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Förord 
I Östergötland har det sedan 2003 årligen genomförts elfisken inom den regionala miljööver-
vakningen. Denna rapport samlar först och främst resultat från fisken mellan 2015–2017, men 
visar även hur det har sett ut längre tillbaka. Under perioden 2015–2017 har det sammanlagt 
genomförts nästan 125 stycken elfisken i totalt drygt 60 lokaler i länet. Miljöövervakningspro-
grammet är ett samarbete mellan Länsstyrelsen, kommuner och andra intressenter såsom fiske-
vårdsområden. Samtliga elfiskeundersökningar har utförts med den standardiserade metodik 
som finns utarbetad för undersökningsmetoden. Utförare av elfiskena har varit Huskvarna Eko-
logi. 

Miljöövervakning av fisk ger ett mycket viktigt underlag för att bedöma miljötillståndet i vatten-
drag. Resultaten används även för uppföljning av miljömålet ”Levande sjöar och vattendrag”, i 
arbetet med att bevara rödlistade och hotade arter samt vid uppföljning av Natura 2000-områ-
den. Elfiskeundersökningar ger information om artförekomst, beståndstäthet och åldersstruktur 
samt om beståndens utveckling över tid. 

Följande rapport redovisar resultatet av elfiskeundersökningar 2015–2017 med sammanställ-
ningar av ekologisk status, artförekomster och öringtätheter för varje lokal. I tabeller för varje 
lokal ser man även äldre data och man kan på så vis få en bild av hur fisksamhällena har utveck-
lats över tid. 

 

 

 

Erika Melander 
Utredare Miljöanalys 
Ansvarig programområde Sötvatten 
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Förord 
I Östergötlands län genomfördes åren 2015-2017 standardiserade elprovfisken på 61 lokaler i 40 vattendrag 
inom ramen för länsstyrelsens miljöövervakningsprogram. Programmet är ett samarbete mellan Länsstyrelsen, 
länets kommuner och andra intressenter. Samtliga elfiskeundersökningar utfördes med den standardiserade 
metodik som finns utarbetad för undersökningsmetoden. Föreliggande rapport utfördes på uppdrag av 
Länsstyrelsen i Östergötlands län. Vattendrag och lokaler där elfisken har skett utsågs av uppdragsgivaren. 

Uppdragsgivaren, länsstyrelsen i Östergötlands län, har bidragit med skisser och beskrivningar rörande de olika 
lokalerna inom miljöövervakningsprogrammet. Vi vill därför rikta ett tack till berörd personal på länsstyrelsen i 
Östergötlands län. Arbetets genomförande i övrigt, fältarbete samt utvärdering och sammanställning, har 
utförts av Fredrik Nöbelin och Elias Karlsson från Huskvarna Ekologi samt Henrik Olsson, Firma Henrik Olsson.  

 

 

Fredrik Nöbelin 

Huskvarna Ekologi, 2017-02-24 
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Sammanfattning 
Artförekomst 

På de undersökta lokalerna har sammanlagt 28 arter påträffats sedan elfiskeundersökningarna startade. Under 
den senaste treårsperioden har totalt 18 arter fångats. De som fångats de senaste tre åren framgår av figur 1. 
Övriga arter som noterats på de elfiskade lokalerna är björkna, flodnejonöga, färna, harr, id, nissöga, regnbåge, 
ruda, sutare och vimma. Den vanligaste fiskarten är öring, som 
hittades på 50 av 61 undersökta lokaler. Den höga förekomsten 
av öring är helt naturlig eftersom många lokaler är utvalda för 
att följa öringbestånden. Elprovfiskena genomförs av denna 
anledning främst på strömsträckor, d.v.s. områden som öringen 
använder för lek- och uppväxt. Även andra lithofila arter som 
elritsa och lake är frekventa i fångsten. Elritsan är en stim-
bildande och rörlig fiskart, som trots detta ofta hittas på eller i anslutning till strömsträckor. Ofta 
förekommande i fångsten är även arter som gädda och abborre. Liksom elritsan är abborre ofta stimbildande, 
men uppehåller sig normalt inte varaktigt på strömsträckor. Vanligen hittas den inom de mer lugnflytande 
delarna av elfiskelokalerna.  

Flera av de förekommande fiskarterna, främst mört, elritsa och 
kräfta, är känsliga för försurning och reproduktionen slås ut 
tidigt. Eftersom dessa inte är stationära arter som stadig-
varande uppehåller sig på strömsträckorna används dock öring 
som indikator vid en bedömning av försurningspåverkan.  

Av de fångade arterna finns är ål klassificerad som akut hotad 
och laken som nära hotad enligt rödlistan. Stensimpa är inte rödlistad, men upptagen i EUs Art- och Habitat-
direktiv, bilaga 2. Av de arter som fångats vid tidigare provfisken finns vimma upptagen på rödlistan som nära 
hotad. I EUs Art- och Habitatdirektiv nämns flodnejonöga i bilaga 2 och 5, nissöga i bilaga 2 och harr i bilaga 5. 

 

Figur 1. Artförekomst 

Illustration. Frida Axell Grafik & Illustration 

Illustration. Frida Axell Grafik & Illustration 

Elritsa 

Öring 
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Figur 2. Antal fångade arter på respektive lokal. 
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Öringtäthet 

Öringtätheten redovisas som medianvärden och medelvärden som beräknas på det antal elfisketillfällen som 
bedöms vara jämförbara samt fördelade på tre populationstyper, havsvandrande öring, sjövandrande öring 
och strömlevande öring.  

Provfiskeinsatsen varierar mellan de olika lokalerna där vissa har långa tidsserier medan vissa endast 
undersökts vid ett tillfälle. De värden som presenteras för lokaler som undersökts under en lång följd av år kan 
anses vara mer representativa för beståndet.  

I vissa av vattendragen har utsättningar av öring genomförts. De resultat som redovisas kan i dessa fall anses 
vara snedvridna som en följd av utsättningarna. Utsättningar har, så vitt känt, ägt rum i Humlebäcken, Lillån vid 
Boxholm och Orrnäsaån.  

Tabell 1. Medelvärde och medianvärde (st/100 m2) för varje elfiskelokal. 

Lokal Öring 0+ Öring >0+ Populationstyp Antal 

 Median Medel Median Medel  
fisketillfäl

len 

Borkhultsån, Ned Spikbruksdammen 2,8 6,7 6,1 7,8 Sjövandrande 8 

Bulsjöån, Olstorp ned tomt 16,8 17,3 2,8 5,4 Sjövandrande 12 

Bulsjöån, Snickeri-förgrening 10,8 12,0 0,4 0,7 Sjövandrande 8 

Bulsjöån, Visskvarn 37,6 37,2 12,6 13,2 Sjövandrande 17 

Bäck från Skolen, Klacketorn 0 0 0 0 Strömlevande 1 

Bäck fr Välen, Crossbanan 4,6 6,4 0,9 1,6 Strömlevande 13 

Bäck fr Välen, Upp bro och vind 2,9 7,7 1,5 2,0 Strömlevande 15 

Börrumsån, Glappt rifflepool 4,8 4,8 2,1 2,1 Havsvandrande 2 

Börrumsån, Ravinen nedre 76,8 74,3 9,7 8,9 Havsvandrande 15 

Börrumsån, Ravinen 30,3 44,3 12,9 18,2 Havsvandrande 22 

Djupviksbäcken, Hagen 50,2 50,6 11,9 13,4 Havsvandrande 15 

Fjällbäcken, Ned fall/Gula huset 1,9 2,2 0 0,2 Havsvandrande 4 

Fredriksnäsbäcken, Ned fall 54,9 68,5 6,2 12,8 Havsvandrande 7 

Getåbäcken, Hultet 96,5 78,8 20,5 19,0 Havsvandrande 5 

Getåbäcken, Ovan hindret 49,0 57,2 19,1 22,7 Havsvandrande 14 

Humlebäcken, Haraldsbo ned väg 0 0 0 0,3 Strömlevande 4 

Humlebäcken, Mellangården 2,8 13,7 0 0,5 Strömlevande 4 

Humlebäcken, Skruvhult ovan väg 0 0 0 0 Strömlevande 4 

Jonsboån, Lugnet Hallstaån 4,2 4,7 4,3 4,0 Strömlevande 5 

Kapellån, Ekhagen Tolefors 0 0 0 0 Strömlevande 2 

Kavelbäcken, Kavelbäcksgård 4,2 4,7 4,3 4,0 Strömlevande 6 

Kisaån, Föllingsö 0,8 11,6 2,4 8,8 Strömlevande 9 

Kolmårdsbäcken, Ravinen 103,7 108,2 63,6 56,3 Havsvandrande 15 

Kvarsebobäcken, Mynningen 77,5 93,6 21,0 26,3 Havsvandrande 14 

Kvarsebobäcken, Ovan utriv damm 70,0 71,9 13,1 14,8 Havsvandrande 5 

Kärsbyån, Ovan gångbron 4,2 6,0 0,5 0,9 Sjövandrande 8 
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Tabell 1 forts. Medelvärde och medianvärde (st/100 m2) för varje elfiskelokal. 

Lokal Öring 0+ Öring >0+ Populationstyp Antal 

 Median Medel Median Medel  fisketillfällen 

Lillån Boxholm, Ned omlöp Timmerö 3,7 12,6 2,8 2,7 Strömlevande 3 

Lillån Boxholm, Ovan vägbro 0 0 0 0 Strömlevande 1 

Lillån Boxholm, Ådalsvägen 3,0 3,0 0,4 0,4 Strömlevande 1 

Lillån Boxholm, Strålsnäs 35,4 35,4 8,1 8,1 Strömlevande 1 

Lillån Boxholm, Strålsnäs säteri 2,2 3,9 1,8 2,0 Strömlevande 9 

Lillån Boxholm, Kvisslehultsbro 0 0,5 0 0,5 Strömlevande 9 

Mobäcken, Hornstugan 0 0 0 0 Strömlevande 1 

Odensbergsbäcken, Ned damm+omlöp 60,3 59,6 7,1 7,1 Sjövandrande 9 

Orrnäsaån, Spiksmedjan 12,5 8,4 0 0,3 Sjövandrande 3 

Passdalsån, Hagänden 64,6 70,4 15,8 16,2 Havsvandrande 25 

Passdalsån, Kvarnen 83,6 84,8 29,6 30,2 Havsvandrande 16 

Pjältån, Skriketorpsravin Dvardala 92,5 91,6 10,5 13,3 Havsvandrande 15 

Pjältån, Stendamm Loddbyvägen 46,1 71,4 14,7 18,8 Havsvandrande 4 

Pjältån, Åby stenbron 120,1 120,1 46,2 46,2 Havsvandrande 2 

Silverån, Forserum 8,0 8,5 3,6 4,7 Strömlevande 10 

Silverån, Ovan bron Svinhultsvägen 10,1 8,9 8,2 7,6 Strömlevande 15 

Sjöhamrabäcken, Ned Birgerslund 11,7 18,1 2,8 4,1 Sjövandrande 12 

Skansån, Åbacken 0 0 0 0 Strömlevande 2 

Skrivaremoån, Förgrening-fall 10,8 12,5 3,0 4,4 Sjövandrande 3 

Skrivaremoån, Uppströms väg 12,7 16,1 3,6 3,8 Sjövandrande 11 

Stordalsbäcken, Ovan vägen 0,5 4,4 6,3 7,5 Strömlevande 4 

Storån, Nedströms vaddfabriken 2,2 4,9 0,2 0,5 Strömlevande 13 

Storån, Runt svängen 14,3 21,8 3,0 3,4 Havsvandrande 14 

Storån, Teknorama 10,9 18,1 7,4 8,3 Strömlevande 13 

Svartån, Linnefors 1,6 2,2 1,1 1,9 Strömlevande 5 

Svartån, Stenbordet tröskeln 18,0 21,8 0,8 0,8 Sjövandrande 15 

Svintunabäcken, Getängen 28,5 35,1 28,7 29,3 Havsvandrande 15 

Svintunaån, Mynningen 82,9 100,7 24,2 20,8 Havsvandrande 15 

Tidersrumsbäcken, Upp Färmestorpsv 0 0 0 0 Strömlevande 1 

Torshagsån, Åby centrum 95,8 97,8 15,3 19,2 Havsvandrande 15 

Vadsbäcken, Torp 0 0 0 0,1 Strömlevande 6 

Vammarsmålaån, Centrum 3,2 12,0 13,9 18,3 Havsvandrande 4 

Vindån, Uppströms gångbron 21,7 21,7 2,2 2,2 Havsvandrande 2 

Ålebäcken, Nedan kvarndamm 51,3 48,8 3,6 8,0 Sjövandrande 7 

Åsboån, Staffansbo 1,5 1,5 0,2 0,2 Strömlevande 2 
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Påverkan 

Östergötlands län är tämligen förskonat från försurningspåverkan, men behov av kalkning finns i de norra 
delarna av länet samt i vissa områden i södra delen av länet. Bland de drabbade områdena finns Kolmården, 
där flera av de undersökta vattendragen ligger. I Kolmården, eller i närområdet, återfinns Djupviksbäcken, 
Getåbäcken, Kolmårdsbäcken, Kvarsebobäcken, Pjältån, Svintunabäcken, Svintunaån och Torshagsån. 
Åtgärdsområden i södra delen av länet berör Kisaån, Bulsjöån och Silverån. Många av de undersökta 
vattendragen är påverkade av rätning, rensning och fragmentering, men även olika grader av reglering. Denna 
typ av påverkan medför vanligen att lek- och uppväxtområden skadas eller helt omintetgörs. Av de elfiskade 
lokalerna bedömdes Kisaån, Storån, Sjöhamrabäcken och Vammarsmålaån vara särskilt påverkade av rensning 
och rätning. 

Vad gäller reglering kan nämnas Bulsjöån, d.v.s. ett 
av de vattendrag som utgör reproduktionsområde 
för den uppströmsvandrande öringen i Sommen, och 
Svartån, lek- och uppväxtområde för Sommens 
nedströmsvandrande öring. Även Storån, 
Söderköpingsån och Orrnäsaån är kraftigt påverkade 
av reglering. I ytterligare vattendrag finns ström-
kraftverk som inte har samma regleringmöjligheter.  

En påverkansfaktor som troligen haft stort 
genomslag åren 2016 och 2017 var torka. Särskilt 
drabbade var Börrumsån, Fjällbäcken och Kolmårds-
bäcken som var helt uttorkade. Det kan dock 
förmodas att mortaliteten ökat betydligt även i 
andra vattendrag.  

Kraftig fysisk påverkan nar noterats på elfiskelokalerna i Humlebäcken, Kavelbäcken, Skansån, 
Sjöhamrabäcken, Tidersrumsån, Vadsbäcken och Vammarsmålaån. Dessa bäckar har grävts om och fördjupats. 
Fysisk påverkan i form av rensningsingrepp, i olika grad, har noterats i ett flertal vattendrag.  

Fiskfaunans status, VIX 

Vid varje provfisketillfälle beräknas ett medelvärde av de i VIX ingående parametrarna. Den klassning som 
redovisas i figur 3 baseras på ett snitt av medelvärdena vid de elfisketillfällen som bedömts vara jämförbara.  

Medelvärdena indikerade hög status på 6 elfiskelokaler, god status på 39 lokaler, måttlig status på 14 lokaler 
och otillfredsställande status på 2 lokaler. Inga lokaler med dålig status noterades.  

 

 

Vadsbäcken.  
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Figur 3. Fiskfaunans status baserad på ett snitt av medelvärdena vid de elfisken som bedömts vara jämförbara. 
(Blå=hög status, grön=god status, gul=måttlig status, orange=otillfredsställande status och röd=dålig status. 



Elprovfiske 2015-2017 

 

14 

 

1. Inledning 
Länsstyrelsen Östergötland län bedriver en kontinuerlig miljöövervakning i länets vattendrag. Under de senaste 
tre åren har elprovfisken genomförts på totalt 61 lokaler i länsstyrelsens elfiskeprogram, och utöver dessa 
genomförs ytterligare en mängd elfisken inom andra verksamhetsområden. I Elfiskeregistret har 99 unika 
elfiskelokaler registrerats under perioden 2015-2017 med vitt skilda motiv och syften. Majoriteten ligger inom 
Länsstyrelsens elfiskeprogram, men elfisken har, som exempel, använts för att undersöka effekten av 
fiskevårdsprojekt, som en del av underlaget vid utarbetande av åtgärdsplaner och vid inventeringar i samband 
med tillståndsansökningar.  

