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algblomning, förstudie och åtgärdsprogram

Uttersjöns sjögrupp och Skellefteå kommun 2017

1. Bakgrund
I denna rapport redovisas resultatet av det arbete som ingått i LOVA-projektet:
”Uttersjöträsket – åtgärder mot övergödning och algblomning, en förstudie” Som underlag
har dessutom använts tidigare provtagningsresultat av vattenkemi och nätprovfiske. Även ett
examensarbete av Klara Brännström har bidragit med viktiga bakgrundsfakta. Målsättningen
med projektet har varit att ta fram ett åtgärdsprogram för att minska näringsbelastningen på
Uttersjöträsket och återkommande algblomningar.
Sjön Uttersjöträsket har under flera år haft problem med algblomning av cyanobakterier. För
boende i området har det lett till att sjön inte kunnat användas för fiske, bad eller andra
fritidsaktiviteter i den utsträckning som varit önskvärd. För cirka 10 år sedan
uppmärksammades Skellefteå kommun på problemen och vattenprovtagningar påbörjades i
sjön och tillrinnande vatten. Fokus var att undersöka sjöns status och påverkan av
näringsämnen i tillrinnande vatten. Länsstyrelsen utförde 2008 en undersökning av
växtplankton i sjön vilket resulterade i att dess ekologiska status klassades som
otillfredsställande.
En vattengrupp med representanter för boende i byn har bildats och varit aktiv i
genomförandet av projektet. Flera planeringsmöten har hållits och studiebesök har gjorts för
att ta del av arbetet kring övergödningen i Skråmträsket, pilotsjö för övergödda sjöar i
Bottenvikens vattendistrikt. Under 2017 har vattengruppen gjort en stor praktisk insats via
reduktionsfiske av vitfisk i sjön. Dialog har kontinuerligt förts med Skellefteå kommun
angående planering och genomförande av aktiviteter.

2. Åtgärdsprogram
Här redovisas kortfattat ett antal åtgärder som bör prioriteras i arbetet för en bättre
vattenkvalité i Uttersjöträsket. För mer detaljerad information om varje åtgärdspunkt hänvisas
till den uppsjö av rapporter och annan litteratur som finns i ämnet. Åtgärdsprogrammet bör
genomföras under en 3-årsperiod.
Målsättningen med åtgärderna är att sjöns halter av näringsämnen ska minskas och den
ekologiska statusen förbättras till God status enligt vattenförvaltningen. Algblomningen ska
minska och siktdjupet i sjön förbättras. För närboende kring sjön ska den åter kunna bli viktig
för rekreation och friluftsliv, samt uppvisa en god biologisk mångfald.

A. Minskad näringsbelastning från enskilda avlopp
På grund av problemen med algblomning inventerade Skellefteå kommun enskilda avlopp
runt sjön 2008. De anläggningar som inte blev godkända anmodades att åtgärda problemen
inom två år. Så har också skett och i dag uppfyller de enskilda avloppsanläggningarna i
området de krav som ställs. Det är viktigt att fastighetsägarna sköter sina anläggningar och
gör de kontroller och underhåll som krävs för att de ska fortsätta vara i gott skick. Skellefteå
kommun håller på att ta fram skötselanvisningar för enskilda avlopp och vi önskar att
kommunen håller ett informationsmöte om detta i byn under 2018.

B. Minskad näringsbelastning från jordbruk
I närområdet finns ett par jordbruksföretag som brukar marken främst för djurhållning och
bete. Den mest aktive jordbrukaren är med i vattengruppen och bidrar med kunskap om
förhållandena i området. Det är viktigt med en fortsatt dialog om gödselhantering och

skyddszoner kring bäckar och diken. Här kan projekt Greppa Näringen spela en stor roll,
liksom samverkan med ansvariga personer på Länsstyrelsen och LRF.

