bara generera en sulfathalt i avrinningen på som mest cirka 0,10 
mekv/l i regionen. Nivån på utflödet av sulfat från sulfidleror tenderar att variera i hög grad. 
Genom att mäta sulfathalten i vattendrag kan man få en antydan om eventuella läckage från 
sulfidleror i avrinningsområdet. När sulfathalten överskrider 0,1 mekv/l brukar det generellt 
bero på att det finns sulfidleror i området. Det är känt att mänskliga aktiviteter påverkar 
utflödet av försurat vatten från sulfidleror, men det är omöjligt att veta hur mycket det 
påverkar. Harrbäcken hade vid Länsstyrelsens kontroll 2006 en sulfathalt på omkring 0,4 
mekv/l och är därför troligen påverkad av sulfidleror (Länsstyrelsen 2006). Vid motorbanan 
där de lägsta pH-värdena uppmättes fanns jordbruk och det var dikat och rätat i bäckfåran 
och mycket lera låg framme i dagen. På denna plats kan mycket av sulfiderna oxideras till 
sulfat och försura bäcken.  Många av vattendragen med dålig vattenkvalitet har en hög andel 
uppodlad mark inom avrinningsområdet. Lillån i Skellefteå har den största andelen uppodlad 
mark i Skellefteå kommun och även den sämsta vattenkvalitén. Det är dock ingen garanti att 
vattenkvalitén varit helt bra även om markerna inte varit uppodlade, men det tyder på att 
odlingar har en stor betydelse för vattnets kvalité (Länsstyrelsen 2006). Det effektivaste 
sättet att förhindra påverkan från sulfidleror i Harrbäcken är att skapa en hög och stabil 
grundvattennivå. Med detta förhindras ytterligare oxidation och syran blir kvar i marken. 
Men det är naturligtvis svårt att kombinera detta med ett pågående jordbruk (Erixon 2009). 

 
5.3 Fiskinventering och inventering av möjliga lekplatser  

 
Huvudsyftet med undersökningen var att ta reda på vilka fiskarter som använder Harrbäcken 
till reproduktionsplats och att kartlägga möjliga lekplatser för att arbete för att förbättra 
lekplatserna sedan ska kunna ske. De olika fiskarter som fångades eller registrerades i 
fiskräknaren i Harrbäcken under våren 2012 var: gädda, abborre, mört och lake.  
 
På grund av det höga vattenståndet var det svårt att spärra av bäcken så att fisk inte kunde 
smita förbi. Många av de fiskar som registrerades i fiskräknaren fastnade inte i någon ryssja. 
Problemen med ålryssjor, den stora vattenföringen i bäcken och problem med fiskräknaren 
gjorde att bortfallet i undersökningen blev stort. Av de fiskar som fångades i ålryssjorna eller 
registrerades i fiskräknaren var nästan alla gäddor. Det tyder på att det är en väldigt stor 
andel rovfiskar i bäcken under lekperioden. Det kan bli ett stort hot mot att lyckas återinföra 
harr i bäcken. Fiskvandringen kom igång relativt sent på grund av den kalla våren och 
eftersom gäddor vandrar upp i bäckar tidigare än t.ex. mört och abborre kan det vara en 
anledning till att det var så många gäddor, i förhållande till andra fiskarter, som vandrade 
upp (Pethon och Svedberg 2004). Om undersökningen fortsatt en bit in i juni skulle kanske 
relativt sett fler abborrar och mörtar ha fångats. 
 
Försöken med att kartlägga lekplatser genom att se var fiskar lekte och söka efter rom 
misslyckades. Gäddrommen gick inte att hitta i översvämningsområdet där de lekte. Det gick 
inte att se någon rom för att det var mycket vegetation och vattnet var grumligt. Dock kunde 
en lekplats för gäddor säkert konstateras i översvämningsområdet (figur 1), då det var ett 
relativt stort antal gäddor i rörelse i området och varma dagar kunde man se deras plaskande 
på många platser. Gäddor leker i grunt vatten och vanligen på översvämmad mark (Curry- 
Lindahl 1985).  
 