Elfiske är således en utbredd, och viktig, undersökningsmetod för fisk i rinnande vatten som upplyser om 
artförekomst, beståndstäthet och åldersstruktur samt, vid upprepade undersökningar, ger värdefull 
information om beståndens utveckling över tid. Om långa tidsserier finns tillgängliga, d v s om elfisken 
genomförts på samma lokal under ett flertal år, underlättas analyser av resultaten. Ett enstaka elfiske är 
vanligen svårare att dra några säkra slutsatser kring eftersom det finns flera faktorer som kan påverka 
resultatet. Något som tyvärr ofta försvårar utvärderingen är att fiskbestånd har en sorglig tendens att variera 
även utan att blanda in ”mänskligt betingade störningar”. Så kallade naturliga fluktuationer inträffar ”allt för 
ofta” och beror på hur vädrets makter spelar sina kort. Faktorer som t ex vattenflöde, temperatur och 
nederbörd kan ha en stor effekt på hur fångsten ser ut.  

Ett stort antal elprovfisken har analyserats av Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) i syfte tillföra ytterligare ett 
redskap vid bedömningen av elfiskeresultat. Jämförvärden har beräknats för olika typer av öringpopulationer, 
och har därefter delats upp ytterligare i avrinningsområdesstorlek. Redskapet ger en indikation på det specifika 
beståndets status i förhållande till liknande vattendrag inom ett visst geografiskt område. Naturligtvis ger inte 
jämförvärdena hela sanningen, det finns trots allt många lokala variabler som inte kan belysas, men metoden 
med jämförvärden tillför en viktig beståndsdel till helhetsbilden.  

Ett ytterligare redskap av stor betydelse är modellen för bedömning av ekologisk status hos fiskfaunan i 
vattendrag, VIX. Ett antal olika parametrar analyseras och ger var för sig en indikation på eventuell yttre 
påverkan på fiskbeståndet. VIX ger indikationer på störningar från såväl surhet, övergödning, morfologisk och 
hydrologisk påverkan samt bristande konnektivitet.   

Det sammanlagda underlaget från elfiskena vad gäller ålderstruktur, beståndstäthet och trendutveckling 
tillsammans med SLUs jämförvärden och parametrarna i VIX ger goda förutsättningar att bedöma påverkan på 
vattendragen. Men kanske måste lite sunt förnuft läggas till som en beståndsdel i vissa lägen eftersom det kan 
uppstå situationer som ingen modell i världen kan ta hänsyn till.  
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2. Metodik 

2.1 Provfiskemetodik och beräkning av öringtäthet 

Under perioden 2015-2017 utfördes kvantitativa elprovfisken på totalt 59 lokaler och kvalitativa elfisken på två 
lokaler. Elfiskena utfördes i enlighet med den standardiserade metodik som finns beskriven i 
”Undersökningstyp Elfiske i rinnande vatten, vers 1:5, 2010-05-05” (se www.havochvatten.se). Undersöknings-
typen är baserad på den europeiska standarden för elfiske som sedan 2006 också är svensk standard (SS-EN 
14011:2006).  

Kvantitativa elfisken syftar till att: 

• kvantifiera fiskarters beståndstäthet på enstaka lokaler eller i hela vattendrag. 

• studera förändringar i täthet och förekommande arter över tiden på enstaka lokaler eller i hela vattendrag. 

• jämföra täthet och förekommande arter mellan lokaler eller mellan vattendrag. 

• bedöma fiskfaunans ekologiska status på enskilda lokaler eller i hela vattendrag. 

Vid elfiskena användes en bensindriven generator (Honda EU Inverter 10i) och en varierbar likströms-
transformator (LUGAB). Den utgående spänningen varierade mellan 200-600 V beroende på vatten-dragets 
konduktivitet, flöde och temperatur. Efter fisket bedövades fisken med MS-222 varefter variabler enligt 
prioritet 1 och 2, se metodik, noterades. Prioritet 1 innebär att fördela fångsten artvis, mäta längd på samtliga 
fångade fiskar och kräftor, göra en preliminär åldersbestämning hos laxfisk fördelad på årsungar (0+) och äldre 
individer (> 0+) i fält. Prioritet 2 innebär att fisk < 60 mm vägs i grupp och större fisk individuellt med 1 g 
noggrannhet. Längden hos varje individ har mätts med 1 mm noggrannhet.  

Kvantitativa elfisken ger möjlighet att statistiskt beräkna fångstbarheten (p-värde) vid elfiskena och där-igenom 
få en skattning av den faktiska populationstätheten hos förekommande arter inom lokalen. Samtliga resultat 
från elprovfiskena i Östergötland rapporterades till Elfiskeregistret vid Institutionen för akvatiska resurser, SLU 
(se www.slu.se) där täthetsberäkningar av förekommande arter utfördes. De öringtätheter som redovisas i 
föreliggande rapport har levererats av Elfiskeregistret. 

2.2 Jämför- och referensvärden 

Jämförelsedata är hämtad från SLUs publikation ”Jämför- och referensvärden från Svenskt Elfiskeregister – 
Perioden 2008-2015”. För att ge ett säkrare mått har resultaten delats upp i olika regioner samt fördelats efter 
populationstyp, d v s havsvandrande öring, insjövandrande öring och strömlevande öring. Resultaten delas 
vidare upp efter avrinningsområdesstorlek och åldersklass. 

Rapporten innehåller både jämförvärden, som är ett genomsnitt av likartade vatten i samma region, och 
referensvärden, d v s resultat från elfisken som bedömts ha god ekologisk status. Vid beräkningarna av 
jämförvärdena har elfisketillfällen använts där: 

• elfisket utförts juli-oktober 2008 - 2015 

• populationstypen (strömlevande, insjövandrande, havsvandrande) har bedömts (med hjälp av utförares 
bedömning och vår egen kunskap om vattendragen/lokalerna) 

• lokalens värde för lax-/öringungar inte angetts vara 0 (klasserna är 0–1–2) 

• vattenhastigheten inte skattats vara lugn (<0,2 m/s) och att botten utgörs av hårdbotten (grus eller grövre). 

Jämförelsevärdena redovisas i percentiler, där 50-percentilen motsvarar medianvärdet. En percentil är värdet 
på en variabel, som en viss procent av observationerna av variabeln är lägre än. Med 90-percentilen menas 
därför att 90 % av observationerna av variabeln har ett värde som är lägre än detta värde.  

I föreliggande rapport görs jämförelser, vad gäller havsöring, med regionen Stockholm-Blekinge medan 
jämförelser vad gäller insjööring och strömlevande öring görs med regionerna Södra Sverige. 

http://www.havochvatten.se/
http://www.slu.se/
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Resultatet kan relateras till tabellernas percentiler enligt följande:  

• Värden under 1-percentilen – extremt låga 

• Värden under 5-percentilen – mycket låga 

• Värden mellan 5- och 25-percentilen – låga  

• Värden inom 25- och 75-percentilen – normala 

• Värden mellan 75- och 95-percentilen – höga 

• Värden över 95-percentilen – mycket höga 

• Värden över 99-percentilen – extremt höga 

Tabell 2. Jämförvärden för havsöringvattendrag (antal individer per 100 m2) i regionen Stockholm-Blekinge. 

Öring Öring 0+ Öring >0+ Öring totalt 

Percentiler <10km2 <100km2 <1000km2 <10km2 <100km2 <1000km2 <10km2 <100km2 <1000km2 

1 % 0 0 0 0 0 0 2,1 0,9 0,7 

5 % 1,9 1,1 0 2,6 0 0 8,4 4,4 1,1 

10 % 6,1 2,7 0,8 5,2 0,9 0 15,3 9,0 1,8 

25 % 33,0 14,3 2,4 10,3 4,4 0,8 62,5 25,3 4,4 

50 % 80,2 41,4 6,9 23,7 11,8 2,3 113,0 62,4 11,2 

75 % 145,2 87,9 24,7 42,3 24,3 6,3 191,3 115,2 31,7 

90 % 209,9 148,4 61,4 77,2 47,6 14,8 259,2 172,0 81,9 

95 % 256,7 216,8 112,1 96,6 58,7 28,5 313,6 243,4 126,4 

99 %  313,4 228,3  90,5 52,4  358,2 240,3 

Medelvärde 100,8 63,8 22,7 31,6 18,0 6,0 132,4 81,8 28,7 

Antal värden 82 409 192 82 409 192 82 409 192 

Tabell 3. Jämförvärden för insjööringvattendrag (antal individer per 100 m2) i regionen Södra Sverige. 

Öring Öring 0+ Öring >0+ Öring totalt 

Percentiler <10km2 <100km2 <1000km2 <10km2 <100km2 <1000km2 <10km2 <100km2 <1000km2 

1 % 0 0 0 0 0 0 4,3 0,6 0,4 

5 % 0 0 0 1,7 0,9 0 5,6 2,6 1,5 

10 % 3,0 1,4 0 3,0 1,5 0 9,1 5,5 2,6 

25 % 19,6 6,9 2,3 11,5 4,1 0,8 37,5 15,1 4,8 

50 % 47,2 24,5 7,2 26,6 10,0 2,8 80,8 38,3 11,1 

75 % 101,9 51,4 18,6 40,5 20,8 6,6 139,6 75,7 25,3 

90 % 165,3 82,3 41,4 58,0 33,6 12,7 227,2 112,2 49,6 

95 % 276,1 115,5 65,2 74,0 41,7 16,3 310,2 140,9 83,1 

99 % 588,9 236,6 249,8 136,9 64,3 26,2 612,6 265,8 272,0 

Medelvärde 77,6 36,8 19,0 29,5 14,9 4,7 107,0 51,7 23,7 

Antal värden 177 495 182 177 495 182 177 495 182 
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Tabell 4. Jämförvärden för strömöringvattendrag (antal individer per 100 m2) i regionen Södra Sverige. 

Öring Öring 0+ Öring >0+ Öring totalt 

Percentiler <10km2 <100km2 <1000km2 <10km2 <100km2 <1000km2 <10km2 <100km2 <1000km2 

1 % 0 0 0 0 0 0 0,9 0,3 0,3 

5 % 0 0 0 1,4 0,3 0 2,8 0,8 0,5 

10 % 0 0 0 2,6 0,6 0,1 5,7 1,8 0,7 

25 % 2,2 1,2 0,3 6,8 2,3 0,7 13,2 5,0 1,7 

50 % 9,1 5,1 2,1 14,7 5,7 1,7 26,7 12,7 4,3 

75 % 24,9 12,0 5,7 26,3 12,8 4,3 49,4 25,1 9,8 

90 % 52,1 22,6 12,9 39,4 20,3 8,3 87,2 40,5 20,1 

95 % 82,5 32,5 21,5 51,4 26,2 11,3 117,3 51,8 28,9 

99 % 137,3 59,6 41,3 110,6 40,3 24,7 211,1 84,6 62,9 

Medelvärde 19,9 9,2 4,8 19,7 8,7 3,5 39,6 17,9 8,2 

Antal värden 549 1528 620 549 1528 620 549 1528 620 

2.3 Bedömning av fiskfaunans status, VIX 

VIX är ett index för bedömning av ekologisk status i rinnande vatten. De förutsättningar som behövs vid 
beräkningen är standardiserade elprovfisken, avrinningsområdesstorlek, sjöandel, minsta avstånd till upp- 
respektive nedströms liggande sjö, höjd över havet, lutning, medeltemperatur för helår och juli månad, 
vattendragets bredd samt lokalareal.  

Indexet kan påvisa generell påverkan, surhet och övergödning. Med separata sidoindex kan surhet och 
övergödning tydligare påvisas samt även morfologisk och hydrologisk påverkan. I det separata sidoindexet 
ingår en sjunde indikator, Simpsons diversitet, för hydrologisk påverkan. Sex indikatorer ingår i modellen vid 
bedömning av ekologisk status. 

• Sammanlagd täthet av öring och lax. Indikatorn förväntas minska med påverkan. Separata modeller för 
olika populationstyper av öring (strömlevande, sjövandrande eller havsvandrande) används för att kunna 
anpassa indexet efter detta. 

• Andel toleranta arter. Indikatorn ökar med påverkan från övergödning. Indikatorn ökar först, för att sedan 
minska vid kraftig hydrologisk påverkan. 

• Andel lithofila (hårdbottenlekande) individer. Indikatorn minskar med påverkan, förutom för hydrologisk 
påverkan.  

• Andel toleranta individer. Indikatorn ökar med påverkan från övergödning och hydrologisk påverkan men 
inte för surhet och morfologisk påverkan. 

• Andel intoleranta arter, d.v.s. nejonögon, laxfiskarter och simpor. Indikatorn minskar med ökad påverkan av 
surhet, övergödning och morfologisk påverkan.  

• Andel laxfiskarter som reproducerar sig. Indikatorn minskar med påverkan och påvisar effekter av surhet, 
övergödning och morfologisk påverkan.  

• Simpsons diversitet. Sidoindex som ger indikation på hydrologisk påverkan. Indikatorn minskar med 
hydrologisk påverkan.  

Utöver toleranta eller intoleranta finns neutrala arter, t.ex. gädda. Neutrala arter saknar inte betydelse vid 
uträkningen av ekologisk status eftersom de drar ned klassningen av lithofila och intoleranta arter.  
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Indexet är indelat i fem klasser 1-5, motsvarande hög, god, måttlig, otillfredsställande och dålig status.  

Tabell 5. Gränsvärden för VIX. 

Klass Benämning Gränsvärde 

1 Hög >0,749 

2 God >0,467 

3 Måttlig >0,274 

4 Otillfredsställande >0,081 

5 Dålig 0,081 

Tabell 6. Förteckning över förekommande fiskarter som klassificeras som intoleranta, lithofila, toleranta och laxfiskarter där 
förekomst av årsungar (0+) indikerar reproduktion. 

Fiskart Intoleranta Lithofila Toleranta 
Laxfiskarter 

0+ indikerar reproduktion 

Abborre   X  

Asp  X   

Benlöja   X  

Bergsimpa X X   

Björkna   X  

Braxen   X  

Bäcknejonöga X X   

Bäckröding X X   

Elritsa  X   

Faren  X   

Flodnejonöga X X   

Färna  X   

Gräskarp   X  

Grönling  X   

Harr X X  X 

Havsnejonöga X X   

Hornsimpa  X   

Kanadaröding X X   

Karp   X  

Lake  X   

Lax X X  X 

Mört   X  

Regnbåge  X   

Ruda   X  

Röding X X  X 

Sik (obestämd)  X   
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Tabell 6 forts. Förteckning över förekommande fiskarter som klassificeras som intoleranta, lithofila, toleranta och 
laxfiskarter där förekomst av årsungar (0+) indikerar reproduktion. 

Fiskart Intoleranta Lithofila Toleranta 
Laxfiskarter 

0+ indikerar reproduktion 

Siklöja X X   

Småspigg   X  

Stensimpa X X   

Storskallesik  X   

Storspigg   X  

Stäm  X   

Sutare   X  

Vimma  X   

Ål   X  

Öring X X  X 
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3. Resultat 

Borkhultsån, Nedströms Spikbruksdammen 

Avrinningsområde Koordinat (RT90) Kommun Syfte Höjd över havet 

68 Söderköpingsån 646149 - 152247 Åtvidaberg Regional miljöövervakning 44 m 

Populationstyp Senast fiskad Lokallängd Medelbredd (2007 - 2016) Medelyta (2007 - 2016) 

Sjövandrande 2017-08-22 57,0 m 5,4 m 291 m2 

Vattenhastighet Bottenstruktur Bottensubstrat Närmiljö Vattenvegetation 

Strömmande Intermediär Sten, grus, block Lövskog Sparsam 

Det första kända elfisket på lokalen genom-
fördes 1993. Åren 1998, 2003 och 2010 
utfördes kvalitativa elfisken som inte bedöms 
vara jämförbara med övriga resultat. De 
redovisas därför inte i figur 4 nedan. Notera 
att av övriga resultat utfördes elfiskena 1993, 
1999, 2000 och 2001 med två utfisken.  

Lokalavgränsningarna har varierat. Endast de 
elfisken som gjorts från 2007 och framåt har 
utförts på samma sträcka.  

Lokalen bedöms vara en god uppväxtlokal för 
öring. Förutom öring har abborre, stensimpa, 
braxen, bäcknejonöga, signalkräfta, gers, 
gädda, lake, mört och ål fångats. 

Fiskfaunans status 

Fiskfaunans status har varierat mellan hög till otillfredsställande. De parametrar som avviker i högst grad 
relativt de förväntade värdena är ”sammanlagd täthet av öring och lax”, ”andel toleranta individer” och ”andel 
toleranta arter”. Avvikelserna indikerar surhet, övergödningsproblematik och/eller hydrologisk påverkan.  