C. Biomanipulering genom fiskereduktion
I denna förstudie har olika fiskeredskap och fisketider prövats för reduktion av vitfisk. Bäst
resultat har fiske med en finsk fiskvårdsryssja gett. Under sju veckor under maj och juni
fångades 1194 kg vitfisk (mört och braxen). Det motsvarar 72 kg fisk/ha. All fångad gädda
och abborre över 20 cm återutsattes. Ett efterföljande provfiske under hösten 2017 har visat
att reduktionsfisket har haft stor effekt på fiskbestånden. Till 2018 ska det införskaffas
ytterligare en fiskvårdsryssja och ett fortsatt utfiske ska göras under våren/försommaren.
Därefter planeras ett uppehåll i reduktionsfisket för att följa effekterna på sjöns status. Målet
är att fiska ut ca 80 % av vitfiskbeståndet.

D. Skyddszoner kring diken
Under projekttiden har ett antal diken stängslas in, vilket hindrat djuren från att trampa sönder
dikeskanter och erosionsproblem har därmed minskat. Vattengruppen ska tillsammans med
jordbrukaren utvärdera hur åtgärden har fungerat praktiskt, hur skyddszonerna kan skötas i
framtiden, samt vilka ytterligare diken som kan omges av skyddszoner. Yttersjöbäcken är i
stort behov av dikesrensning, vilken bör genomföras i etapper för att så lite grumling som
möjligt ska uppstå och transporteras till Uttersjöträsket. Bäcken, som helt rinner genom
jordbruksmark, bör i efterhand om möjligt få funktionen av ett flerstegsdike.

E. Fosfordammar
I jämförelse med våtmarker kan rätt utformade fosfordammar ha en högre reningseffekt på
fosfor och dessutom ta mindre yta i anspråk än våtmarker. Fördelen med våtmarker är att det
kan utgöra ett vackert inslag i landskapsbilden. I projektet har vi föreslagit några tänkbara
områden som kan vara lämplig för fosfordammar. Fortsatt arbete med detaljplanering,
kostnadsberäkning och förankring hos markägare och boende i byn behövs. Dessutom måste
finansieringen lösas.

F. Uppföljande vattenprovtagning
Uttersjöträsket finns med i Skellefteå kommun löpande övervakningsprogram för sjöar.
Vattenprover kommer därför att tas årligen under augusti månad. Det finns därför stora
möjlighetet att i fortsättningen följa utvecklingen av sjöns status. Dessutom behöver en
uppföljande växtplanktonanalys utföras, lämpligen 2018 eller 2019.

G. Vattengruppens fortsatta arbete
Det är viktigt att byns vattengrupp fortsätter sitt arbete för att förbättra sjöns status. Under
2018 kommer vattengruppen ha möten och i samråd med Skellefteå kommun planera för
fortsatt utfiske och genomförande av åtgärdsprogrammet.

3. Reduktionsfiske av vitfisk
Under 2016 provades olika fångstmetoder och protokoll fördes över resultat, se tabell nedan.

Tabell. Fångst av braxen och mört med olika redskapstyper 2016.

Fiskeredskap
Båg- /
strandryssja
Ålryssja
Not

Maska
Antal mm
2
1
1

40
14
40

Nät
Mjärde

1
1

20
19

Mete / kastspö

2

Braxen,
antal

Placering Tid
Norr
Sydväst
Öster
Norr,
öster
Väster

Maj
Maj
Maj
Maj /
Juni
Maj
Maj /
Hela sjön Juni

Mört,
antal

61
15
1

13
0
0

7
0

244
0

0

38

Det mest effektiva och minst arbetskrävande metoden var fiske med ryssja.
Inför fisket 2017 bjöds Thomas Hasselborg från länsstyrelsen i Norrbotten in för tips om
lämpliga metoder för utfiskning. Göran Eriksson i vattengruppen tog ansvar att införskaffa en
fiskvårdsryssja speciellt utformad för utfiske av vitfisk. Dessutom lånades en smoltfälla av
länsstyrelsen i Norrbotten. Ryssjorna började sättas ut direkt efter islossningen och fisket
kunde påbörjas den 18 maj. Fisket avslutades den 30 juni. Vittjning skedde varje dag under
maj månad, i juni glesare.

Fångst av mört och braxen i Uttersjöträsket 2017
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Figur. Fångst av mört och braxen i kg per vittjning i Uttersjöträsket 2017-05-18 –2017-06-30.