Det ska vara lätt att upptäcka abborrom då de läggs i strängar som syns tydligt. Strängarna är 
3-6 cm breda och kan vara upp till två meter långa, de fastnar i vegetationen och hänger löst 
som en vit slöja eller driver löst i vattnet (Pethon och Svedberg 2004). Vid lek samlas 
abborrarna helst i grunda vatten med översvämmad gräs-, ris- eller buskvegetation (Nilsson 
och Smedman 1994). Abborren börjar leka när vattentemperaturen är omkring 7-8°C (Curry- 
Lindahl 1985). Översvämningsområdet i Harrbäcken (figur 1) är troligen en bra lekplats för 
abborre eftersom det där finns mycket gräs och ris som ligger under vatten. 
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Vattentemperaturen låg över 8°C större delen av dygnen den sista veckan av 
undersökningen. Nästan alla förutsättningar för att abborrar skulle kunna leka fanns där. 
Miljön var rätt, men endast en abborre fångades i ryssja och inga fler gick att se på 
fiskräknarens registreringar under undersökningsperioden. Vattentemperaturen hade dock 
just passerat gränsen för att abborrarna skulle kunna leka och det kanske kom fler abborrar 
senare under försommaren. 
  
Mörtens lek sker i vegetationsrika vatten. Vattentemperaturen måste vara minst 10°C för att 
de ska börja leka (Nilsson och Smedman 1994). De leker oftast på så grunt vatten att deras 
plaskande både hörs och syns tydligt (Pethon och Svedberg 2004).  Temperaturen i 
Harrbäcken var bara kring 10°C vid några tillfällen när solen låg på mitt på dagen. Det var 
alltså för kallt för mört att leka i bäcken under undersökningen, dessutom fångades bara en 
mört i ålryssja och det var också bara en mört registrerad i fiskräknaren. Det kan finnas olika 
förklaringar till att det var så lite mört i Harrbäcken, en är att det kan ha varit för kallt för att 
fler mörtar skulle ha börjat lekvandra eftersom vattentemperaturen bara var över 10°C vid 
några få tillfällen i slutet av maj, en annan att mörten i regel är gäddans vanligaste byte och 
det kan innebära att tidigt vandrande mörtar blivit uppätna (Curry- Lindahl 1985). 
 
Lake fångades också i Harrbäcken. Alla lakar fångades i Södra Sillskatan uppströms från 
vägtrumman. Det gick inte se något som liknade lakar bland fiskräknarens bilder. Det kan 
bero på att lakar tillskillnad från de andra fiskarter som fångades i Harrbäcken vandrar upp 
på hösten istället för våren. De kan påbörja sin vandring från sjöar eller skärgården till 
rinnande vatten redan i augusti eller senast i december. Leken inträffar i december-mars när 
vattentemperaturen är 0,5-4°C och återflyttningen till havet sker efter leken, vanligen i mars-
maj (Curry- Lindahl 1985). Lite märkligt var det att sju uppströmssimmande lakar fångades 
mellan 21-27 maj, när de då egentligen bör vara på väg tillbaka ner till havet. Men enligt 
Persson (muntl.) är det känt att lakar har vandrat upp i andra vattendrag i kommunen på 
våren för att äta rom. Lakarna kan ha befunnit sig i bäcksystemet när undersökningen 
påbörjades, men de kan också ha simmat upp under den period då all data från fiskräknaren 
försvann.   
  
Det var tänkt att ålryssjor skulle sättas ut vid utflödet från de två tjärnar som binds ihop med 
Harrbäckens huvudfåra (figur 1). Men först gjordes en rekognoscering av området för att se 
hur det såg ut och om det skulle vara möjligt för fisk att ta sig upp till tjärnarna. Den dagen 
jag gjorde undersökningen, söndagen den 6:e maj, var en av de dagar då flödet i bäcken var 
som störst. Men trots att tjärnarna och skogen runtom var helt isfria var flödet ut från 
tjärnarna och ner mot Harrbäckens huvudfåra väldigt litet. På många platser hela vägen ner 
mot Harrbäcken var vattnet väldigt lågt, bara ett par centimeter på vissa ställen, och nästan 
helt stillastående. Det mesta av vattnet som rann till tjärnarna stannade där eftersom det inte 
fanns några tydliga avrinningskanaler från tjärnarna ned till Harrbäckens huvudfåra. Därför 
sattes inte några ryssjor ut vid tjärnarna eftersom det troligen är omöjligt för fisk att ta sig dit 
upp. När bäcken i framtiden ska restaureras behöver därför ingen fokus läggas på tjärnarna 
när lekbottnar ska anläggas.  
 