 

Figur 4. Fiskfaunans status (VIX). Staplarna i diagrammet representerar statusklassningen (blå = hög status, 
grön = god status, gul = måttlig status, orange = otillfredsställande status, röd = dålig status). Punkterna visar 
indikatorernas beräknade medelvärde.  
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Öringtäthet 

Öringtätheten har visat en negativ trendutveckling sedan 1993. Medeltätheten under perioden 1993-2016 var 
6,7 öringårsungar/100 m2 och 7,8 äldre öringungar/100m2. Medianvärdet under samma period var 2,8 
öringårsungar/100 m2 och 6,7 äldre öringungar/100m2. I relation till jämförvärdena var den totala tätheten och 
tätheten av årsungar hög 1993 medan tätheten av äldre öringungar var hög åren 1993-2000. De senaste 
elfiskena 2013 och 2016 har påvisat låg täthet av öring. Låg täthet av öringårsungar noterades även 2002.  

Den vikande öringtätheten och avsaknade av öringårsungar 2013 tyder på yttre påverkan på Borkhultsån. 
Kända påverkansfaktorer är förekomsten av ett kraftverk och ytterligare två dammar uppströms som 
begränsar öringens lek- och uppväxtområde. I vilken grad kraftverket påverkar de hydrologiska förhållandena 
är okänt.  

 

  

 

Figur 5. Trendutvecklingen åren 1993 - 2016 i relation till SLUs jämförvärden.  
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Bulsjöån, Olstorp nedan tomt 

Avrinningsområde Koordinat (RT90) Kommun Syfte Höjd över havet 

67 Motala ström 641201 - 145791 Ydre Regional miljöövervakning 200 m 

Populationstyp Senast fiskad Lokallängd Medelbredd (2011 - 2017) Medelyta (2011 - 2017) 

Sjövandrande 2017-08-22 43,5 m 8,5 m 367 m2 

Vattenhastighet Bottenstruktur Bottensubstrat Närmiljö Vattenvegetation 

Strömmande Intermediär Sten och block Lövskog och tomtmark Sparsam 

Årliga kvantitativa elfisken påbörjades 2006 
men redan tidigare hade ett kvalitativt elfiske 
utförts 2005. Elfisket 2005 bedöms inte vara 
jämförbart med senare undersökningar. 

Bulsjöån är påverkad av måttlig rensning och 
av den reglering som sker vid Västra Lägerns 
utlopp. Sedan några år finns en minimi-
tappning och ett omlöp anlades 2008 vid 
regleringsdammen. Trots viss fysisk påverkan 
bedöms den elfiskade sträckan utgöra en god 
uppväxtlokal för öring. 

Förutom öring har abborre, benlöja, berg-
simpa, elritsa, signalkräfta, gädda, lake och 
mört fångats. 

Fiskfaunans status, VIX 

Fiskfaunans status enligt VIX ligger stabilt på god eller hög nivå. De avvikelser som noteras åren 2008, 2010 och 
2011 orsakas av att toleranta arter fångat sporadiskt. Den slumpartade fångsten ger inga tydliga indikationer 
på yttre påverkan.   

 

Figur 6. Fiskfaunans status (VIX). Staplarna i diagrammet representerar statusklassningen (blå = hög status, 
grön = god status, gul = måttlig status, orange = otillfredsställande status, röd = dålig status). Punkterna visar 
indikatorernas beräknade medelvärde.  
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Öringtäthet 

Tätheten av öring låg 2006 på en tämligen hög nivå, men tätheten sjönk drastiskt 2007. En återhämtning 
skedde under 2011-2016, men tätheten har inte uppnått resultaten från 2006. En drastisk minskning 
noterades, av i synnerhet öringårsungar, 2017. I relation till jämförvärdena överstiger många av de erhållna 
resultaten hög täthet. Men fluktuationerna är stora och vissa år har låga tätheter noterats. Orsaken till de låga 
öringtätheter som noteras vissa år är okänd.  

Medeltätheten under perioden 2006-2016 var 17,3 öringårsungar/100 m2 och 5,4 äldre öringungar/100m2. 
Medianvärdet under samma period var 16,8 öringårsungar/100 m2 och 2,8 äldre öringungar/100m2. 

 

 

 

Figur 7. Trendutvecklingen åren 2006 - 2017 i relation till SLUs jämförvärden.  
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Bulsjöån, Snickeri-förgrening 

Avrinningsområde Koordinat (RT90) Kommun Syfte Höjd över havet  

67 Motala ström 641221 - 145774 Ydre Regional miljöövervakning 206 m 

Populationstyp Senast fiskad Lokallängd Medelbredd (2009-2016) Medelyta (2009-2016) 

Sjövandrande 2017-08-30 61,5 m 5,1 m 311 m2 

Vattenhastighet Bottenstruktur Bottensubstrat Närmiljö Vattenvegetation 

Strömmande  Intermediär Sten och block Lövskog och äng Sparsam 

Årliga kvantitativa elfisken har genomförts på 
lokalen sedan 2009, med undantag av 2017. 
Alla elfisken har genomförts på liknande sätt 
och bedöms vara jämförbara.  

Ån är reglerad vid Västra Lägerns utlopp, men 
sedan några år finns en minimitappning och 
ett omlöp anlades 2008 vid reglerings-
dammen.  

Elfisket sker delvis i omlöpet, vilket innebär 
att en betydande del av bottensubstratet har 
tillförts utifrån. Lokalen bedöms vara en god 
uppväxtbiotop för öring. Förutom öring har 
abborre, benlöja, signalkräfta, gädda och 
mört fångats. 

Fiskfaunans status, VIX 

Fiskfaunans status enligt VIX ligger på god eller hög nivå, frånsett 2011 och 2016. Den lägre statusklassningen 
2011 beror på att flera intoleranta arter/individer fångades detta år. 2016 påverkas statusklassningen negativt 
av att den sammanlagda öringtätheten avviker tydligt från den förväntade tätheten samt av att benlöja 
fångades. Förekomsten av toleranta arter indikerar hydrologisk påverkan, men de avvikande resultaten kan 
möjligen vara en följd av elfiskelokalens läge omedelbart nedströms sjön.  

   

Figur 8. Fiskfaunans status (VIX). Staplarna i diagrammet representerar statusklassningen (blå = hög status, 
grön = god status, gul = måttlig status, orange = otillfredsställande status, röd = dålig status). Punkterna visar 
indikatorernas beräknade medelvärde.  

 



Elprovfiske 2015-2017 

 

25 

 

Öringtäthet 

Öringårsungar har fångats vid samtliga provfisketillfällen, men tätheten har minskat kontinuerligt sedan 2011, 
med undantag av 2015. I relation till jämförvärdena understiger tätheten av äldre öringungar ofta gränsen 
mellan låg och normal täthet. Tätheten av årsungar ligger däremot vanligen inom det normala intervallet, även 
om hög täthet noterades 2010 och 2011. Orsaken till de varierande öringtätheterna är okänd. Variationerna 
sammanfaller endast delvis med den nedströms belägna lokalen ”Olstorp nedan tomt”. Möjligen kan de initiala 
höga tätheterna 2010 och 2011 bero på att fiskevårdsåtgärderna inledningsvis hade positiv effekt.  

Medeltätheten under perioden 2009-2016 var 12,0 öringårsungar/100 m2 och 0,7 äldre öringungar/100m2. 
Medianvärdet under samma period var 10,8 öringårsungar/100 m2 och 0,4 äldre öringungar/100m2. 

 

 

 

Figur 9. Trendutvecklingen åren 2009 - 2016 i relation till SLUs jämförvärden.  
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Bulsjöån, Visskvarn 

Avrinningsområde Koordinat (RT90) Kommun Syfte Höjd över havet  

67 Motala ström 641825 - 147480 Ydre Regional miljöövervakning 156 m 

Populationstyp Senast fiskad Lokallängd Medelbredd (2008-2017) Medelyta (2008-2017) 

Sjövandrande 2017-08-22 40,0 m 7,5 m 295 m2 

Vattenhastighet Bottenstruktur Bottensubstrat Närmiljö Vattenvegetation 

Strömmande  Intermediär Grus och sten Lövskog  Sparsam 

Det första elfisket utfördes 1991 och sedan 
2003 elfiskas lokalen årligen. Elfisket 1991 var 
kvalitativt, men senare provfisken har utförts 
med tre utfisken.  

Nedre Bulsjöån, strax före utloppet i 
Sommen, påverkas av att vatten avleds för 
kraftproduktion i Visskvarns kraftverk. 
Minimitappning finns idag vid kraftverket, 
men tidigare förekom att vattenflödet 
begränsades till läckvatten från dammen.  

Vattendragssträckan är lätt rensad, men 
elfiskelokalen bedöms trots detta vara en god 
uppväxtbiotop för öring. Förutom öring har 
abborre, benlöja, elritsa, gädda, lake, mört och signalkräfta fångats. 

Fiskfaunans status, VIX 

Fiskfaunans status enligt VIX ligger, med vissa undantag, stabilt på god nivå. Avvikelser från det predikterade 
värdet kan särskilt noteras vad gäller parametern ”andel toleranta arter”. De avvikande resultaten enligt VIX 
som orsakas av förekomst av toleranta individer, särskilt abborre och mört, tyder på övergödning och/eller 
hydrologisk påverkan. Avvikelsen är konsekvent, d v s noteras för flertalet av elprovfiskena, och kan tyda på 
påverkan till följd av den reglering som sker vid Visskvarns kraftverk. 

   

Figur 10. Fiskfaunans status (VIX). Staplarna i diagrammet representerar statusklassningen (blå = hög status, 
grön = god status, gul = måttlig status, orange = otillfredsställande status, röd = dålig status). Punkterna visar 
indikatorernas beräknade medelvärde.  
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Öringtäthet 

Öringårsungar har fångats vid samtliga provfisketillfällen, men tätheten har varierat mellan åren. I relation till 
jämförvärdena har tätheten av öring ofta varit hög, både vad gäller årsungar som äldre öring. Vid enstaka 
tillfällen överstiger resultaten gränsen till mycket hög täthet. Enstaka år har dock resultaten påvisat låg täthet.  

Orsaken till att öringtätheten skiftar är okänd, men kan möjligen sökas i hydrologiska och morfologiska orsaker, 
möjligen i kombination med naturliga fluktuationer till följd av väder- och klimatvariationer. 

Medeltätheten under perioden 1993-2017 var 37,2 öringårsungar/100 m2 och 13,2 äldre öringungar/100m2. 
Medianvärdet under samma period var 37,6 öringårsungar/100 m2 och 12,6 äldre öringungar/100m2. 

 

 

 

Figur 11. Trendutvecklingen åren 1993 - 2017 i relation till SLUs jämförvärden.  
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Bäck från Skolen, Klacketorn 

Avrinningsområde Koordinat (RT90) Kommun Syfte Höjd över havet  

67 Motala ström 642303 - 148441 Kinda Inventering 173 m 

Populationstyp Senast fiskad Lokallängd Lokalens bredd (2015) Lokalens yta (2015) 

Strömlevande 2015-09-15 50,0 m 3,8 m 189 m2 

Vattenhastighet Bottenstruktur Bottensubstrat Närmiljö Vattenvegetation 

Strömmande  Intermediär Sten och grus Barrskog  Saknas 

Ett elfiske genomfördes i området 2006, men 
den exakta lokaliseringen är okänd. Elfisket 
2015 är sannolikt det första elfisket på denna 
lokal. Elfiskelokalen bedöms vara en god 
uppväxtbiotop för öring. 

Ingen öring fångades vid elfisket, men 
däremot påträffades elritsa. Orsaken till 
avsaknaden av öring är okänd.  

Fiskfaunans status, VIX 

Frånvaron av öring och andra intoleranta 
arter har en negativ effekt på medelvärdet. 
Avvikelserna vad gäller parametrarna 
”sammanlagd täthet av öring och lax” samt ”andel intoleranta arter” indikerar surhet, övergödning eller 
morfologisk påverkan.  

 

Figur 12. Fiskfaunans status (VIX). Staplarna i diagrammet representerar statusklassningen (blå = hög status, 
grön = god status, gul = måttlig status, orange = otillfredsställande status, röd = dålig status). Punkten visar 
indikatorernas beräknade medelvärde.  
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Bäck från Välen (Pinnarpsbäcken), Crossbanan 

Avrinningsområde Koordinat (RT90) Kommun Syfte Höjd över havet  

67 Motala ström 642742 - 148265 Kinda Uppfölj skyddade områden 122 m 

Populationstyp Senast fiskad Lokallängd Medelbredd (2006-2017) Medelyta (2006-2017) 

Strömlevande 2017-09-06 38,0 m 7,8 m 294 m2 

Vattenhastighet Bottenstruktur Bottensubstrat Närmiljö Vattenvegetation 

Svagt strömmande  Jämn Sten och grus Blandskog  Sparsam 

Ett kvalitativt elprovfiske genomfördes på 
lokalen 1993, men därefter gjordes inga vidare 
undersökningar förrän 2004. Från och med 
2006 har årliga elfisken utförts. Elprovfiskena 
mellan 2004 och 2017 bedöms vara 
jämförbara.  

Vattendragssträckan tycks vara rensad, och 
lokalen bedöms vara en måttligt god uppväxt-
biotop för öring. 

Förutom öring har abborre, bäcknejonöga, 
elritsa, gädda, lake, mört, signalkräfta och 
sutare fångats.  

Fiskfaunans status, VIX 

Fiskfaunans status har pendlat mellan god och otillfredsställande. Den sammanlagda tätheten av öring 
underskrider ofta den predikterade (enligt VIX), men avvikelser kan noteras vad gäller flertalet parametrar. 
Avvikelserna tyder på både morfologisk och hydrologisk påverkan, surhet och övergödning.  

   

Figur 13. Fiskfaunans status (VIX). Staplarna i diagrammet representerar statusklassningen (blå = hög status, 
grön = god status, gul = måttlig status, orange = otillfredsställande status, röd = dålig status). Punkterna visar 
indikatorernas beräknade medelvärde.  

 

 

 



Elprovfiske 2015-2017 

 

30 

 

Öringtäthet 

Öringtätheten, både vad gäller årsungar och äldre öringar, varierar tydligt mellan åren. En jämförelse med SLUs 
jämförvärden visar att tätheten av äldre öringungar ofta varit låg. Årsungar förekommer vanligen inom det 
normala intervallet, men vid enstaka tillfällen har tätheter i gränsen mellan låg och normal täthet noterats.  

Med hänsyn till de periodvis låga öringtätheterna kan det inte uteslutas att någon yttre störning påverkar 
öringbeståndet. Den fysiska påverkan på lokalen är måttlig, vilket troligen bidrar till resultaten.  

Medeltätheten under perioden 2004-2017 var 6,4 öringårsungar/100 m2 och 1,6 äldre öringungar/100m2. 
Medianvärdet under samma period var 4,6 öringårsungar/100 m2 och 0,9 äldre öringungar/100m2. 

 

 

 

Figur 14. Trendutvecklingen åren 2004 - 2017 i relation till SLUs jämförvärden.  
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Bäck från Välen (Pinnarpsbäcken), Uppströms bro och vindskydd 

Avrinningsområde Koordinat (RT90) Kommun Syfte Höjd över havet  

67 Motala ström 642941 - 148281 Kinda Uppfölj skyddade områden 109 m 

Populationstyp Senast fiskad Lokallängd Medelbredd (2007-2017) Medelyta (2007-2017) 

Strömlevande 2017-09-06 62,0 m 4,4 m 272 m2 

Vattenhastighet Bottenstruktur Bottensubstrat Närmiljö Vattenvegetation 

Svagt strömmande  Jämn Sten, grus, sand Blandskog  Sparsam 

Ett kvalitativt elprovfiske genomfördes 1998 
på lokalen, men årliga kvantitativa under-
sökningar startade först 2003, från 2007 inom 
den idag gällande lokalen. Elfiskena mellan 
2003 och 2017 bedöms vara jämförbara.  

Lokalen bedöms vara en måttligt god 
uppväxtbiotop för öring. 

Förutom öring har abborre, bäcknejonöga, 
elritsa, gers, gädda, lake, mört och signal-
kräfta fångats.  

Fiskfaunans status, VIX 

Fiskfaunans status har pendlat mellan hög 
och otillfredsställande. Avvikelser noteras framförallt hos parametrarna ”andel toleranta arter”, ”andel 
toleranta individer och ”andel intoleranta arter”. Toleranta arter fångas inte varje år utan förekomsten kan 
snarare betecknas som slumpmässig. Den sporadiska förekomsten av toleranta arter, främst abborre, kan 
möjligen bero på närheten till sjön Övre Fölingen. Nästan samtliga fångas i den övre djupa och lugnflytande 
delen av lokalen som är en lämplig uppehållsplats för abborre. Avvikelserna hos nämnda parametrar indikerar 
surhet, övergödning och/eller morfologisk och hydrologisk påverkan. 