Totalt fångades 1194 kg vitfisk. Alla gäddor och abborrar över 20 cm återutsattes levande. Se
fångstprotokoll i bilaga.
Fångsten av mört var störst i början av perioden. De största fångsterna av braxen gjordes dels
i slutet av maj och dels under ca 2 veckor i början av juni. Sannolikt speglar fångsterna
arternas olika tidpunkter för lekaktivitet.
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Figur Antal återutsatta abborrar och gäddor i Uttersjöträsket 2017.
Vid utfiskningen återutsattes totalt 571 abborrar och 100 gäddor. Fångsten var generellt större
i början av perioden. För abborre en tydlig ökning i mitten av juni. De två sista veckorna i juni
fångades betydligt mindre mängder fisk.
Sammantaget var resultatet över förväntan. Nära 1200 kg vitfisk plockades upp ur sjön vid
reduktionsfisket. Det motsvarar ca 70 kg/ha. Målsättningen med fisket är att fiska upp ca 80
% av vitfiskbeståndet för att få en påverkan på vattenkvalitén i sjön. Vi har före fisket
uppskattat att det skulle motsvara ca 1400 kg vitfisk. Det går nu inte säga hur stora bestånd
av fisk det finns i sjön. Men troligen behövs det fiskas upp mer än 1400 kg. Vi hoppas att
efter fisket 2018 kunna dra fler slutsatser om fiskbeståndets storlek. Se också resultatet av det
nätprovfiske som gjordes.
Det är viktigt att även fisket 2018 startar direkt efter islossningen men troligen behöver man
inte fiska hela juni månad ut.

4. Jämförelse nätprovfiske 2009 och 2017
För att bedöma effektiviteten av utfiskningen 2017 gjordes ett uppföljande nätprovfiske i
september. Resultatet jämförs här med ett standardiserat nätprofiske utfört sommaren 2009.
Notera att vid utfiskningen med ryssjorna återutsattes alla gäddor samt abborrar längre än ca

20 cm. Felkällor vid jämförelsen kan vara att färre nät och fler olika maskstorlekar användes
2017 än 2009 och att fisket skedde 2 månader senare 2017. Sedan har det också gått 8 år
mellan fisketillfällena. Vi bedömer ändå att jämförelsen i stora drag kan ge en rättvisande bild
av utvecklingen av fiskbestånden i Uttersjöträsket.

Tabell. Data för nätprovfiskena
Datum vid nätläggning
Antal nät
Nättyp
Ytvattentemp. vid nätläggning
Siktdjup (m)

2009-07-08
8
Norden 12 maskor
16,5
0,5

2017-09-07
4
14 maskor
13
1,10

Det användes 8 nät vid nätprovfisket 2009 och 4 nät 2017. Men eftersom resultaten redovisas
som fångst per nät kan ändå en jämförelse göras över fångstresultatet. Notera också att
siktdjupet bara var 0,5 m 2009 jämfört med 1,1 m 2017.
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Figur: Fångst antal fiskar per när 2009 och 2017.
Fångsten av mört var mycket lägre 2017 än 2009, 22 st/nät jämfört med 153 st/nät.
Minskningen är 86 % vilket indikerar att utfiskningen haft en påtaglig effekt. Abborre
uppvisar ingen större skillnad i antal 2009 och 2017 i antal fiskar/nät, 19 respektive 17 fiskar.
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Figur: Fångst i vikt (g) /nät.
Även i vikt per nät var fångsten av mört mycket lägre 2017 än 2009. Vikten för braxen har
mer än halverats 2017 jämfört med 2009. Däremot har vikten/nät för abborre ökat.
Nätprovfiske är ingen bra metod att visa på gäddbeståndet vi drar därför inga slutsatser för
denna art. Fångsten av gers var mycket låg båda åren.