5.4 Hur kan Harrbäcken förbättras  

 
Syftet med FLISIK-projektet, att göra Harrbäcken till ett modellvattendrag kräver en del 
restaureringsarbete.  Ett av målen för FLISIK-projektet i Harrbäcken är att harr, som inte 
längre vandrar upp i vattendraget, ska komma tillbaka och trivas. Ett av Skellefteå kommuns 
delmål för 2012 inom miljömålet ”Levande vatten” berör också harr och lyder: ” havsöring 
och kustlevande harr har så goda livsbetingelser att de utvecklar livskraftiga populationer”. 
Nu var det många år sedan det fanns harr i Harrbäcken. Ingen vet exakt hur lång tid som har 
gått sedan fiskarten försvann från bäcksystemet, men det spekuleras bland folk som bor eller 
har bott i området om att det kan ha varit 50-70 år sedan. En äldre kvinna berättade om att 
hennes pappa cyklade över fyra mil för att fiska harr i Harrbäcken på 1930-talet.  
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Det kan dock bli svårt att få harr att leka i Harrbäcken eftersom de inte funnits där på många 
generationer. Det tar fyra år från det att en ny harrpopulation uppstår innan de återvänder 
till samma plats de föddes på för att leka (Curry- Lindahl 1985). Även om bäcken återställs 
till exakt samma skick som den var i 1930 kanske inte någon harr hittar den eftersom det var 
så länge sedan det fanns något harrbestånd där. En lösning för att få tillbaka arten, som även 
diskuterades bland några av de anställda jag kom i kontakt med från miljöavdelningen på 
Bygg- och miljökontoret och fritidskontoret i Skellefteå, kan vara att plantera in harr i 
bäcken. Men innan det kan göras måste Harrbäcken restaureras. 
   
Det är brist på bra lekbottnar för laxartade fiskar, som till exempel harr, i Harrbäcken. För att 
harr ska trivas och kunna leka behöver grusbottnar anläggas på platser med strömmande 
vatten eftersom de föredrar dessa platser för fortplantning (Nilsson och Smedman 1994). 
Grusbottnar går relativt snabbt att ordna och det räcker ofta med handkraft för att skapa 
dem. En populär metod för anläggande av grusbottnar är Hartijoki-metoden. Den metoden 
baseras i huvudsak på handkraft och går ut på att placera stenar och grus i förutbestämda 
mönster som ska få bottenmaterialet att ligga kvar och för att få ett lämpligt vattendjup och 
en lämplig vattenhastighet över lekbädden (Naturvårdsverket och Fiskeriverket 2008). 
Många biotopvårdsprojekt har genomförts utan att någon uppföljning har gjorts, inte bara i 
Sverige utan också internationellt (Bash och Ryan 2002). Utan uppföljning kan inte 
metoderna som används bli bättre. Hartijoki-metoden är däremot en väl beprövad metod 
som noggrant utvärderats under 11 år. Metoden användes i Hartijoki i Kalixälvens 
vattensystem. När projektet avslutades hade 85 nya lekplatser anlagts och de ledde till att 
öringproduktionen ökade i takt med att lekplatserna anlades (Palm et al. 2006). 
 
Det finns dock ingen större mening med att anlägga lekbottnar i ett vattendrag med stor 
sedimenttransport eftersom grusbottnen snabbt blir fylld med lera och sand igen. Erosionen i 
Harrbäcken är relativt stor och om anlagda grusbottnar ska bestå i framtiden måste 
sedimenttransporten först åtgärdas. För att få bukt med den behöver växter planteras vid 
bäcken som kan binda jorden så den inte åker ut i vattendraget. Växtligheten stabiliserar 
slänterna och tar även upp näringsämnen (Vought 1995). Djupgående rötter som letar sig in i 
vattendraget ökar infiltrationen och skapar habitat för fisk och andra vattenlevande djur. 
Skuggningen från växterna leder till en temperatursänkning och därmed ökar syresättningen 
av vattnet, vilket gynnar laxartad fisk. Växterna i kantzonen fungerar dessutom som en viktig 
näringskälla för akvatiska organismer, då löv och andra växtdelar tillförs från den terrestra 
till den akvatiska miljön. Vid översvämningar återgår lösta organiska partiklar till 
landekosystemet, det blir ett utbyte av näring (Madsen 1995). Släntens lutning är också viktig 
för att minska erosionen, den bör inte överstiga 1:4 (Carlsson och Persson 2006).  
 