 

Figur 15. Fiskfaunans status (VIX). Staplarna i diagrammet representerar statusklassningen (blå = hög status, 
grön = god status, gul = måttlig status, orange = otillfredsställande status, röd = dålig status). Punkterna visar 
indikatorernas beräknade medelvärde.  
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Öringtäthet 

Öringtätheten har legat på en relativt jämn, och låg, nivå alla år frånsett 2009 och 2016. Orsaken till de höga 
tätheterna av öring 2009 och 2016 är okänd, men kan vara ett resultat av optimala väderförhållanden som 
skapat förutsättningar att utnyttja de delar av ån som i normala fall inte kan användas p g a brist på 
ståndplatser. I relation till jämförvärdena har tätheten av öring ofta varit låg, både vad gäller årsungar som 
äldre öring.  

Medeltätheten under perioden 2003-2017 var 7,7 öringårsungar/100 m2 och 2,0 äldre öringungar/100m2. 
Medianvärdet under samma period var 2,9 öringårsungar/100 m2 och 1,5 äldre öringungar/100m2. 

 

 

 

Figur 16. Trendutvecklingen åren 2003 - 2017 i relation till SLUs jämförvärden.  
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Börrumsån, Glappt. Rifflepool 

Avrinningsområde Koordinat (RT90) Kommun Syfte Höjd över havet  

68/69 Börrumsån 646732 - 154490 Söderköping Regional miljöövervakning 32 m 

Populationstyp Senast fiskad Lokallängd Medelbredd (2013-2016) Medelyta (2013-2016) 

Havsvandrande 2016-08-30 60,0 m 3,4 m 204 m2 

Vattenhastighet Bottenstruktur Bottensubstrat Närmiljö Vattenvegetation 

Lugnflytande Jämn Sten och block Trädbevuxen betesmark  Måttlig 

Det första elfisket på lokalen utfördes 2011, 
men avviker från elfiskena 2013 och 2016 
eftersom endast ett utfiske gjordes. Av denna 
anledning bedöms inte resultatet vara jämför-
bart med senare elprovfisken.  

Elfiskelokalen bedöms vara en god uppväxt-
biotop för öring. Utöver öring har endast 
gädda påträffats. 

Fiskfaunans status, VIX 

Den dåliga statusen 2016 beror på att ingen 
fisk fångades vid elfisket på grund av att ån 
var helt uttorkad. Inga avvikelser för någon 
parameter noterades 2013 och den skattade öringtätheten låg tydligt över den predikterade tätheten enligt 
VIX.  

 

Figur 17. Fiskfaunans status (VIX). Staplarna i diagrammet representerar statusklassningen (blå = hög status, 
grön = god status, gul = måttlig status, orange = otillfredsställande status, röd = dålig status). Punkterna visar 
indikatorernas beräknade medelvärde.  

Öringtäthet 

Sommaren 2016 fångades ingen öring på lokalen, vilket troligen kan härledas till torka. Nedströms liggande 
lokaler var allvarligt påverkade av torka detta år. I relation till jämförvärdena var tätheten av öring låg 2013, 
både vad gäller årsungar och äldre öring.  

Medeltätheten under perioden 2013-2016 var 4,8 öringårsungar/100 m2 och 2,1 äldre öringungar/100m2. 
Medianvärdet under samma period var 4,8 öringårsungar/100 m2 och 2,1 äldre öringungar/100m2. 
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Figur 18. Trendutvecklingen åren 2013 - 2017 i relation till SLUs jämförvärden.  
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Börrumsån, Ravinen 

Avrinningsområde Koordinat (RT90) Kommun Syfte Höjd över havet  

68/69 Börrumsån 646950 - 154785 Söderköping Regional miljöövervakning 10 m 

Populationstyp Senast fiskad Lokallängd Medelbredd (1995-2017) Medelyta (1995-2017) 

Havsvandrande 2017-08-23 50,0 m 2,9 m 126 m2 

Vattenhastighet Bottenstruktur Bottensubstrat Närmiljö Vattenvegetation 

Svagt strömmande Intermediär Sten och block Trädbevuxen betesmark  Måttlig 

Årliga elfisken har genomförts sedan 1995, 
med undantag av 2001. Notera att fram t o m 
2002 gjordes endast två utfisken vid 
respektive elfiske. Detta minskar säkerheten i 
skattningen av öringtätheten och påverkar 
jämförbarheten med senare provfisken.  

Sammantaget bedöms elfiskelokalen vara en 
god uppväxtbiotop för öring. Förutom öring 
har gädda, sarv, signalkräfta och ål fångats på 
lokalen. 

Fiskfaunans status, VIX 

Det beräknade medelvärdet enligt VIX visar en 
svagt negativ trend, men statusen har vid de flesta tillfällen bedömts som hög eller god. Den dåliga statusen 
2017 beror på att ingen fisk fångades vid elfisket. Den skattade öringtätheten låg under 1990-talet generellt 
över den förväntade tätheten enligt VIX, men har under senare år allt oftare legat lägre än den förväntade. 
Toleranta arter förekommer sällan, men den lägre statusbedömningen 2008 beror på fångsten av sarv. 

 

Figur 19. Fiskfaunans status (VIX). Staplarna i diagrammet representerar statusklassningen (blå = hög status, 
grön = god status, gul = måttlig status, orange = otillfredsställande status, röd = dålig status). Punkterna visar 
indikatorernas beräknade medelvärde.  

Öringtäthet 

Torka ledde till att Börrumsån var helt uttorkad 2017 och att vattenflödet var mycket lågt 2016. Öring-tätheten 
varierar mellan åren, liksom fördelningen mellan olika årsklasser. Årsungar har dock påträffats vid samtliga 
undersökningstillfällen utom 2017. I relation till SLUs jämförvärden pekar resultaten i de flesta fall på normala 
tätheter, men såväl höga som låga tätheter av öring har noterats.  
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Orsaken till variationerna mellan olika år kan inte fastställas, men det är möjligt att beståndstätheten delvis 
hänger samman med vattenflödet. De flesta noteringarna av höga tätheter gjordes före 2002, och det kan inte 
uteslutas att metodiken med två utfisken kan vara en bidragande faktor. 

Medeltätheten mellan 1995-2017 var 44,3 öringårsungar/100 m2 och 18,2 äldre öringungar/100m2. 
Medianvärdet under samma period var 30,3 öringårsungar/100 m2 och 12,9 äldre öringungar/100m2. 

 

 

 

Figur 20. Trendutvecklingen åren 1995 - 2017 i relation till SLUs jämförvärden.  
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Börrumsån, Ravinen nedre 

Avrinningsområde Koordinat (RT90) Kommun Syfte Höjd över havet  

68/69 Börrumsån 646965 - 154810 Söderköping Regional miljöövervakning 4 m 

Populationstyp Senast fiskad Lokallängd Medelbredd (2003-2017) Medelyta (2003-2017) 

Havsvandrande 2017-08-23 45,0 m 2,9 m 121 m2 

Vattenhastighet Bottenstruktur Bottensubstrat Närmiljö Vattenvegetation 

Strömmande Intermediär Sten och block Betesmark med trädbård Måttlig 

Lokalen ligger ca 300 - 400 m från utloppet i 
havet. Kvalitativa elfisken gjordes 1991, 1993 
och 1994. Från och med 2003 har årliga 
kvantitativa elfisken, med tre utfisken, utförts. 
De kvalitativa elfiskena 1991-1994 bedöms 
inte vara jämförbara med senare provfiske-
tillfällen.  

Lokalen bedöms vara en god uppväxtbiotop 
för öring. Förutom öring har flodnejonöga, id, 
lake, regnbåge, sarv, signalkräfta, storspigg 
och ål fångats. 

Fiskfaunans status, VIX 

Fiskfaunans status har vid de flesta tillfällen bedömts som god alternativt hög. Orsaken till att fiskfaunans 
status bedömdes som dålig 2016 och 2017 var att ingen fisk fångades vid elfiskena. De lägre medelvärdena 
2004, 2005 och 2009 beror på att ål fångades dessa år. Frånsett de år då torka tycks ha påverkat öringen har 
den erhållna skattade öringtätheten varit högre än den predikterade tätheten av öring enligt VIX.  

 

Figur 21. Fiskfaunans status (VIX). Staplarna i diagrammet representerar statusklassningen (blå = hög status, 
grön = god status, gul = måttlig status, orange = otillfredsställande status, röd = dålig status). Punkterna visar 
indikatorernas beräknade medelvärde.  
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Öringtäthet 

Vid de flesta undersökningstillfällena har öringtätheterna varit höga, bortsett från 2008 och 2014 samt de 
senaste två åren då Börrumsån var helt uttorkad. Det är troligt att torka kan vara orsak även till de mycket låga 
öringtätheterna de sistnämnda åren. I relation till SLUs jämförvärden pekar resultaten i flera fall på höga 
tätheter, särskilt vad gäller totaltätheten av öring och tätheten av årsungar. Låga tätheter av öring har dock 
noterats med några års mellanrum.   

Medeltätheten under perioden 2003-2017 var 74,3 öringårsungar/100 m2 och 8,9 äldre öringungar/100m2. 
Medianvärdet under samma period var 76,8 öringårsungar/100 m2 och 9,7 äldre öringungar/100m2. 

 

 

 

Figur 22. Trendutvecklingen åren 2003 - 2017 i relation till SLUs jämförvärden.  
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Djupviksbäcken, Hagen 

Avrinningsområde Koordinat (RT90) Kommun Syfte Höjd över havet  

66/67 Djupviksbäck 650174 - 155045 Norrköping Regional miljöövervakning 4 m 

Populationstyp Senast fiskad Lokallängd Medelbredd (2013-2017) Medelyta (2013-2017) 

Havsvandrande 2017-08-16 55,0 m 3,8 m 211 m2 

Vattenhastighet Bottenstruktur Bottensubstrat Närmiljö Vattenvegetation 

Strömmande Jämn Sten  Jordbruk med trädbård Saknas 

Elfiskelokalen ligger i nedre delen av bäcken, 
ca 150 m från utloppet i Bråviken. De första 
elfiskena, 2001 och 2002, utfördes kvalitativt 
och bedöms inte vara jämförbara med övriga 
provfisken. Elfisket 2008 redovisas trots att 
endast ett utfiske utfördes eftersom ingen fisk 
fångades. Lokalens storlek har varierat, men 
sedan 2013 har samma lokalavgränsningar 
använts.  

Elfiskelokalen bedöms vara en god uppväxt-
biotop för öring. Förutom öring har flodnejon-
öga, id, stensimpa och storspigg påträffats. 

Fiskfaunans status, VIX 

Fiskfaunans status har vid de flesta tillfällen bedömts som god alternativt hög. Undantaget är 2008 då ingen 
fisk fångades vilket resulterade i att statusen bedömdes som dålig. Toleranta arter fångas sällan på lokalen, 
men det lägre medelvärdet 2004 orsakades av en sporadisk fångst av storspigg. Den skattade öringtätheten har 
sedan 2006 vid nästan samtliga provfisketillfällen överstigit den predikterade tätheten av öring enligt VIX.  

 

Figur 23. Fiskfaunans status (VIX). Staplarna i diagrammet representerar statusklassningen (blå = hög status, 
grön = god status, gul = måttlig status, orange = otillfredsställande status, röd = dålig status). Punkterna visar 
indikatorernas beräknade medelvärde.  

Öringtäthet 

Öringtätheten har i stora drag visat en positiv utveckling sedan 2003 även om tätheterna både 2004, 2008, 
2009 och 2013 var låga. Orsaken till de låga öringtätheterna dessa år är okänd, men de indikerar någon form av 
yttre påverkan.  
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I relation till SLUs jämförvärden pekar resultaten vanligen på normala tätheter, även om både höga och låga 
tätheter noterats sporadiskt.  

Medeltätheten mellan 2003-2017 var 50,6 öringårsungar/100 m2 och 13,4 äldre öringungar/100m2. 
Medianvärdet under samma period var 50,2 öringårsungar/100 m2 och 11,9 äldre öringungar/100m2. 

 

 

 

Figur 24. Trendutvecklingen åren 2003 - 2017 i relation till SLUs jämförvärden.  
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Fjällbäcken, Ned fall/Gula huset 

Avrinningsområde Koordinat (RT90) Kommun Syfte Höjd över havet  

68/69 Fjällbäcken 646088 - 155153 Valdemarsvik Regional miljöövervakning 4 m 

Populationstyp Senast fiskad Lokallängd Medelbredd (2005-2017) Medelyta (2005-2017) 

Havsvandrande 2017-09-06 50,0 m 4,6 m 229 m2 

Vattenhastighet Bottenstruktur Bottensubstrat Närmiljö Vattenvegetation 

Strömmande Intermediär Sten och block  Lövskog och tomtmark Måttlig 

Fjällbäcken avvattnar en mindre sjö och 
våtmarker, och mynnar därefter i Strand-
viken i St Anna skärgård.  

Ett kvalitativt elfiske, som inte är jämförbart 
med senare elfisken, utfördes på lokalen 
2005.  

Elfiskelokalen bedöms vara en god uppväxt-
biotop för öring. Förutom öring har nejonöga, 
storspigg, småspigg och sutare fångats. 

Observera att fotot är taget vid högvatten i 
september 2017. 

Fiskfaunans status, VIX 

Fiskfaunans status har varierat mellan god och dålig. Den dåliga statusen 2014 och 2017 beror på att ingen fisk 
fångades vid något av elfiskena. Den högre statusbedömningen 2011 grundas framförallt på att öring-
reproduktion kunde konstateras. Avvikelser kan noteras även vad gäller parametrarna ”andel toleranta arter” 
och andel toleranta individer”. I ån har småspigg, storspigg och sutare hittats vilket indikerar övergödnings-
problematik.  

 

Figur 25. Fiskfaunans status (VIX). Staplarna i diagrammet representerar statusklassningen (blå = hög status, 
grön = god status, gul = måttlig status, orange = otillfredsställande status, röd = dålig status). Punkterna visar 
indikatorernas beräknade medelvärde.  

Öringtäthet 

Öring har fångats vid tre av provfisketillfällena, 2005, 2011 och 2015. 2014 noterades att ån var helt uttorkad 
då elfisket skulle ske och vid en uppföljning senare under året visade att fiskbeståndet var utslaget. Vid 2017 
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års elfiske var vattenflödet mycket högt (se foto), men markägarna uppgav att ån tidigare under sommaren 
varit helt uttorkad.  

I relation till SLUs jämförvärden pekar resultaten, de år då öring fångats, på låga tätheter, både vad gäller total 
täthet, täthet av årsungar och täthet av äldre ungar. Både 2011 och 2015 var resultaten nära gränsen för 
mycket låg täthet.  

Medeltätheten mellan 2011-2017 var 2,2 öringårsungar/100 m2 och 0,2 äldre öringungar/100m2. 
Medianvärdet under samma period var 1,9 öringårsungar/100 m2 och 0,0 äldre öringungar/100m2. 

 

 

 

Figur 26. Trendutvecklingen åren 2011 - 2017. SLUs jämförvärden påvisar tätheter väsentligt högre än de 
uppnådda resultaten och framgår därför inte i tabellerna.  
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Fredriksnäsbäcken, Nedströms fall 

Avrinningsområde Koordinat (RT90) Kommun Syfte Höjd över havet  

68/69 Fredriksnäsbäck 645842 - 155473 Valdemarsvik Regional miljöövervakning 5 m 

Populationstyp Senast fiskad Lokallängd Medelbredd (2014-2017) Medelyta (2014-2017) 

Havsvandrande 2017-09-06 52,0 m 3,8 m 195 m2 

Vattenhastighet Bottenstruktur Bottensubstrat Närmiljö Vattenvegetation 

Strömmande Intermediär Sten och block  Lövskog  Måttlig 

Fredriksnäsbäcken avvattnar sjöarna Gåsen, 
Trehörningen m.fl. och mynnar i St Anna skär-
gård. Lokalen ligger ca 400 m från utloppet i 
havet och är tillgänglig för havsvandrande 
öring.  

Det första elfisket gjordes 2003 och från 2014 
görs årliga uppföljningar. Samtliga elfisken har 
utförts med tre utfisken.  

Sammantaget bedöms elfiskelokalen vara en 
god uppväxtbiotop för öring. Utöver öring har 
abborre, gädda, lake, ruda, signalkräfta och 
sutare fångats på lokalen. 

Fiskfaunans status, VIX 

Fiskfaunans status har vid de flesta provfiskena bedömts som måttlig, men de senare elfiskena har pekat på 
högre statusklassning, frånsett 2017. Noterbart är att indikatorernas medelvärde stigit under senare år, med 
undantag för 2017.  