45%
40%
35%
30%
25%
20%

mört 2009

15%

mört 2017

10%
5%
0%

Figur. Den procentuella längdfördelningen av mört vid provfiske 2009 respektive 2017.
Pilarna anger medellängd respektive år.
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Figur. Den procentuella längdfördelningen av abborre vid provfiske 2009 respektive 2017.
Pilarna anger medellängd respektive år.
Vid fisket 2017 dominerades mörtfångsten av fiskar på 8-9 cm. Andelen mört mellan 12-14
cm var också högre. År 2009 var den dominerade storleken 10-12 cm. Skillnaden i
medellängd hos mört mellan fisket 2009 och 2017 är dock liten.
Procentuellt fångades större abborrar 2017 än 2009 (se pilar för medellängd i diagrammet).
Dels kan det vara en effekt av att mindre abborrar togs upp och större abborrar återutsattes.
Men det kan också vara möjligt att storleken på abborrarna i genomsnitt har ökat i sjön sedan
provfisket 2009. Det senare stöds av att fångsten av abborre 2017 uttryckt som vikt/nät nästan
fördubblats sedan 2009.
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Figur: Fångst (antal fiskar/nät) av vitfisk (mört och braxen) och rovfisk (abborre och gädda)
2009 respektive 2017.
Resultaten visar klart att antalet individer vitfisk har reducerats kraftigt samtidigt som antalet
rovfiskar i stort sett varit oförändrat.
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Figur: Fångst (vikt g) /nät av vitfisk (mört och braxen) och rovfisk (abborre och gädda) 2009
respektive 2017.
Diagrammet visar att utifrån provfiskeresultaten har det skett en svängning i Uttersjöträsket
fiskpopulationer. Viktmässigt dominerar nu rovfisk framför vitfisk. Minskningen av
biomassan av vitfisk kan förklaras av 2017 års utfiskning. Ökningen av biomassan av rovfisk
har sannolikt påbörjats före projektets utfiskning. Totalt var biomassan av all fångad fisk/nät
ca 3,1 kg 2009 och 1,7 kg 2017.
Nätprovfisken med standardiserade provfiskenät ger en bild endast av de fiskar som låter sig
fångas och tillåter bara relativa jämförelser mellan de olika fiskarna utan egentliga
kvantitativa data över sjöns fiskbestånd. Även om provfisket 2017 inte utfördes exakt enligt
samma metodik som 2009, kan man konstatera att utfiskningen med 2 ryssjor våren och
försommaren 2017 haft stor påverkan på fiskbeståndet. Vid jämförelse av provfiskeresultaten
har mängden vitfisk, uttryckt som vikten av fångad fisk/nät minskat med ca 80 %. Samtidigt
har mängden rovfisk (abborre och gädda) ökat med ca 25 % uttryckt som vikten av fångad
fisk/nät. Medelstorleken hos abborre är också högre 2017 än den var 2009, vilket förbättrar
möjligheterna till effektivare predation på mört och småbraxen. Siktdjupet har också ökat
sedan 2009 vilket gynnar abborren och gäddan då de jagar med synen.
Utfiskningen med ryssjorna visar att det också finns stora braxar i sjön. Dessa tycks vara
svåra att fånga i nätprovfisket. Det är därför svårare att säga nått om braxenbeståndet. Men
eftersom man vet att stora braxar är effektiva bottenbetare och därför kan frigöra fosfor ur

sedimentet, är det väldigt viktigt att fortsättningsvis hårt beskatta beståndet av stora braxar i
sjön.

5. Planering av fosfordammar/våtmarker för fosforreduktion
I tillrinningsområdet har en kartstudie gjorts av lämpliga områden för fosfordammar. Utifrån
andras undersökningar bedömer vi att specialutformade fosfordammar är lämpligare och bör
ge en bättre fosforrening än våtmarker. Kartan nedan visar förslag på lämpliga områden för
fosfordammar. För att bättre kunna planera läge och utformning av fosfordammar har en
avvägning med instrument på dikeslutningar i området genomförts. Innan dammar anläggs
krävs förankring hos markägare, detaljprojektering av utformning, storlek, m.m.

Figur Karta med förslag till möjliga områden lämpliga för fosfordammar markerade med gul
färg. Diken lämpliga för skyddszoner markerade med grön färg (se avsnitt 7.).