Den stora andelen gäddor som leker i Harrbäcken kan vara ett annat problem för harren, 
eftersom de är harrens huvudsakliga predator (Nilsson och Smedman 1994). Det finns dock 
exempel från Tåmeälven i Skellefteå kommun på att harr kan föröka sig där det finns gäddor. 
Vuxna gäddor simmar ut i havet relativt snabbt efter leken och därför vistas inte arterna 
tillsammans särskilt länge (Skellefteå kommun 2008). 
 
Det återstående vandringshindret i Harrbäcken, alltså vägtrummorna i Södra Sillskatan, bör 
också bytas ut mot en halvtrumma eller en bro för att underlätta alla fiskars lekvandring. När 
vattenflödet var högt blev vattenhastigheten genom trummorna väldigt hög och det kan vara 
svårt för fisk att ta sig igenom dem då (Larsson 2005). Bäcksträckan från mynningen och 
cirka 150 meter uppströms som är rensad på stenar och block bör också åtgärdas. Om sten 
och block läggs tillbaka i bäcken på denna plats bromsas vattnet upp och det kan bildas 
bakvatten vid stenblock där fisk kan vila och återhämta sig i sin vandring uppströms 
(Länsstyrelsen 2005).  
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6 Slutsatser 
 
 
När denna undersökning gjordes våren 2012 var det nästan enbart gäddor i bäcken. Endast 
en lekplats för gäddor upptäcktes och det var i översvämningsområdet (figur 1). Det kan bero 
på att det fortfarande var kallt i vattnet, eller att andra fiskarter inte trivs där. För att få andra 
fiskarter att trivas i bäcken, för att miljömålen ska uppnås och för att Harrbäcken ska kunna 
användas som modellvattendrag måste många åtgärder göras. För att restaurera Harrbäcken 
och nå ett långsiktigt resultat krävs det att åtgärder utförs både i vattendraget, kantzonen och 
i det omgivande avrinningsområdet. 
  
Harrbäckens utformning bör ändras på de platser där den är rätad. Om bäcken görs mer 
slingrande blir bäckens yta betydligt större, vattenhastigheten bromsas upp, vilket också 
leder till minskad erosion och mindre flödesvariation. Växter bör också planteras där kantzon 
saknas för att ge skugga, skydd och näring för vattenlevande varelser. Växterna binder även 
jorden och hjälper då till att motverka erosionen ytterligare. Sten och block som tagits upp 
bör läggas tillbaka i vattendraget så att vattenhastigheten bromsas och skapar viloplatser för 
lekvandrande fisk. Lekbottnar för laxartad fisk måste anläggas och de vandringshindrande 
vägtrummorna i Södra Sillskatan bör bytas mot en halvtrumma eller en bro. Sulfidlerorna 
och vattnets pH-värde är troligen inget större hot mot fisklivet i Harrbäcken, då pH-värdena 
var förhållandevis bra. 
 
Om alla åtgärder utförs har man kommit en bra bit på vägen att uppfylla de flesta av de 
miljömål som rör Harrbäcken och bäcken bör kunna användas som modellvattendrag.   
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Bilaga 1  
 
 
Här visas resultatet från temperaturmätningen i Harrbäcken. Före 15:e maj finns endast 
värden från den manuella temperaturmätningen vid fiskräknaren. Från 15:e maj visas 
värdena från fiskräknaren (en mätning var tredje timme). 
 