De parametrar som främst haft en negativ effekt på medelvärdet är ”andelen toleranta arter”, ”andel 
intoleranta arter” samt sammanlagd täthet av öring och lax”. Resultaten har dock inte varit entydiga, men 
påvisar dock någon form av störning. Vad gäller toleranta arter kan förekomsten av ruda och sutare tyda på 
influens från någon uppströms liggande sjö eller damm.  

 

Figur 27. Fiskfaunans status (VIX). Staplarna i diagrammet representerar statusklassningen (blå = hög status, 
grön = god status, gul = måttlig status, orange = otillfredsställande status, röd = dålig status). Punkterna visar 
indikatorernas beräknade medelvärde.  
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Öringtäthet 

Årsungar av öring har fångats vid varje elfisketillfälle, men tätheterna har fluktuerat mellan åren. I relation till 
SLUs jämförvärden pekar resultaten på att den totala tätheten av öring var låg 2003 och 2011 och 2017 låg den 
totala tätheten strax över gränsen mellan låg och hög täthet. Som en kontrast noterades höga tätheter 2014, 
2015 och 2016.  

Orsaken till differenserna är okänd, men det kan inte uteslutas att Fredriksnäsbäcken periodvis är utsatt för 
någon yttre störning. Det är dock möjligt att provfiskeresultatet 2017 påverkades av de väder-förhållanden 
som rådde 2016-2017.  

Medeltätheten mellan 2003-2017 var 68,5 öringårsungar/100 m2 och 12,8 äldre öringungar/100m2. 
Medianvärdet under samma period var 54,9 öringårsungar/100 m2 och 6,2 äldre öringungar/100m2. 

 

 

 

Figur 28. Trendutvecklingen åren 2003 - 2017 i relation till SLUs jämförvärden.  
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Getåbäcken, Ovan hindret 

Avrinningsområde Koordinat (RT90) Kommun Syfte Höjd över havet  

66/67 Getåbäcken 650526 - 152835 Norrköping Regional miljöövervakning 33 m 

Populationstyp Senast fiskad Lokallängd Medelbredd (2012-2017) Medelyta (2012-2017) 

Havsvandrande 2017-08-16 95,0 m 2,5 m 232 m2 

Vattenhastighet Bottenstruktur Bottensubstrat Närmiljö Vattenvegetation 

Strömmande Intermediär Sten och block  Lövskog  Måttlig 

Ett elfiske med två utfisken gjordes på lokalen 
1994. Sedan 2003 har kvantitativa elfisken 
elprovfisken utförts varje år, med undantag av 
2006 då ett kvalitativt elfiske utfördes. Lokal-
storleken har skiftat, men sedan 2012 har 
samma lokal använts.  

Ett vandringshinder i bäckens nedre del 
åtgärdades i mitten av 1990-talet, vilket 
innebär att lokalen är tillgänglig för havs-
vandrande fisk. Lokalen bedöms vara en god 
uppväxtbiotop för öring. Förutom öring har 
bäcknejonöga, flodnejonöga och signalkräfta 
fångats. 

Fiskfaunans status, VIX 

Fiskfaunans status har varit stabil över tid och har bedömts som hög samtliga år utom 2008. Orsaken till att 
statusen 2008 sänktes till god var att den skattade öringtätheten detta år understeg den predikterade 
öringtätheten enligt VIX. 

 

Figur 29. Fiskfaunans status (VIX). Staplarna i diagrammet representerar statusklassningen (blå = hög status, 
grön = god status, gul = måttlig status, orange = otillfredsställande status, röd = dålig status). Punkterna visar 
indikatorernas beräknade medelvärde.  

Öringtäthet 

Tätheten av öringårsungar hade en positiv utveckling under perioden 2003-2009. 2008 och 2010 noterades 
låga tätheter av årsungar och tätheterna har därefter varierat och legat på en mer moderat nivå, även om 
tätheten av årsungar var hög även 2016. I relation till SLUs jämförvärden pekar resultaten på att tätheterna 
vanligen ligger inom det normala intervallet, även om både höga och låga tätheter noterats.  
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Orsaken till de låga tätheterna av öringårsungar 2008 och 2010 är okänd, och någon form av yttre, mänskligt 
betingad, störning kan inte uteslutas. Försurningspåverkan kan inte uteslutas eftersom Kolmårdsområdet på 
norra sidan av Bråviken är försurningsdrabbat. 

Medeltätheten mellan 2003-2017 var 57,2 öringårsungar/100 m2 och 22,7 äldre öringungar/100m2. Median-
värdet under samma period var 49,0 öringårsungar/100 m2 och 19,1 äldre öringungar/100m2. 

 

 

 

Figur 30. Trendutvecklingen åren 2003 - 2017 i relation till SLUs jämförvärden.  
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Getåbäcken, Hultet 

Avrinningsområde Koordinat (RT90) Kommun Syfte Höjd över havet  

66/67 Getåbäcken 650704 - 152667 Norrköping Regional miljöövervakning 66 m 

Populationstyp Senast fiskad Lokallängd Medelbredd (2013-2017) Medelyta (2013-2017) 

Havsvandrande 2016-08-16 60,0 m 1,3 m 80 m2 

Vattenhastighet Bottenstruktur Bottensubstrat Närmiljö Vattenvegetation 

Strömmande Jämn Sand och grus  Blandskog  Sparsam 

Getåbäcken rinner upp i det försurnings-
drabbade Kolmårdsområdet på norra sidan av 
Bråviken.  

Ett kvalitativt elfiske utfördes på platsen 
1998. Sedan 2007 har ett flertal kvantitativa 
elfisken genomförts och 2012 gjordes ett 
kvalitativt elfiske. Elfiskena 1998 och 2012 är 
inte jämförbara med övriga provfisken.  

Lokalen bedöms vara en god uppväxtbiotop 
för öring. Förutom öring har nejonöga och 
signalkräfta fångats. 

Fiskfaunans status, VIX 

Fiskfaunans status har bedömts som god samtliga år utom 2010. Avvikelsen 2010 beror på låg sammanlagd 
täthet av öring samt på att öringreproduktion inte kunnat konstateras. Avsaknaden av årsungar tyder enligt VIX 
på påverkan av surhet, övergödning och/eller morfologisk påverkan.  

 

Figur 31. Fiskfaunans status (VIX). Staplarna i diagrammet representerar statusklassningen (blå = hög status, 
grön = god status, gul = måttlig status, orange = otillfredsställande status, röd = dålig status). Punkterna visar 
indikatorernas beräknade medelvärde. 

Öringtäthet 

Elfiskeresultaten påvisar vid flera tillfällen höga öringtätheter i relation till SLUs jämförvärden. Avvikelser 
förekommer i form av utebliven reproduktion eller som betydligt lägre täthet av öringårsungar.  

Eftersom Getåbäcken rinner upp i Kolmårdsområdet kan det inte uteslutas att försurningspåverkan har en 
negativ effekt på öringbeståndet vissa år, i synnerhet 2008. Vad gäller 2013 påvisar resultatet en hög andel 
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äldre öringungar vilket skulle kunna innebära den tämligen låga tätheten av årsungar beror på hög inom-
artskonkurrens.  

Medeltätheten mellan 2007-2016 var 78,8 öringårsungar/100 m2 och 19,0 äldre öringungar/100m2. 
Medianvärdet under samma period var 96,5 öringårsungar/100 m2 och 20,5 äldre öringungar/100m2. 

 

 

 

Figur 32. Trendutvecklingen åren 2007 - 2016 i relation till SLUs jämförvärden.  
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Fågelkullabäcken (Humlebäcken), Haraldsbo ned väg  

Avrinningsområde Koordinat (RT90) Kommun Syfte Höjd över havet  

67 Motala ström 645629 - 148055 Linköping Regional miljöövervakning 107 m 

Populationstyp Senast fiskad Lokallängd Medelbredd (2007-2016) Medelyta (2007-2016) 

Strömlevande 2016-09-07 95,0 m 2,3 m 213 m2 

Vattenhastighet Bottenstruktur Bottensubstrat Närmiljö Vattenvegetation 

Svagt strömmande Jämn Sten  Barrskog  Saknas 

Elfiskelokalen ligger ca 300 meter från 
utloppet i sjön Bjärsen. I bäcken har öring 
från Storån i Kinda planterats ut.  

Det första elfisket gjordes 2007 och 
elfiskeundersökningar har sedan dess utförts 
vart tredje år.  

Fågelkullabäcken är kanaliserad inom det 
aktuella vattendragsavsnittet. Lokalen är en 
måttligt god uppväxtbiotop för öring. Utöver 
öring har abborre, bäcknejonöga, elritsa, 
gers, mört och signalkräfta fångats. 

Fiskfaunans status, VIX 

Både 2007 och 2016 bedömdes fiskfaunans status vara god, främst som en följd av att inga toleranta arter 
fångades. Elfiskeresultaten 2010 och 2013 indikerade avvikelser hos samtliga parametrar, även om förekomst 
av elritsa 2013 hade en positiv effekt på parametern ”andel lithofila arter”. Avvikelserna indikerade 
övergödning och hydrologisk påverkan. Notera att närheten till Bjärsen kan påverka artsammansättningen på 
lokalen.  

 

Figur 33. Fiskfaunans status (VIX). Staplarna i diagrammet representerar statusklassningen (blå = hög status, 
grön = god status, gul = måttlig status, orange = otillfredsställande status, röd = dålig status). Punkterna visar 
indikatorernas beräknade medelvärde. 

Öringtäthet 

Öring påträffades vid elfisket 2010, men endast äldre individer. Det är inte känt om de fångade öringarna är 
utsatta eller om de är ett resultat av naturlig reproduktion. Det är inte heller känt om öring planterats ut på 
sträckan och när detta i så fall gjorts. Orsaken till att öring inte reproducerat sig är okänd, och varken 
vattenkemiska, morfologiska, hydrologiska eller vädermässiga faktorer kan uteslutas. Den beräknade tätheten 
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av äldre öringungar 2010 ligger nära gränsen mellan låg och mycket låg täthet enligt de jämförvärden som 
presenterats av SLU.  

Medeltätheten mellan 2007-2016 var 0,0 öringårsungar/100 m2 och 0,3 äldre öringungar/100m2. 
Medianvärdet under samma period var 0,0 öringårsungar/100 m2 och 0,0 äldre öringungar/100m2. 

 

 

Figur 34. Trendutvecklingen åren 2007 - 2016.  
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Fågelkullabäcken (Humlebäcken), Mellangården Fågelkulla  

Avrinningsområde Koordinat (RT90) Kommun Syfte Höjd över havet  

67 Motala ström 645302 - 148134 Linköping Regional miljöövervakning 123 m 

Populationstyp Senast fiskad Lokallängd Medelbredd (2007-2016) Medelyta (2007-2016) 

Strömlevande 2016-09-07 85,0 m 1,8 m 148 m2 

Vattenhastighet Bottenstruktur Bottensubstrat Närmiljö Vattenvegetation 

Svagt strömmande Jämn Sten, finpartikulärt Tomtmark och lövskog  Riklig 

Elfiskelokalen ligger ca 3,5 km från utloppet i 
sjön Bjärsen. Det första elfisket (2003) avviker 
från övriga genom att endast ett utfiske 
utfördes. Resultatet bedöms därför inte vara 
jämförbart med övriga elfisken.  

Vattendragssträckan är kanaliserad och den 
elfiskade lokalen bedöms vara en måttligt god 
uppväxtbiotop för öring. Förutom öring har 
elritsa, även yngre individer, och signalkräfta 
fångats. 

Fiskfaunans status, VIX 

2007 bedömdes fiskfaunans status vara god 
som en följd av hög öringtäthet och frånvaro av toleranta arter. Sjunkande öringtäthet kommande år sänkte 
fiskfaunans status till måttlig. Inga toleranta arter har fångats på lokalen, men förutom att parameterna 
”sammanlagd täthet av öring” visar låga värden, avviker parametern ”andel intoleranta arter” och påvisar 
surhet, övergödning och morfologisk påverkan.  

 

Figur 35. Fiskfaunans status (VIX). Staplarna i diagrammet representerar statusklassningen (blå = hög status, 
grön = god status, gul = måttlig status, orange = otillfredsställande status, röd = dålig status). Punkterna visar 
indikatorernas beräknade medelvärde. 

Öringtäthet 

Öringreproduktion kunde konstateras vid provfiskena 2003, 2007 och 2010, men därefter har inga öringar 
fångats.  

Orsaken till att öringen tycks ha försvunnit är okänd, och varken vattenkemiska, morfologiska eller 
vädermässiga faktorer kan uteslutas. Eventuell återkolonisation från nedströms liggande vatten-områden har 
inte heller varit möjlig på grund av ett definitivt vandringshinder. Notera att varken tidpunkten, lokalen eller 
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frekvensen av öringutsättningar är känd, och följaktligen är det inte omöjligt att en stor del av de fångade 
öringarna är utplanterade.  

Medeltätheten mellan 2007-2016 var 13,7 öringårsungar/100 m2 och 0,5 äldre öringungar/100m2. 
Medianvärdet under samma period var 2,8 öringårsungar/100 m2 och 0,0 äldre öringungar/100m2. 

 

 

 

Figur 36. Trendutvecklingen åren 2007 - 2016 i relation till SLUs jämförvärden.  
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Fågelkullabäcken (Humlebäcken), Skruvhult ovan väg  

Avrinningsområde Koordinat (RT90) Kommun Syfte Höjd över havet  

67 Motala ström 645179 - 148168 Linköping Regional miljöövervakning 128 m 

Populationstyp Senast fiskad Lokallängd Medelbredd (2007-2016) Medelyta (2007-2016) 

Strömlevande 2016-09-07 90,0 m 1,7 m 146 m2 

Vattenhastighet Bottenstruktur Bottensubstrat Närmiljö Vattenvegetation 

Svagt strömmande Intermediär Sten och block Blandskog och kalhygge  Sparsam 

Elfiskelokalen ligger ca 5 km från utloppet i 
Bjärsen. Det första elfisket gjordes 2007 och 
har sedan dess utförts vart tredje år.  

Lokalen bedöms vara en god uppväxtbiotop 
för öring. Öring har aldrig påträffats, men 
elritsa förekommer vissa år i hög täthet och 
enstaka nejonögon har fångats. 

Fiskfaunans status, VIX 

Medelvärdet enligt VIX skiljer sig åt mycket 
lite mellan åren och förhållandena har varit 
stabila. 2010 fångades ett nejonöga 
(intolerant och lithofil art) vilket höjde medel-
värdet något.  

 

Figur 37. Fiskfaunans status (VIX). Staplarna i diagrammet representerar statusklassningen (blå = hög status, 
grön = god status, gul = måttlig status, orange = otillfredsställande status, röd = dålig status). Punkterna visar 
indikatorernas beräknade medelvärde. 

Öringtäthet 

Öring har inte påträffats vid något av provfisketillfällena, vilket kan tyda på att någon utsättning av öring aldrig 
gjordes i området. Ett hinder, som bedömts som partiellt, finns mellan föreliggande lokal och nästkommande 
lokal (Mellangården Fågelkulla) kan ha försvårat naturlig spridning. Elritsa förekommer vissa år i hög täthet , 
men vid det sista provfisket 2016 fångades inga yngre elritsor. Detta kan emellertid ha helt naturliga orsaker 
eftersom elritsa är en stimfisk som inte stadigvarande uppehåller sig på strömsträckorna. Det kan emellertid 
inte uteslutas att någon yttre störning påverkat bäcken. Elritsan är mera försurningskänslig än öring, men leker 
under försommaren varför förekomst av denna art inte ger några tydliga indikationer på försurningspåverkan 
under höst, vinter och vår. 
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Jonsboån, Lugnet Hallstaån  

Avrinningsområde Koordinat (RT90) Kommun Syfte Höjd över havet  

67 Motala ström 644665 - 149088 Kinda Regional miljöövervakning 89 m 

Populationstyp Senast fiskad Lokallängd Medelbredd (2004-2016) Medelyta (2004-2016) 

Strömlevande 2016-09-05 60,0 m 4,9 m 276 m2 

Vattenhastighet Bottenstruktur Bottensubstrat Närmiljö Vattenvegetation 

Strömmande Intermediär Sten, grus, block Blandskog och äng  Sparsam 

Jonsboån rinner till sjön Järnlunden och via 
Stångån vidare till Roxen/Motala ström. 
Elfiskelokalen ligger ca 1 km från utloppet i 
Järnlunden. Det första elfisket gjordes 2004 
och har sedan dess utförts vart tredje år.  

Lokalen bedöms vara en god uppväxtbiotop 
för öring. Förutom öring har abborre, sten-
simpa, signalkräfta, gers, gädda, lake, mört 
och ål fångats. 

