




Geografin styr vattnet grundläggande egenskaper





Hela Kalvträskområdet är 
påverkat av inlandsisen.







När Kalvträskskidan 
användes låg t.ex. 
nuvarande Umeå och 
Skellefteå under vatten. 



Djupa jordar som har skapats 
under istiden, ger oftast 
mer grundvatten. 





Det finns en rullstensås i 
Kalvträsk, men den har 
relativt låg kapacitet för 
vattenuttag.



Sjöar i landskapet är en geografisk aspekt som påverkar 
vattnets kvalitet (oftast till det bättre ur människans 
perspektiv)









Uppehållstiden för vatten 
i sjöarna har stor betydelse
för vattenkvaliteten. 



Kemin i Vitträsket är stabil 
pga lång uppehållstid. 



Kemin i Kalvträsket varierar i 
takt med förändringarna i 
Svartån och Sikån, pga kort 
uppehållstid.

Förvaltningen av Svartåns 
och Sikåns avrinnings-
områden har därför stor 
betydelse för Kalvträskets 
ekosystem.  



Kemin i Vitträsket påverkas 
endast i mycket liten grad av 
diken. 



I utloppet av Vitträsket finns en dammvall. Sjöns nivå 
ser också ut att vara något sänkt jämfört med 
ursprungliga nivån.  



De flesta sjöar är sänkta, 
vilket ger sämre vattenkvalitet.



Vitträsket finns med i databasen PIKE. Där finns data på 
historiska fiskförekomster. (Gröna prickar nedan pekar på 
Röding och Bäckröding, som planterades in på 1920-talet). 

Sannolikheten för att braxen skulle trivas i Vitträsket är 
mycket liten pga av mört aldrig har påträffats, och pga att 
braxen aldrig har fångats på nätprovfiske i Sverige i den typ 
av kristallklara sjövatten som finns i Vitträsket. Braxen trivs 
allra bäst i näringsrika och grumliga vatten.  

Databasen PIKE ger info om fiskförekomster



Reglering av vattenflödena påverkar ekologin

Exempel: Rickleåns 
reglerings-magasin (T.ex. 
Granträsket, Bjursjön m.fl.) 
har låg nivå på våren, vilket 
påverkar kemin och ekologin 
nedströms. 



Regleringen av magasinen 
har förändrats över tid. 



Lär gärna mer via länkarna nedan: 

https://mellanbygdensvattenrad.org/ricklean/

https://vimeo.com/617033949

https://mellanbygdensvattenrad.files.wordpress.com/2021/06/2021-03-rapport-till-nap-gruppen-version-2.1.pdf

https://mellanbygdensvattenrad.org/ricklean/
https://vimeo.com/617033949
https://mellanbygdensvattenrad.files.wordpress.com/2021/06/2021-03-rapport-till-nap-gruppen-version-2.1.pdf


Kemin i Vitträsket är den 
mest studerade i området. 
Men det finns data även från 
andra sjöar och vattendrag.  













Kemin i Vitträsket är stabilare 
än de närliggande vattnen.









Regional trend: 
Brunifiering



Regional trend: 
Brunifiering



Regional trend: 
Brunifiering



Nationell och global 
trend: också brunifiering



https://www.sverigesvattenmiljo.se/sa-mar-vara-vatten/

https://www.sverigesvattenmiljo.se/sa-mar-vara-vatten/


https://www.sverigesvattenmiljo.se/sa-mar-vara-vatten/

https://www.sverigesvattenmiljo.se/sa-mar-vara-vatten/


https://www.sverigesvattenmiljo.se/sa-mar-vara-vatten/

https://www.sverigesvattenmiljo.se/sa-mar-vara-vatten/


https://www.smhi.se/klimat/framtidens-klimat/framtidens-klimat

https://www.smhi.se/klimat/framtidens-klimat/framtidens-klimat




Där sik trivs, trivs sällan braxen. 
Och tvärtom. 



TREND: totalfosfor

Minskande fosforhalter generellt. 



Värdet av vatten
(exempel på några olika perspektiv)



Hektarfångsten är en viktig dimension 
av värde i sjöarna när det gäller 
försörjning av mat. 



Artförskomsterna visar en annan 
dimension av värdet i sjöarna, 
eftersom vissa arter ger bättre betalt.  
 



Globala miljöförändringar
gör att vi inte kan återskapa de
ekosystem som våra föregångare
berättat om. 

Brunare och varmare vatten gynnar
vissa arter och missgynnar andra. 



Storskaliga 
miljöförändringar 
skapar redan 
idag problem på 
många håll. 







Lagar och regler för 
förvaltning av vatten har 
funnits länge – för att det visar 
sig krävas av ett rättsäkert 
samhälle. 

I Sverige betydde t.ex. begreppet 
”Kungsådra” att en älvs fria flöde 
inte fick ägas privat. Rickleån fick 
t.ex. inte stängas helt för laxfiske 
i Rickleå by på 1600-talet, trots 
att byborna menade att de hade 
köpt den rättigheten redan på 
1500-talet. 

I USA, förorenades vissa älvar så 
mycket på 1900-talet att det 
tvingades fram regleringar av 
utsläppen och en 
vattenlagstiftning: det var t.ex. 
ohållbart att älven Cuyahoga blev 
så förorenad att vattnet fattade 
eld minst 13 gånger under 1800-
1900-talet (se nästa bild)





Det finns ett växande intresse
för att äta lokalt fångad fisk, och 
vitfisk. 







1) Sjöars och dammars nivåer får inte justeras utan tillstånd /vattendom. Kommunen bör informeras om en 
damm som saknar vattendom riskerar att brista. 

2) Dammar som saknar juridiskt ansvariga personer, innebär en potentiell ekonomisk risk för samhället och 
dessutom en miljörisk.

3) En damm är långt ifrån gratis att förvalta. Den som vill behålla och ta ansvar för en damm, måste därför ställa 
frågan om det är ekonomiskt hållbart:  



Tack för visat intresse!  

Följ gärna vattenrådets hemsida via e-post eller facebook: 

https://mellanbygdensvattenrad.org/

https://mellanbygdensvattenrad.org/
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