Datum Tid Vattentemp 

   2012-05-03 11.45 6,0°C 

2012-05-04 10.30 3,5°C 

2012-05-05 17.20 2,1°C 

2012-05-06 15.25 6,0°C 

2012-05-07 10.15 4,5°C 

2012-05-08 15.00 8,5°C 

2012-05-09 10.40 6,7°C 

2012-05-10 14.50 7,1°C 

2012-05-11 09.20 5,6°C 

2012-05-12 15.40 8,2°C 

2012-05-13 13.00 8,7°C 

2012-05-14 14.00 7,8°C 

2012-05-15 12.00 6,8°C 

 

15.00 9,4°C 

 

18.00 9,6°C 

 

21.00 7,6°C 

2012-05-16 00.00 6,0°C 

 

03.00 5,0°C 

 

06.00 4,6°C 

 

09.00 6,2°C 

 

12.00 9,2°C 

 

15.00 9,2°C 

 

18.00 9,8°C 

 

21.00 7,8°C 

2012-05-17 00.00 6,6°C 

 

03.00 6,0°C 

 

06.00 5,6°C 

 

09.00 5,4°C 

 

12.00 5,4°C 

 

15.00 5,4°C 

 

18.00 5,4°C 

 

21.00 5,2°C 

2012-05-18 00.00 4,8°C 

 

03.00 4,4°C 

 

06.00 4,4°C 

 

09.00 4,6°C 

 

12.00 5,4°C 

   

Datum Tid Vattentemp 

   2012-05-18 18.00 7,0°C 

 

21.00 6,4°C 

2012-05-19 00.00 5,2°C 

 

03.00 4,2°C 

 

06.00 3,6°C 

 

09.00 5,4°C 

 

12.00 8,4°C 

 

15.00 10,0°C 

 

18.00 9,2°C 

 

21.00 8,0°C 

2012-05-20 00.00 6,4°C 

 

03.00 5,6°C 

 

06.00 5,2°C 

 

09.00 5,6°C 

 

12.00 6,2°C 

 

15.00 6,4°C 

 

18.00 6,2°C 

 

21.00 5,8°C 

2012-05-21 00.00 4,4°C 

 

03.00 3,4°C 

 

06.00 2,8°C 

 

09.00 4,8°C 

 

12.00 8,2°C 

 

15.00 10,4°C 

 

18.00 9,8°C 

 

21.00 7,8°C 

2012-05-22 00.00 5,8°C 

 

03.00 4,6°C 

 

06.00 4,2°C 

 

09.00 6,0°C 

 

12.00 9,6°C 

 

15.00 11,8°C 

 

18.00 10,8°C 

 

21.00 8,2°C 

2012-05-23 00.00 5,8°C 

 

03.00 4,6°C 

 

06.00 4,4°C 
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Datum Tid Vattentemp 

   2012-05-23 09.00 6,2°C 

 

12.00 8,2°C 

 

15.00 9,4°C 

 

18.00 8,8°C 

 

21.00 7,2°C 

2012-05-24 00.00 5,6°C 

 

03.00 4,6°C 

 

06.00 4,0°C 

 

09.00 6,6°C 

 

12.00 9,6°C 

 

15.00 12,0°C 

 

18.00 11,8°C 

 

21.00 10,0°C 

2012-05-25 00.00 7,8°C 

 

03.00 6,8°C 

 

06.00 6,8°C 

 

09.00 9,4°C 

 

12.00 10,0°C 

 

15.00 10,5°C 

 

18.00 10,8°C 

 

21.00 8,6°C 

2012-05-26 00.00 7,2°C 

 

03.00 6,8°C 

 

06.00 6,6°C 

 

09.00 8,6°C 

 

12.00 11,6°C 

 

15.00 12,8°C 

 

18.00 12,8°C 

 

21.00 11,2°C 

Datum Tid Vattentemp 

   2012-05-27 00.00 10,2°C 

 

03.00 8,2°C 

 

06.00 7,6°C 

 

09.00 9,6°C 

 

12.00 14,0°C 

 

15.00 17,4°C 

 

18.00 17,6°C 

 

21.00 14,4°C 

2012-05-28 00.00 11,8°C 

 

03.00 10,2°C 

 

06.00 8,8°C 

 

09.00 9,6°C 

 

12.00 11,6°C 

 

15.00 12,2°C 

 

18.00 11,8°C 

 

21.00 10,0°C 

2012-05-29 00.00 8,6°C 

 

03.00 7,8°C 

 

06.00 8,2°C 

 

09.00 9,0°C 

 

12.00 9,8°C 

2012-05-29 15.00 12,0°C 

 

18.00 11,6°C 

 

21.00 10,0°C 

2012-05-30 00.00 9,2°C 

 

03.00 8,4°C 

 

06.00 7,6°C 

 

09.00 9,0°C 
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