Fiskfaunans status, VIX 

Fiskfaunans status, och medelvärdet enligt 
VIX, har förbättrats genom åren. Den 
förbättrade statusen grundar sig i hög grad på att antalet toleranta arter och toleranta individer minskat.  

Lokalens övre del är svårpasserad för mera svagsimmande arter, och det kan inte uteslutas att fisk från 
Järnlunden ansamlas på lokalen under vissa betingelser. Det kan dock inte uteslutas att det avtagande antalet 
toleranta individer är ett resultat av förbättrad vattenkvalitet. Avvikelser vad gäller parametrarna ”andel 
toleranta arter” och ”andel toleranta individer” åren 2004 och 2007 indikerar övergödnings-problematik 
och/eller hydrologisk påverkan.  

 

Figur 38. Fiskfaunans status (VIX). Staplarna i diagrammet representerar statusklassningen (blå = hög status, 
grön = god status, gul = måttlig status, orange = otillfredsställande status, röd = dålig status). Punkterna visar 
indikatorernas beräknade medelvärde. 
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Öringtäthet 

Den sammanlagda tätheten av öring ligger, vid en jämförelse med SLUs jämförvärden, i de flesta fall inom det 
normala intervallet. Undantaget är 2004 då en låg täthet av öring noterades. Framförallt är det tätheten av 
äldre öringar som är låg, årsungar har samtliga år visats ligga över gränsen mellan låg och normal täthet.  

Medeltätheten mellan 2004-2017 var 4,7 öringårsungar/100 m2 och 4,0 äldre öringungar/100m2. Median-
värdet under samma period var 4,2 öringårsungar/100 m2 och 4,3 äldre öringungar/100m2. 

 

 

 

Figur 39. Trendutvecklingen åren 2004 - 2016 i relation till SLUs jämförvärden.  
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Kapellån, Ekhagen Tolefors – Lagerlunda 

Avrinningsområde Koordinat (RT90) Kommun Syfte Höjd över havet  

67 Motala ström 647590 - 148080 Linköping Uppföljning 70 m 

Populationstyp Senast fiskad Lokallängd Medelbredd (2012-2016) Medelyta (2012-2016) 

Strömlevande 2016-08-04 50,0 m 7,8 m 309 m2 

Vattenhastighet Bottenstruktur Bottensubstrat Närmiljö Vattenvegetation 

Strömmande Ojämn Block Lövskog  Riklig 

Kapellån är ett större biflöde till Lillån som i sin tur rinner till Svartån. Lokalen ligger ca 6 km från sammanflödet 
med Lillån. Det första elfisket gjordes 1995 och sedan dess har elfisken utförts oregelbundet. Observera att 
kvantitativa elfisken endast utförts åren 2012 och 2016. Elfisken har dessutom utförts inom varierande ytor, 
endast de sistnämnda gjordes inom samma lokalavgränsning. 

Lokalen har biotopvårdats och bedöms vara en måttligt god uppväxtbiotop för öring. Inte vid något elfiske har 
öring påträffats på lokalen. Kapellån är artrik och vid elfiskena har benlöja, stensimpa, signalkräfta, färna, gers, 
gädda, lake, mört och nissöga fångats. 

Fiskfaunans status styrs av förekomsten av antalet toleranta individer och arter. Fiskfaunan domineras vanligen 
av stensimpa, en intolerant och lithofil art, men 2016 fångades stora mängder mört samt benlöja och gers. 
Följden av detta blev att samtliga parametrar i VIX påverkades negativt och att statusen bedömdes som dålig. 
Avvikelserna påvisar tydliga yttre störningar som enligt VIX kan härledas till övergödning eller morfologisk och 
hydrologisk påverkan.   

 

Figur 40. Fiskfaunans status (VIX). Staplarna i diagrammet representerar statusklassningen (blå = hög status, 
grön = god status, gul = måttlig status, orange = otillfredsställande status, röd = dålig status). Punkterna visar 
indikatorernas beräknade medelvärde. 
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Kavelbäcken, Kavelbäcksgård 

Avrinningsområde Koordinat (RT90) Kommun Syfte Höjd över havet  

67 Motala ström 650232 - 145010 Motala Regional miljöövervakning 106 m 

Populationstyp Senast fiskad Lokallängd Medelbredd (2012-2017) Medelyta (2012-2017) 

Strömlevande 2017-09-05 62,0 m 1,3 m 80 m2 

Vattenhastighet Bottenstruktur Bottensubstrat Närmiljö Vattenvegetation 

Strömmande Jämn Sten, sand Äng och åker Saknas 

Elfiskelokalen är belägen ca 500 m från 
mynningen i Vättern. Det första elfisket 
genomfördes 2012.  

Vattendraget är delvis kanaliserat, bl a den 
elfiskade sträckan, och vattenkvaliteten 
påverkas av jordbruk. Ett definitivt och två 
partiella vandringshinder nedströms medför 
att lokalen inte är tillgänglig för Vätter-
öringen.  

Lokalen bedöms vara en måttligt god 
uppväxtbiotop för öring. Förutom öring 
fångades en abborre vid elfisket 2016 och en 
signalkräfta 2013. 

Fiskfaunans status, VIX 

Fiskfaunans status har varierat mellan hög och otillfredsställande. Orsaken till att statusen bedömts som 
otillfredsställande var fångsten av en abborre som sänkte parametrarna ”andel toleranta arter”, ”andel 
toleranta individer” och ”andel intoleranta arter”. Avvikelserna indikerar, vad gäller samtliga parametrar, 
övergödningsproblematik. Avvikelsen hos parametern ”andel intoleranta arter” indikerar även surhet och 
morfologisk påverkan. 

 

Figur 41. Fiskfaunans status (VIX). Staplarna i diagrammet representerar statusklassningen (blå = hög status, 
grön = god status, gul = måttlig status, orange = otillfredsställande status, röd = dålig status). Punkterna visar 
indikatorernas beräknade medelvärde. 
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Öringtäthet 

Reproduktion av öring har konstaterats vid samtliga provfisketillfällen utom 2017. Resultaten visar på stora 
fluktuationer i öringtäthet. Förutom att årsungar saknades 2017 indikerar SLUs jämförvärden att tätheten av 
årsungar var låg 2012, men att tätheten tvärtemot var hög 2015.  

Orsaken till differenserna kan inte säkert fastställas, men det är möjligt att bäcken påverkas av övergödning 
och fysiska ingrepp. Troligen hade den långvariga torrperioden 2016-2017 stark inverkan på resultatet 2017. 
Det är inte heller osannolikt att inomartskonkurrens påverkar åldersstrukturen.  

Medeltätheten mellan 2012-2017 var 16,0 öringårsungar/100 m2 och 15,3 äldre öringungar/100m2. 
Medianvärdet under samma period var 8,4 öringårsungar/100 m2 och 15,4 äldre öringungar/100m2. 

 

 

 

Figur 42. Trendutvecklingen åren 2012 - 2017 i relation till SLUs jämförvärden.  
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Kisaån, Föllingsö 

Avrinningsområde Koordinat (RT90) Kommun Syfte Höjd över havet  

67 Motala ström 642855 - 148796 Kinda Uppf. skyddade områden 108 m 

Populationstyp Senast fiskad Lokallängd Medelbredd (2015-2017) Medelyta (2015-2017) 

Strömlevande 2017-09-08 26,0 m 7,3 m 106 m2 

Vattenhastighet Bottenstruktur Bottensubstrat Närmiljö Vattenvegetation 

Strömmande Intermediär Block, sten Lövskog och äng/bete Måttlig 

Kisaån rinner från Nedre Fölingen och via 
Kisasjön till Åsunden. Det första elfisket 
utfördes 1993, och sedan 2012 har årliga 
elfiskeundersökningar genomförts.  

Våren 2014 genomfördes omfattande 
biologisk restaurering på lokalen inom 
projektet UC4Life. 

Lokalen bedöms vara en god uppväxtbiotop 
för öring. Förutom öring förekommer 
toleranta arter som abborre, benlöja, mört 
och ål sporadiskt i fångsten liksom gädda, 
lake och signalkräfta. 

Fiskfaunans status, VIX 

Fiskfaunans status har varierat mellan hög och otillfredsställande. De avvikande indikatorvärdena i VIX 
uppträder särskilt de år då öringtätheterna är låga och toleranta arter fångas. Låg täthet av öring och svag 
reproduktion indikerar att någon yttre störning periodvis påverkat beståndet. Förekomsten av toleranta arter 
har haft stor betydelse trots att de ofta förekommit i låga tätheter. Avvikelserna har indikerat surhet, 
övergödning samt hydrologisk och morfologisk påverkan. De högre tätheterna av öring åren 2015-2017 har 
inneburit att andelen toleranta individer fått mindre betydelse för medelvärdet.  

Observera att elfiskelokalen endast ligger ca 400 meter nedströms sjön Nedre Fölingen. Detta innebär att 
toleranta arter kan förväntas förekomma på lokalen vid vissa betingelser, vilket skulle kunna innebära att 
betydelsen av enstaka toleranta individer inte bör överskattas. 

 

Figur 43. Fiskfaunans status (VIX). Staplarna i diagrammet representerar statusklassningen (blå = hög status, 
grön = god status, gul = måttlig status, orange = otillfredsställande status, röd = dålig status). Punkterna visar 
indikatorernas beräknade medelvärde. 
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Öringtäthet 

Tätheten av öringårsungar har de tre senaste åren haft en mycket positiv utveckling, sannolikt som en följd av 
de restaureringsåtgärder som genomförts. Tätheten mellan 2015-2017 har legat tydligt över den förväntade 
tätheten enligt VIX. En jämförelse med SLUs jämförvärden visar att tätheten är mycket hög åren 2016-2017. 
Mycket hög täthet av äldre öringungar noterades även 2012.  

Orsaken till de kraftigt ökande öringtätheterna de senaste åren är oklar, men klart är att någon form av 
förändring skett.  

Medeltätheten mellan 2004-2017 var 11,6 öringårsungar/100 m2 och 8,8 äldre öringungar/100m2. 
Medianvärdet under samma period var 0,8 öringårsungar/100 m2 och 2,4 äldre öringungar/100m2. 

 

 

 

Figur 44. Trendutvecklingen åren 2004 - 2017 i relation till SLUs jämförvärden.  
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Kolmårdsbäcken, Ravinen 

Avrinningsområde Koordinat (RT90) Kommun Syfte Höjd över havet  

66/67 Kolmårdsbäck 650430 - 153513 Norrköping Regional miljöövervakning 1 m 

Populationstyp Senast fiskad Lokallängd Medelbredd (2008-2017) Medelyta (2008-2017) 

Havsvandrande 2017-08-16 51,0 m 1,9 m 90 m2 

Vattenhastighet Bottenstruktur Bottensubstrat Närmiljö Vattenvegetation 

Strömmande Intermediär Sten, block Lövskog  Sparsam 

Kolmårdsbäcken mynnar i Bråvikens inre del, 
strax öster om samhället Krokek på vikens 
norra sida. Elfiskelokalen ligger nära utloppet 
i Bråviken och har fiskats årligen sedan 2001. 
De två första åren utfördes elfisket kvalitativt 
vilket minskar täthetsberäkningens 
tillförlitlighet och resultaten redovisas därför 
inte.  

Lokalen bedöms vara en god uppväxt-biotop 
för öring. I Kolmårdsbäcken har även 
stensimpa, lake, flodnejonöga och bäck-
nejonöga fångats. 

Fiskfaunans status, VIX 

Medelvärdet enligt VIX har haft en negativ utveckling sedan 2003. Fram till och med 2007 låg medelvärdet på 
en hög och jämn nivå, men har därefter sjunkit. Den sammanlagda tätheten av öring har i nästan samtliga fall, 
förutom 2014, överskridit den förväntade enligt VIX. Bidragande till de vikande medelvärdena är den 
periodvisa förekomsten av storspigg. Den beräknade tätheten av storspigg är dock låg i förhållande till 
öringtätheten, men förekomsten får genomslag på parametern ”andel toleranta arter” de år den fångas. 
Avvikelsen indikerar övergödningsproblematik och/eller morfologisk påverkan. Den dåliga statusen de senaste 
två åren beror på att bäcken fullständigt torkade ut båda åren. Ingen fisk fångades vid något av provfiske-
tillfällena.  

 

Figur 45. Fiskfaunans status (VIX). Staplarna i diagrammet representerar statusklassningen (blå = hög status, 
grön = god status, gul = måttlig status, orange = otillfredsställande status, röd = dålig status). Punkterna visar 
indikatorernas beräknade medelvärde. 
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Öringtäthet 

SLUs jämförvärden visar att öringtätheten var mycket hög 2009 och strax under gränsen till mycket hög täthet 
2011. Höga tätheter har noterats ett flertal år, i synnerhet vad gäller äldre öringungar. Den sammanlagda 
tätheten har dock vid de flesta elfisketillfällena pekat på normala tätheter, även om många resultat ligger 
tämligen nära gränsen till hög täthet.  

Orsaken till frånvaron av öring 2016 och 2017 var att bäcken helt torkade ut båda åren. Det är inte heller 
osannolikt att den låga tätheten av öring 2014 kan härledas till lågt vattenflöde, men vattenkemisk påverkan 
kan inte uteslutas.  

Medeltätheten mellan 2004-2017 var 108,2 öringårsungar/100 m2 och 56,3 äldre öringungar/100m2. 
Medianvärdet under samma period var 103,7öringårsungar/100 m2 och 63,6 äldre öringungar/100m2. 

 

 

 

Figur 46. Trendutvecklingen åren 2003 - 2017 i relation till SLUs jämförvärden.  
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Kvarsebobäcken, Mynningen 

Avrinningsområde Koordinat (RT90) Kommun Syfte Höjd över havet  

66/67 Kvarsebobäck 650206 - 154797 Norrköping Regional miljöövervakning 1 m 

Populationstyp Senast fiskad Lokallängd Medelbredd (2006-2017) Medelyta (2006-2017) 

Havsvandrande 2017-08-16 36,0 m 2,8 m 103 m2 

Vattenhastighet Bottenstruktur Bottensubstrat Närmiljö Vattenvegetation 

Strömmande Jämn Sten, grus Lövskog, artificiell mark Måttlig 

     

Kvarsebobäcken mynnar i mellersta delen av 
Bråviken på dess norra sida. Elfiskelokalen 
ligger ca 50 meter från utloppet i Bråviken. 
Det första elfisket gjordes 2001 och därefter 
har årliga elfisken utförts, med undantag av 
2013. De två första åren utfördes elfisket 
kvalitativt, varför dessa resultat inte redo-
visas.  

En stödmur har uppförts på ena sidan av 
vattendraget, men lokalen bedöms trots detta 
vara en god uppväxtlokal för öring. Förutom 
öring har stensimpa, flodnejonöga, mört, 
signalkräfta, gädda, id, lake, ruda och ål 
påträffats.   

Fiskfaunans status, VIX 

Fiskfaunans status har generellt bedömts som hög eller god, men medelvärdet visar stora fluktuationer. De år 
som avviker negativt har toleranta arter som mört, ruda och ål fångats. Individantalet har varit lågt, men 
förekomsten har fått genomslag på parametern ”andel toleranta arter”. Det bör noteras att de sporadiska och 
individfattiga fångsterna av nämnda arter kan bero på närheten till Bråviken. Sannolikt vandrar olika arter upp i 
Kvarsebobäcken helt naturligt. Det är värt att notera att medelvärdet vid flera tillfällen, framförallt åren 2001, 
2002, 2006, 2009 och 2010, har legat näragränsen mellan hög och god status. 

 

Figur 47. Fiskfaunans status (VIX). Staplarna i diagrammet representerar statusklassningen (blå = hög status, 
grön = god status, gul = måttlig status, orange = otillfredsställande status, röd = dålig status). Punkterna visar 
indikatorernas beräknade medelvärde. 
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Öringtäthet 

Tätheten av öring varierar mellan olika år, liksom åldersfördelningen. De erhållna tätheterna har vissa år varit 
hög, särskilt vad gäller årsungar. Vid elfisket 2017 noterades mycket hög täthet av öringårsungar. Trots 
varierande resultat har låga tätheter inte erhållits vid något provfisketillfälle, vilket indikerar att 
påverkansgraden är låg. Variationerna i täthet kan troligen tillskrivas naturliga fluktuationer.  

Medeltätheten mellan 2003-2017 var 93,6 öringårsungar/100 m2 och 26,3 äldre öringungar/100m2. 
Medianvärdet under samma period var 77,5 öringårsungar/100 m2 och 21,0 äldre öringungar/100m2. 