Figur. Avvägning fallinje för Yttersjöbäcken. Även andra diken är avvägda men redovisas
inte här.
I olika forskningsprojekt har fosfordammar visat sig ha en påtaglig reningseffekt på fosfor. Vi
tror därför att det skulle vara mycket värdefullt för Uttersjöträsket om sådana anläggs.
Förutom att markägare behöver upplåta mark krävs noggranna markundersökningar eftersom
det finns risk för sulfidlera i området samt även artetiskt grundvatten. Vattnet i tillrinnande
bäckar och diken har hög järnhalt med delvis flockat järn. Fosfordammarna skulle därför även
kunna bidra till en minskning av järnhalterna i Uttersjöträsket.

Figur. Principskiss på utformning av fosfordamm. Från Jordbruksverket,
Jordbruksinformation 11-2010, Dammar som samlar fosfor.
(http://www2.jordbruksverket.se/webdav/files/SJV/trycksaker/Pdf_jo/jo10_11.pdf)

6. Planering av kalkbrunnar
Det finns även områden lämpliga för kalkbrunnar, främst då i diken som direkt avvattnar
jordbruken. Arbetsgruppen har varit på studiebesök till Skråmträsket och tagit del av arbetet
med kalkbrunnar där. Hittills har inte anläggningen i Skråmträsket visat på tillräckligt bra
effekt för fosforrening. Tills vidare avvaktar vattengruppen i Uttersjöträsket att anlägga
kalkbrunnar och prioriterar i stället fosfordammar.

7. Inventering och åtgärder av diken på jordbruksmark
Dikeserosion av betande djur har varit påtaglig i området mellan Yttersjön och
Uttersjöträsket. För att minska den erosionen har jordbrukaren stängslat in diken med resultat
att de betande djuren inte längre kan gå och trampa i dikeskanterna och förutsättningarna för
erosion har därmed minskat påtagligt, se foton nedan. Dessutom har broar byggts för att
underlätta djurens passage över bäcken. Av kartan ovan framgår vilka diken som prioriteras
vad gäller skyddszoner.

Foto före stängsling, oktober 2010

Foto juni 2017 visar stängsling av tvärdike.

Foto efter stängsling, juni 2017

Dikessystemet är i behov av upprensning. Det skulle innebära att betesmarken intill skulle bli
något torrare, vilket skulle minska risken för uttransport av fosfor Det är också fördelaktigt
om upprensningen utfördes som tvåstegsdike eller ensidigt tvåstegsdike för att minska
erosionen i diket. Förslagsvis sker dikningen i etapper.

8. Vattenkemi
Provtagning av vattenkemi i Uttersjöträsket och tillrinnande bäckar och diken är av största
betydelse för att kunna prioritera åtgärder och bedöma effekter av genomförda åtgärder.
Vattenprovtagning sker löpande av Skellefteå kommun och resultaten har bl.a. utvärderats i
ett examensarbete (Klara Brännström, 2016. Övergödningen av Uttersjöträsket,
åtgärdsförslag baserade på data från Skellefteå kommun och egna vattenprovtagningar,
examensarbete Umeå Universitet).
Här nedan redovisas figurer för utvecklingen av totalkväve, totalfosfor, klorofyll och siktdjup
för Uttersjöträsket samt totalfosfor för tilloppen Yttersjöbäcken och Stordiket.
I Uttersjöträsket syns tydligast en förändring i klorofyllhalt och på siktdjup, för de tillfällen
som prover tagits under perioden 2009 till 2017. Klorofyll är ett indirekt mått på mängden
alger i vattnet och den allmänna bilden är att algblomningar också har minskat i omfattning
under mätperioden. För siktdjupet syns också en tydlig trend till ökat siktdjup i sjön, vilket
stämmer bra med de minskade algblomningarna. För totalkväve syns ingen förändring och för
totalfosfor en möjlig svag minskning under mätperioden.
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Figur. Halt av klorofyll i Uttersjöträsket, sjömitt, 0,5 m, perioden 2009 till 2017.
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Figur. siktdjup i Uttersjöträsket, sjömitt, perioden 2009 till 2017.
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Figur. Halt av totalkväve i Uttersjöträsket, sjömitt, 0,5m, perioden 2009 till 2017.
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Figur. Halt av totalfosfor i Uttersjöträsket, sjömitt, 0,5m, perioden 2009 till 2017.