 

 

 

Figur 48. Trendutvecklingen åren 2003 - 2017 i relation till SLUs jämförvärden.  
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Kvarsebobäcken, Ovan riven damm 

Avrinningsområde Koordinat (RT90) Kommun Syfte Höjd över havet  

66/67 Kvarsebobäck 650234 - 154789 Norrköping Regional miljöövervakning 3 m 

Populationstyp Senast fiskad Lokallängd Medelbredd (2013-2017) Medelyta (2013-2017) 

Havsvandrande 2017-08-16 55,0 m 3,6 m 198 m2 

Vattenhastighet Bottenstruktur Bottensubstrat Närmiljö Vattenvegetation 

Strömmande Jämn Sten, block Lövskog Sparsam 

Den aktuella lokalen ersatte 2013 lokalen 
”Längst ner” efter att en damm revs ut 2013. 
Därefter har årliga elfisken utförts. Lokalen 
ligger ca 300 meter från utloppet i Bråviken.  

Lokalen bedöms vara en god uppväxtlokal för 
öring. Förutom öring har endast signalkräfta 
fångats. 

Fiskfaunans status, VIX 

Fiskfaunans status bedömdes 2013 som god 
medan senare provfisken indikerat hög status. 
Avvikelsen 2013 var ett resultat av att öring-
tätheten var lägre än det förväntade värdet 
enligt VIX. I övrigt visar inga parametrar avvikande resultat vilket tydligt visar att påverkansgraden är låg på 
Kvarsebobäcken.  

 

Figur 49. Fiskfaunans status (VIX). Staplarna i diagrammet representerar statusklassningen (blå = hög status, 
grön = god status, gul = måttlig status, orange = otillfredsställande status, röd = dålig status). Punkterna visar 
indikatorernas beräknade medelvärde. 

Öringtäthet 

Tätheten av öring var betydligt lägre vid elfisket 2013 jämfört med senare elfisken, sannolikt som en följd av att 
sträckan inte blev tillgänglig för havsvandrande fisk förrän hösten 2013. Öringtätheten därefter har legat på en 
tämligen hög och stabil nivå. Elfiskeresultatet tyder på att Kvarsebobäcken är opåverkad av yttre störningar.  

Medeltätheten mellan 2013-2017 var 1,9 öringårsungar/100 m2 och 14,8 äldre öringungar/100m2. 
Medianvärdet under samma period var 70,0 öringårsungar/100 m2 och 13,1 äldre öringungar/100m2. 
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Figur 50. Trendutvecklingen åren 2013 - 2017 i relation till SLUs jämförvärden.  
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Kärsbyån, Ovan gångbron 

Avrinningsområde Koordinat (RT90) Kommun Syfte Höjd över havet  

67 Motala ström 649435 - 145230 Motala Regional miljöövervakning 93 m 

Populationstyp Senast fiskad Lokallängd Medelbredd (2013-2017) Medelyta (2013-2017) 

Sjövandrande 2017-09-22 45,0 m 7,0 m 313 m2 

Vattenhastighet Bottenstruktur Bottensubstrat Närmiljö Vattenvegetation 

Strömmande Intermediär Grus, sten, block Lövskog Sparsam 

Kärsbyån är ett tillflöde till Vättern och 
mynnar i Varamoviken norr om Motala. 
Kvalitativa elprovfisken genomfördes på 
lokalen 1991 och 1992. Sedan 2013 har årliga 
elprovfisken utförts. Lokalavgränsningen har 
skiftat genom åren, men sedan 2013 har 
samma lokal undersökts.  

Lokalen bedöms som en måttligt god 
uppväxtlokal för öring. Förutom öring har 
abborre, benlöja, stensimpa, bäcknejonöga, 
flodnejonöga, elritsa, signalkräfta, gädda, harr 
och lake fångats. 

Fiskfaunans status, VIX 

Den frekventa förekomsten av toleranta arter och låga tätheter av öring medför att medelvärdet av 
parametrarna i VIX ofta blir lågt. Undantaget är de år då inslaget av toleranta arter är mindre. Avvikelserna 
indikerar övergödning och hydrologisk påverkan. Jordbruk är utbrett inom avrinningsområdet, men hänsyn bör 
trots detta tas till lokalens beskaffenhet som gynnar förekomsten av toleranta arter.  

 

Figur 51. Fiskfaunans status (VIX). Staplarna i diagrammet representerar statusklassningen (blå = hög status, 
grön = god status, gul = måttlig status, orange = otillfredsställande status, röd = dålig status). Punkterna visar 
indikatorernas beräknade medelvärde. 

Öringtäthet 

En jämförelse med SLUs jämförvärden visar att elfiskeresultaten genomgående påvisat låg öringtäthet. De enda 
tillfällen då tätheten av öringårsungar nått över gränsen till normala tätheter är vid elfiskena 2004 och 2017. 
Sträckan består av olika biotoper, såväl mindre strömpartier som skapats genom utläggning av leksten, som av 
lugnflytande och djupa områden som gynnar andra arter än öring.  
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Medeltätheten mellan 2004-2017 var 6,0 öringårsungar/100 m2 och 0,9 äldre öringungar/100m2. 
Medianvärdet under samma period var 4,2 öringårsungar/100 m2 och 0,5 äldre öringungar/100m2. 

 

 

 

Figur 52. Trendutvecklingen åren 2004 - 2017 i relation till SLUs jämförvärden.  
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Lillån vid Boxholm, Ned omlöp Timmerö 

Avrinningsområde Koordinat (RT90) Kommun Syfte Höjd över havet  

67 Motala ström 644956 - 145597 Boxholm Uppföljning 139 m 

Populationstyp Senast fiskad Lokallängd Medelbredd (2013-2017) Medelyta (2013-2017) 

Strömlevande 2017-08-17 21,0 m 12,2 m 187 m2 

Vattenhastighet Bottenstruktur Bottensubstrat Närmiljö Vattenvegetation 

Svagt strömmande Intermediär Sten, block Blandskog Måttlig 

Lillån är en bifurkation i Svartån som rinner ur 
Svartån söder om Boxholm och mynnar vid 
det mindre samhället Strålsnäs norr om 
Boxholm. Vattenflödet in i sidofåran regleras 
med en minimivattenföring på 0,5 m3/s eller 
tillrinningen.  

Elfiskelokalen ligger på en sträcka som biotop-
restaurerats genom utläggning av sten-
material. Det första elfisket på lokalen 
genomfördes 2013, före restaureringen, med 
uppföljningar 2016 och 2017. Omlöp förbi 
dammen i Södra Timmerö färdigställdes 2013.  

Lokalen bedöms som en måttligt god 
uppväxtlokal för öring. Förutom öring har abborre, elritsa, signalkräfta, gädda, lake och mört fångats. 

Fiskfaunans status, VIX 

Medelvärdet enligt VIX har haft en positiv utveckling sedan 2013. Huruvida detta beror på biotopvården är 
oklart. Den positiva trenden beror delvis på att toleranta arter saknades 2017, till skillnad från 2013 och 2016. 
Möjligen kan detta vara en effekt av att restaureringsåtgärderna gjort sträckan mindre attraktiv för 
förekommande toleranta arter. Även parameterna ”andel lithofila arter” påvisar en klart förbättrad status. Den 
faktor som i hög grad fortfarande har en negativ inverkan på medelvärdet är ”andel intoleranta arter” som 
indikerar surhet, övergödning eller morfologisk påverkan.  

 

Figur 53. Fiskfaunans status (VIX). Staplarna i diagrammet representerar statusklassningen (blå = hög status, 
grön = god status, gul = måttlig status, orange = otillfredsställande status, röd = dålig status). Punkterna visar 
indikatorernas beräknade medelvärde. 
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Öringtäthet 

Öringtätheten på lokalen låg 2013 och 2017 under den förväntade öringtätheten enligt VIX. I relation till SLUs 
jämförvärden låg tätheten av årsungar 2013 precis ovan gränsen mellan låg och hög täthet. 2017 var 
förhållandet det motsatta och tätheten låg ovanför gränsen till mycket hög täthet. Året därpå sjönk återigen 
tätheten av årsungar. Samma år låg den sammanlagda öringtätheten under gränsen för låg täthet.  

Orsaken till de skiftande öringtätheterna är okänd, och troligen behöver fler elfisken utföras för att få en 
klarare bild av biotopvårdens effekt.  

Medeltätheten mellan 2013-2017 var 12,6 öringårsungar/100 m2 och 2,7 äldre öringungar/100m2. 
Medianvärdet under samma period var 3,7 öringårsungar/100 m2 och 2,8 äldre öringungar/100m2. 

 

 

 

Figur 54. Trendutvecklingen åren 2013 - 2017 i relation till SLUs jämförvärden.  
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Lillån vid Boxholm, Ovan vägbro 

Avrinningsområde Koordinat (RT90) Kommun Syfte Höjd över havet  

67 Motala ström 6449673 - 1456302 Boxholm Uppföljning 138 m 

Populationstyp Senast fiskad Lokallängd Lokalens bredd Lokelens yta 

Strömlevande 2017-08-22 28,0 m 6,9 m 193 m2 

Vattenhastighet Bottenstruktur Bottensubstrat Närmiljö Vattenvegetation 

Svagt strömmande Intermediär Sten, block Blandskog Måttlig 

Lillån är en bifurkation i Svartån som rinner ur 
Svartån söder om Boxholm och mynnar vid 
det mindre samhället Strålsnäs norr om 
Boxholm. Vattenflödet in i sidofåran regleras 
med en minimivattenföring på 0,5 m3/s eller 
tillrinningen.  

Elfisket 2017 är det första som genomförts på 
lokalen och utfördes som en uppföljning av 
restaureringsarbeten i ån.   

Lokalen bedöms som en måttligt god 
uppväxtlokal för öring. Ingen öring fångades 
vid elfisket, men däremot påträffades elritsa 
och lake. Avsaknaden av öring beror sannolikt 
på att ån varit avstängd med dammar utan fastställd minimitappning fram till 2013.  

Fiskfaunans status, VIX 

Vid elfisket fångades varken intoleranta arter eller toleranta arter. Avvikelserna vad gäller parametrarna 
”sammanlagd täthet av öring och lax” samt ”andel intoleranta arter” indikerar surhet, övergödning eller 
morfologisk påverkan.  

 

Figur 55. Fiskfaunans status (VIX). Stapeln i diagrammet representerar statusklassningen (blå = hög status, grön 
= god status, gul = måttlig status, orange = otillfredsställande status, röd = dålig status). Punkterna visar 
indikatorernas beräknade medelvärde. 
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Lillån vid Boxholm, Strålsnäs  

Avrinningsområde Koordinat (RT90) Kommun Syfte Höjd över havet  

67 Motala ström 6455368 - 505746 Boxholm Uppföljning 112 m 

Populationstyp Senast fiskad Lokallängd Lokalens bredd Lokelens yta 

Strömlevande 2017-07-24 27,5 m 3,2 m 88 m2 

Vattenhastighet Bottenstruktur Bottensubstrat Närmiljö Vattenvegetation 

Strömmande Intermediär Block Lövskog Måttlig 

Elfisket utfördes som en förundersökning på en rensad sträcka som var aktuell för restaureringsåtgärder 
sommaren 2017. Lokalen bedöms som en god uppväxtlokal för öring. Förutom öring fångades bergsimpa, 
bäcknejonöga, elritsa, signalkräfta och lake. 

Lokalen ligger uppströms dammen vid Huru som sänktes av 2014. Den erhållna öringtätheten på lokalen låg väl 
över det förväntade värdet enligt VIX.  I relation till SLUs jämförvärden var tätheten av årsungar mycket hög 
och tätheten av äldre öringungar normal.  

Fiskfaunans status, VIX 

Inga toleranta arter fångades på lokalen. Däremot avvek andelen intoleranta arter från det förväntade värdet. 
Avvikelsen indikerar påverkan från surhet, övergödning och morfologisk påverkan.     
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Figur 56. Resultatet från elfisket 2017 vad gäller öringtäthet och fiskfaunans status (VIX). Staplarna i 
diagrammet som visar fiskfaunans status representerar statusklassningen (blå = hög status, grön = god status, 
gul = måttlig status, orange = otillfredsställande status, röd = dålig status). Punkterna visar indikatorernas 
beräknade medelvärde. 
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Lillån vid Boxholm, Strålsnäs nedan häll 

Avrinningsområde Koordinat (RT90) Kommun Syfte Höjd över havet  

67 Motala ström 645791 - 145823 Boxholm Regional miljöövervakning 108 m 

Populationstyp Senast fiskad Lokallängd Medelbredd (2009-2017) Medelyta (2009-2017) 

Strömlevande 2017-08-17 20,5 m 19,1 m 376 m2 

Vattenhastighet Bottenstruktur Bottensubstrat Närmiljö Vattenvegetation 

Strömmande Ojämn Varierat Lövskog Sparsam 

Lillån är en bifurkation i Svartån som rinner 
ur Svartån söder om Boxholm och mynnar vid 
det mindre samhället Strålsnäs norr om 
Boxholm. Vattenflödet in i sidofåran regleras 
med en minimivattenföring på 0,5 m3/s eller 
tillrinningen.  

Elfiskelokalen ligger i nedre delen av Lillån. 
Årliga elfisken har utförts på samma yta 
sedan 2009. 

Lokalen bedöms vara en god uppväxtlokal för 
öring. Förutom öring har abborre, bergsimpa, 
nejonöga, elritsa, signalkräfta, färna, gädda, 
lake och mört fångats. 

Fiskfaunans status, VIX 

Medelvärdet enligt VIX har stigit sedan 2013 och elfiskeresultaten indikerar att fiskfaunans status är god. 
Frekvent förekommande toleranta arter påverkade medelvärdet fram t o m 2013. Under de senaste tre åren 
har toleranta arter saknats i fångsten, men parametern ”andel intoleranta arter” indikerar fortfarande yttre 
störning i form av surhet, övergödning eller morfologisk påverkan.  

 

 

Figur 58. Fiskfaunans status (VIX). Staplarna i diagrammet representerar statusklassningen (blå = hög status, 
grön = god status, gul = måttlig status, orange = otillfredsställande status, röd = dålig status). Punkterna visar 
indikatorernas beräknade medelvärde.   
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Öringtäthet 

Elfiskena har påvisat rekrytering av öring vid samtliga provfisketillfällen, men i relation till SLUs jämförvärden 
har öringtätheterna ofta varit låga, eller nära gränsen mellan låg och normal täthet. Vid ett tillfälle, 2014, 
noterades hög täthet av öringårsungar.  

Resultaten från elfiskena är tämligen stabila, även om tätheterna vanligen är låga. Resultaten avviker inte i 
särskilt hög grad från medelvärdet. De avvikelser som noterats kan sannolikt bero på naturliga fluktuationer.  

Medeltätheten mellan 2009-2017 var 3,9 öringårsungar/100 m2 och 2,0 äldre öringungar/100m2. 
Medianvärdet under samma period var 2,2 öringårsungar/100 m2 och 1,8 äldre öringungar/100m2. 

 

 

 

Figur 59. Trendutvecklingen åren 2009 - 2017 i relation till SLUs jämförvärden.  
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Lillån vid Boxholm, Uppströms Kvisslehultsbron 

Avrinningsområde Koordinat (RT90) Kommun Syfte Höjd över havet  

67 Motala ström 645281 - 145748 Boxholm Regional miljöövervakning 130 m 

Populationstyp Senast fiskad Lokallängd Medelbredd (2009-2017) Medelyta (2009-2017) 

Strömlevande 2017-08-17 38,3 m 7,1 m 252 m2 

Vattenhastighet Bottenstruktur Bottensubstrat Närmiljö Vattenvegetation 

Strömmande Ojämn Block Blandskog, artificiell Sparsam 

Lillån är en bifurkation i Svartån som rinner ur 
Svartån söder om Boxholm och mynnar vid 
det mindre samhället Strålsnäs norr om 
Boxholm. Vattenflödet in i sidofåran regleras 
med en minimivattenföring på 0,5 m3/s eller 
tillrinningen.  

Den nu elfiskade lokalen ligger strax öster om 
Boxholms tätort. Årliga elfisken har utförts på 
samma yta sedan 2009. 

Lokalen bedöms vara en god uppväxtlokal för 
öring, men tillgången till lekmaterial är 
begränsad. Förutom öring har bergsimpa, 
elritsa, signalkräfta, gädda, lake och mört 
fångats. 

Fiskfaunans status, VIX 

Elfiskeresultaten har i de flesta fall indikerat att fiskfaunans status är måttlig. 2014 bedömdes fiskfaunans 
status vara god som ett resultat av att öringårsungar fångades. Statusbedömningen 2014 bör dock bedömas 
utifrån att öringen som fångades var utsatt. Det är troligt att medevärdet enligt VIX skulle varit lägre, och 
därmed även statusbedömningen, om fångsten av öring räknas bort.  