I tilloppet Yttersjöbäcken har fosforhalterna minskat sen 2010. Före 2010 var halterna något
lägre och i nivå med värdena 2017. Notera att alla år inte provtagits.
Viktigt är att komma ihåg att det är den totala transporten av fosfor som spelar avgörande roll
för belastningen på sjön, figuren nedan speglar bara halterna. I Stordiket har några avvikande
höga fosforhalter uppmätts, vilket eventuellt kan bero på förorenade prover. Bortsett från
dessa tycks fosforhalterna ha minskat i Stordiket.
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Figur. Halt av totalfosfor i Yttersjöbäcken, inlopp till Uttersjöträsket, perioden 2009 till 2017.
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Figur. Halt av totalfosfor i Stordiket, inlopp till Uttersjöträsket, perioden 2009 till 2017.
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Kommentar, fiskeplats mm
Fiskevårds. ryssja n. utloppet

2017-05-18 TH, RN, GE, J-EA
2017-05-19 RN, GE, J-EA

52,3
53,7

8,7
0,4

2,5
1,7

29
6

3
1

160,6 Smoltryssja, östra sidan.
Fiskevårds. ryssja n. utloppet

2017-05-19 RN, GE, J-EA
2017-05-20 DS, VS, AS

19,2
59,9

0,1
10

0,6
2,8

12
13

7
0

73,4 Smoltryssja, östra sidan.
Fiskevårds. ryssja n. utloppet

2017-05-20 DS, VS, AS
2017-05-21 DS, VS, AS, J-EA

23,4
65,2

3,9
10,9

1,1
3,1

15
25

2
2

97,2 Smoltryssja, östra sidan.
Fiskevårds. ryssja n. utloppet

2017-05-21 DS, VS, AS, J-EA
2017-05-22 RN, ÖN, GE, NE

36,1
70,1

6
11,7

1,7
3,3

19
16

9
2

118,2 Smoltryssja, östra sidan.
Fiskevårds. ryssja n. utloppet

2017-05-22 RN, ÖN, GE, NE
2017-05-23 JE-A, GE, TE, NE, JE

31,6
56,5

5,3
11

1,5
2,7

15
15

6
0

118,7 Smoltryssja, östra sidan.
Fiskevårds. ryssja n. utloppet

2017-05-23 JE-A, GE, TE, NE, JE
2017-05-24 JE-A, P-EA

43,7
33,3

8,5
6,5

2,1
1,6

24
5

9
1

119,7 Smoltryssja, östra sidan.
Fiskevårds. ryssja n. utloppet

2017-05-24 JE-A, P-EA
2017-05-25 NE, EE, P-EA, K-GA

32,9
15,2

6,4
3

1,6
0,7

31
31

3
2

79,1 Smoltryssja, östra sidan.
Fiskevårds. ryssja n. utloppet

2017-05-25 NE, EE, P-EA, K-GA
2017-05-26 PA, KA, DS

22,4
7,2

4,4
1,4

1,1
0,3

16
15

5
0

45 Smoltryssja, östra sidan.
Fiskevårds. ryssja n. utloppet

2017-05-26 PA, KA, DS
2017-05-27 DS, VS, J-EA, AN

7,2
7,2

1,4
1,4

0,3
0,3

19
12

4
1

17,2 Smoltryssja, östra sidan.
Fiskevårds. ryssja n. utloppet

2017-05-27 DS, VS, J-EA, AN
2017-05-28 DS, VS, J-EA, AN, AS

4
6,4

0,8
1,2

0,2
0,3

7
4

5
0

13,4 Smoltryssja, östra sidan.
Fiskevårds. ryssja n. utloppet

2017-05-28 DS, VS, J-EA, AN, AS
2017-05-29 RN, GE, TE

4
4

0,8
0,8

0,2
0,2

7
5

1
0

12,4 Smoltryssja, östra sidan.
Fiskevårds. ryssja n. utloppet

2017-05-29 RN, GE, TE
2017-05-31 RN, TE

4,8
5,6

0,9
1,1

0,2
0,3

5
7

1
1

10,5 Smoltryssja, östra sidan.
Fiskevårds. ryssja n. utloppet

2017-05-31 RN, TE
2017-06-02 DS, VS, RN

8,8
4

1,7
0,8

0,4
0,2

18
8

5
1

17,2 Smoltryssja, östra sidan.
Fiskevårds. ryssja n. utloppet

2017-06-02 DS, VS, RN
2017-06-05 RN, GE, VS, AS

6,4
0,8

1,2
3,2

0,3
0

4
8

3
0

12,4 Smoltryssja, östra sidan.
Fiskevårds. ryssja n. utloppet

2017-06-05 RN, GE, VS, AS
2017-06-06 RN,VS, DS, GE, J-EA

4,6
1,2

18,4
4,8

0
0

2
3

2
2

27 Smoltryssja, östra sidan.
Fiskevårds. ryssja n. utloppet

2017-06-06 RN,VS, DS, GE, J-EA
2017-06-08 RN, JE

2,6
4,4

10,4
24,7

0
0

1
4

3
1

19 Smoltryssja, östra sidan.
Fiskevårds. ryssja n. utloppet

2017-06-08 RN, JE
2017-06-10 RN, GE, AN, J-EA

2,9
1,7

16,2
31,4

0
0

12
25

3
0

48,2 Smoltryssja, östra sidan.
Fiskevårds. ryssja n. utloppet

2017-06-10 RN, GE, AN, J-EA
2017-06-12 RN, GE, CE, DA

1,2
0,7

22,8
13,3

0
0

8
15

4
1

57,1 Smoltryssja, östra sidan.
Fiskevårds. ryssja n. utloppet

2017-06-12 RN, GE, CE, DA
2017-06-14 RN, VS, J-E A, HW

0,4
0,5

7,6
9,5

0
0

4
17

5
0

22 Smoltryssja, östra sidan.
Fiskevårds. ryssja n. utloppet

2017-06-14 RN, VS, J-E A, HW
2017-06-16 RN, J-EA, HW

0,8
0,5

15,2
9,5

0
0

19
9

3
0

26 Smoltryssja, östra sidan.
Fiskevårds. ryssja n. utloppet

2017-06-16 RN, J-EA, HW
2017-06-18 GE, RN, J-EA, HW

1
0,4

18,1
6,7

0
0

16
5

2
0

29,1 Smoltryssja, östra sidan.
Fiskevårds. ryssja n. utloppet

2017-06-18 GE, RN, J-EA, HW
2017-06-20 DS, J-EA, HW

1,1
0,2

20,9
3,8

0
0

5
2

0
0

29,1 Smoltryssja, östra sidan.
4 Fiskevårds. ryssja n. utloppet

2017-06-22 J-EA, RA

0,8

15,2

0

2

0

16 Fiskevårds. ryssja n. utloppet

Totalt vitfisk
kg/vittjning

Datum
Fiskare
2017-05-18 TH, RN, GE, J-EA

Mört kg

Fiskeprotokoll Uttersjöträsket 2017

2017-06-24 RN, AN

0,7

14,3

0

3

0

15 Fiskevårds. ryssja n. utloppet

2017-06-26 J-EA, RA
2017-06-28 RN

0,1
0,5

0
1

0,1
0

4
5

0
0

0,1 Fiskevårds. ryssja n. utloppet
1,5 Fiskevårds. ryssja n. utloppet

2017-06-30 RN, HW, J-EA, GE,VS

0,3

4,7

0

0

0

5 Fiskevårds. ryssja n. utloppet

797,9

396,2

35,4

571

100

Summa

1194,1

Uttersjöns sjögrupp/vattengrupp har bestått av följande deltagare:

Viktoria Strömberg sammankallande
Göran Eriksson
Göthe Gustafsson
Roger Nygren
Marlene Eriksson
Niklas Eriksson
Jan-Eric Andersson
Daniel Strömberg
Hans Wikgren
Dessutom har ytterligare bybor hjälpt till vid fisket.
Från Skellefteå kommun, Samhällsbyggnad har Leif Vestermark och
Bo-Göran Persson deltagit. Rapporten är skriven av Uttersjöns vattengrupp och Bo-Göran
Persson.