 

Figur 60. Fiskfaunans status (VIX). Staplarna i diagrammet representerar statusklassningen (blå = hög status, 
grön = god status, gul = måttlig status, orange = otillfredsställande status, röd = dålig status). Punkterna visar 
indikatorernas beräknade medelvärde. 
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Öringtäthet 

Vid Kvisslehultsbron sattes 120 öringar ut 2014 och de öringar som fångades 2014 och 2015 härstammar 
troligen från denna utsättning. De utsatta öringarna hämtades från Svartån.  

Medeltätheten mellan 2009-2017 var 0,5 öringårsungar/100 m2 och 0,5 äldre öringungar/100m2. 
Medianvärdet under samma period var 0,0 öringårsungar/100 m2 och 0,0 äldre öringungar/100m2. 

 

 

 

Figur 61. Trendutvecklingen åren 2009 - 2017 i relation till SLUs jämförvärden.  
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Lillån vid Boxholm, Ådalsvägen 

Avrinningsområde Koordinat (RT90) Kommun Syfte Höjd över havet  

67 Motala ström 6457099 - 1458340 Boxholm Uppföljning 117 m 

Populationstyp Senast fiskad Lokallängd Lokalens bredd Lokelens yta 

Strömlevande 2017-08-22 30,0 m 7,8 m 234 m2 

Vattenhastighet Bottenstruktur Bottensubstrat Närmiljö Vattenvegetation 

Strömmande Intermediär Sten, block Lövskog Måttlig 

Den elfiskade sträckan har restaurerats 
genom återutläggning av block. Lokalen 
bedöms vara en måttligt god uppväxtlokal för 
öring. Förutom öring fångades bergsimpa, 
elritsa, gädda och lake. 

Elfisket på lokalen påvisar ett svagt öring-
bestånd, vars täthet klart understiger den 
förväntade öringtätheten enligt VIX.  

Fiskfaunans status, VIX 

Elfiskeresultatet indikerar att fiskfaunans 
status är god. Vissa parametrar visar 
avvikelser som sänker medelvärdet. 
Parametrarna ”andel intoleranta arter” och ”andel lithofila arter” påvisar otillfredsställande status, vilket 
indikerar surhet, övergödningsproblematik och/eller morfologisk påverkan.  

 

Figur 62. Resultatet från elfisket 2017 vad gäller öringtäthet och fiskfaunans status (VIX). Staplarna i 
diagrammet som visar fiskfaunans status representerar statusklassningen (blå = hög status, grön = god status, 
gul = måttlig status, orange = otillfredsställande status, röd = dålig status). Punkterna visar indikatorernas 
beräknade medelvärde. 
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Mobäcken, Hornstugan 

Avrinningsområde Koordinat (RT90) Kommun Syfte Höjd över havet  

67 Motala ström 650988 - 147027 Motala Regional miljöövervakning 59 m 

Populationstyp Senast fiskad Lokallängd Lokalens bredd Lokelens yta 

Strömlevande 2015-09-16 40,0 m 4,6 m 185 m2 

Vattenhastighet Bottenstruktur Bottensubstrat Närmiljö Vattenvegetation 

Strömmande Jämn Sten, grus Blandskog Saknas 

Två tidigare elfisken, 1995 och 2005, har 
utförts på platsen, men den exakta lokalen är 
okänd. Dessutom skiljer sig fiskena åt både 
vad gäller metodik och lokalstorlek.  

Elfiskelokalen bedöms vara en måttligt god 
uppväxtbiotop för öring. Ingen öring fångades 
vid elfisket, men däremot påträffades elritsa 
och signalkräfta. Orsaken till avsaknaden av 
öring är okänd.  

Fiskfaunans status, VIX 

Frånvaron av öring och intoleranta arter har 
en negativ effekt på medelvärdet. 
Avvikelserna vad gäller parametrarna ”sammanlagd täthet av öring och lax” samt ”andel intoleranta arter” 
indikerar surhet, övergödning eller morfologisk påverkan.  

 

 

Figur 63. Fiskfaunans status (VIX). Staplarna i diagrammet representerar statusklassningen (blå = hög status, 
grön = god status, gul = måttlig status, orange = otillfredsställande status, röd = dålig status). Punkten visar 
indikatorernas beräknade medelvärde.  
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Odensbergsbäcken, Ned damm + omlöp 

Avrinningsområde Koordinat (RT90) Kommun Syfte Höjd över havet  

67 Motala ström 650746 - 145038 Motala Regional miljöövervakning 92 m 

Populationstyp Senast fiskad Lokallängd Medelbredd (2012-2017) Medelyta (2012-2017) 

Sjövandrande 2017-09-05 69,0 m 2,6 m 176 m2 

Vattenhastighet Bottenstruktur Bottensubstrat Närmiljö Vattenvegetation 

Strömmande Intermediär Sten, block Artificiell mark, Lövskog  Sparsam 

Odensbergsbäcken avvattnar Kvarnsjön och 
mynnar i Odensbergsviken i Vättern, precis 
söder om länsgränsen mot Örebro län. 
Sträckan är tillgänglig för den sjövandrande 
öringen i Vättern, och ligger nedströms en 
damm där ett omlöp anlades 2006. Omlöpet 
ingår som en del i elfiskelokalen. Årliga 
kvantitativa elfisken har genomförts på 
lokalen sedan 2009.  

Lokalen bedöms som en god uppväxtlokal för 
öring. Förutom öring har gädda, lake och 
signalkräfta fångats. 

Fiskfaunans status, VIX 

Fiskfaunans status har varierat mellan hög och måttlig. Medelvärdet av de i VIX ingående indikatorerna har 
haft en positiv utveckling under perioden, även om en nedgång noterades 2017. Låg täthet av öring 2009 och 
2010 påverkade medelvärdet negativt och indikerar att någon form av störning haft en påverkan på beståndet. 
Öringtätheten har sedan dess legat över den förväntade tätheten enligt VIX. Senare års avvikelser beror på låga 
värden hos parameterna ”andel intoleranta arter”, vilket indikerar påverkan av surhet, övergödning och/eller 
morfologisk påverkan.  

 

Figur 64. Fiskfaunans status (VIX). Staplarna i diagrammet representerar statusklassningen (blå = hög status, 
grön = god status, gul = måttlig status, orange = otillfredsställande status, röd = dålig status). Punkterna visar 
indikatorernas beräknade medelvärde. 
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Öringtäthet 

Vid första elfisket 2009 var öringtätheten på lokalen låg och inga årsungar fångades. Även påföljande elfiske 
2010 resulterade i låga öringtätheter, men en svag rekrytering kunde påvisas. Orsaken till de låga 
öringtätheterna dessa år är okänd. Därefter har tätheten av öring stigit, även om rekryteringen 2013 var 
tämligen svag jämfört med övriga resultat.  

I relation till SLUs jämförvärden uppnår elfiskeresultaten i Odensbergsbäcken ofta höga tätheter av öring. 2016 
översteg tätheten även gränsen för mycket hög täthet.  

Medeltätheten mellan 2009-2017 var 59,6 öringårsungar/100 m2 och 9,8 äldre öringungar/100m2. 
Medianvärdet under samma period var 60,3 öringårsungar/100 m2 och 7,1 äldre öringungar/100m2. 

 

 

 

Figur 65. Trendutvecklingen åren 2009 - 2017 i relation till SLUs jämförvärden.  
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Orrnäsaån, Spiksmedjan 

Avrinningsområde Koordinat (RT90) Kommun Syfte Höjd över havet  

67 Motala ström 645632 - 142976 Ödeshög Regional miljöövervakning 90 m 

Populationstyp Senast fiskad Lokallängd Medelbredd (2015-2017) Medelyta (2015-2017) 

Sjövandrande 2017-09-07 43,0 m 4,8 m 205 m2 

Vattenhastighet Bottenstruktur Bottensubstrat Närmiljö Vattenvegetation 

Strömmande Intermediär Block Blandskog  Saknas 

Orrnäsaån är starkt påverkad av reglering och 
elfiskelokalen ligger i nedre delen av en 
naturfåra, strax uppströms utloppet i Vättern. 
Ett kvalitativt elfiske gjordes på platsen 1985, 
men redovisas inte. Elfiskeundersökningar 
påbörjades 2015, men notera att endast ett 
utfiske utfördes vid elfisket 2015. Resultatet 
redovisas trots detta eftersom ingen fisk 
fångades.  

Lokalen bedöms som en god uppväxtlokal för 
öring. Förutom öring har gädda fångats på 
lokalen.   

Fiskfaunans status, VIX 

Fiskfaunans status har varierat mellan hög och dålig. Bedömningen av fiskfaunans status är helt avhängig av 
utsättningarna av öring. Några faktiska slutsatser kan inte dras utifrån resultaten, förutom att avsaknaden av 
öring 2015 tyder på någon yttre störning.  

 

Figur 66. Fiskfaunans status (VIX). Staplarna i diagrammet representerar statusklassningen (blå = hög status, 
grön = god status, gul = måttlig status, orange = otillfredsställande status, röd = dålig status). Punkterna visar 
indikatorernas beräknade medelvärde. 
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Öringtäthet 

Ödeshögs kommun driver ett naturvårdsprojekt med syftet att skapa fria fiskvandringsvägar i Orrnäsaån. Som 
en del av projektet har årsungar av öring satts ut de senaste åren. Utsättningen gjordes i juni 2016 och det kan 
inte uteslutas att samtliga fångade öringar härstammar från denna utsättning. Av denna anledning kan inga 
faktiska slutsatser dras av resultatet. 

Förutom att Orrnäsaån påverkas starkt av pågående regering, finns ett naturligt hinder i utloppet, som 
möjligen kan påverka öringuppvandringen. Dessutom kan en brand i en soptipp sommaren 2017, som låg i 
anslutning till ån, haft en negativ påverkan på vattenmiljön (Bergengren, 2017). Om detta lett till en förhöjd 
dödlighet hos öring är okänt. 

Medeltätheten mellan 2015-2017 var 8,4 öringårsungar/100 m2 och 0,3 äldre öringungar/100m2. 
Medianvärdet under samma period var 12,5 öringårsungar/100 m2 och 0,0 äldre öringungar/100m2. 

 

 

 

Figur 67. Trendutvecklingen åren 2015 - 2017 i relation till SLUs jämförvärden.  
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Passdalsån, Hagänden 

Avrinningsområde Koordinat (RT90) Kommun Syfte Höjd över havet  

68/69 Passdalsån 646768 - 155059 Söderköping Regional miljöövervakning 5 m 

Populationstyp Senast fiskad Lokallängd Medelbredd (2007-2017) Medelyta (2007-2017) 

Havsvandrande 2017-09-06 47,0 m 4,6 m 210 m2 

Vattenhastighet Bottenstruktur Bottensubstrat Närmiljö Vattenvegetation 

Strömmande Intermediär Sten, block Lövskog, betesmark  Måttlig 

Åren 2007-2008 utfördes biotopvård samt 
åtgärder vid ett partiellt hinder nedströms 
elfiskelokalen. Årliga elfisken har pågått 
sedan 1991, med undantag av 1992 och 
2001. Fram t o m 2004 utfördes elfiskena 
med två utfisken.  

Lokalen bedöms vara en god uppväxtlokal för 
öring. Förutom öring har abborre, flodnejon-
öga, gers, gädda, id, lake, mört, signalkräfta 
och ål fångats. 

Notera att fotot är taget vid högvatten i 
september 2017. 

Fiskfaunans status, VIX 

Fiskfaunans status har legat på en jämn nivå som pendlat mellan hög och god. Medelvärdet ligger stabilt över 
0,7. Undantaget är 2013 då fångsten av mört sänkte värdet hos parametern ”andel toleranta arter”. Den 
enstaka förekomsten av mört bedöms inte vara en indikator på någon yttre störning utan endast en slump-
mässig fångst. 

 

Figur 68. Fiskfaunans status (VIX). Staplarna i diagrammet representerar statusklassningen (blå = hög status, 
grön = god status, gul = måttlig status, orange = otillfredsställande status, röd = dålig status). Punkterna visar 
indikatorernas beräknade medelvärde. 

Öringtäthet 

En positiv utveckling har skett sedan fiskevårdsåtgärderna genomfördes 2007-2008. Före 2007 var 
medeltätheten lägre än under perioden 2007-2017. Efter 2007 har den totala öringtätheten har legat jämnt 
frånsett 2012, då tätheten var mycket hög, samt 2017, då öringtätheten var låg. Jämfört med övriga resultat 
avviker även 2016, men tätheten översteg gränsen mellan låg och normal täthet enligt SLUs jämförvärden.  
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Orsaken till de vikande öringtätheterna 2016-2017 kan inte fastställas, men det är möjligt att överlevnaden kan 
ha påverkats av torkan under 2016-2017.  

Medeltätheten mellan 1991-2017 var 70,4 öringårsungar/100 m2 och 16,2 äldre öringungar/100m2. 
Medianvärdet under samma period var 64,6 öringårsungar/100 m2 och 15,8 äldre öringungar/100m2. 

 

 

 

Figur 69. Trendutvecklingen åren 1991 - 2017 i relation till SLUs jämförvärden.  
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Passdalsån, Kvarnen 

Avrinningsområde Koordinat (RT90) Kommun Syfte Höjd över havet  

68/69 Passdalsån 646728 - 155014 Söderköping Regional miljöövervakning 14 m 

Populationstyp Senast fiskad Lokallängd Medelbredd (2008-2016) Medelyta (2008-2016) 

Havsvandrande 2016-09-01 57,0 m 3,6 m 170 m2 

Vattenhastighet Bottenstruktur Bottensubstrat Närmiljö Vattenvegetation 

Strömmande Intermediär Sten, block Lövskog  Måttlig 

Det första elfisket på lokalen genomfördes 
1991. Elfiskena har utförts oregelbundet, men 
målet är att lokalen ska undersökas med 3 års 
intervall. Lokalens storlek har varierat, men 
sedan 2008 har i stort sett samma lokal 
fiskats. Fram t o m 2002 utfördes elfiskena 
med två utfisken.  

Lokalen bedöms som en god uppväxtlokal för 
öring. Förutom öring har abborre, gädda, 
mört och signalkräfta fångats.  

Fiskfaunans status, VIX 

Fiskfaunans status har skiftat mellan hög och 
god med ett medelvärde som i de flesta fall överstigit 0,7. Undantaget är 2010 då flera parametrar var lägre än 
normalt. Flertalet av de skattade tätheterna av öring ligger över det förväntade värdet enligt VIX. Dock ligger 
det senaste provfisket, 2017, klart under det förväntade. Inga toleranta arter fångades 2017, men en gädda 
(neutral art) påverkade medelvärdet. Relativt VIX-bedömningarna övriga år, är detta att betrakta som en 
slumpmässig variation. 

 

Figur 70. Fiskfaunans status (VIX). Staplarna i diagrammet representerar statusklassningen (blå = hög status, 
grön = god status, gul = måttlig status, orange = otillfredsställande status, röd = dålig status). Punkterna visar 
indikatorernas beräknade medelvärde. 

Öringtäthet 

Öringtätheten har visat en negativ utveckling sedan 1991, även om vissa äldre elfisken påvisade låg öring-
täthet. Jämförbarheten med dessa äldre elfisken är dock något bristfällig eftersom de endast utförts med två 
utfisken och inom andra lokalavgränsningar. I relation till SLUs jämförvärden har tätheten förändrats från att 
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frekvent överstiga gränsen till mycket hög under 1990-talet till att under 2000-talet främst ligga inom det 
normala intervallet.  

Orsaken till att öringtätheten minskat under perioden är okänd, men kan vara ett tecken på någon yttre 
störning.  

Medeltätheten mellan 1991-2017 var 84,8 öringårsungar/100 m2 och 30,2 äldre öringungar/100m2. 
Medianvärdet under samma period var 83,6 öringårsungar/100 m2 och 29,6 äldre öringungar/100m2. 

 

 

 

Figur 71. Trendutvecklingen åren 1991 - 2016 i relation till SLUs jämförvärden.  
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Pjältån, Skriketorpsravinen Dvardala 

Avrinningsområde Koordinat (RT90) Kommun Syfte Höjd över havet  

66/67 Pjältån 650642 - 152003 Norrköping Regional miljöövervakning 17 m 

Populationstyp Senast fiskad Lokallängd Medelbredd (2003-2016) Medelyta (2003-2016) 

Havsvandrande 2017-08-17 33,0 m 4,2 m 133 m2 

Vattenhastighet Bottenstruktur Bottensubstrat Närmiljö Vattenvegetation 

Strömmande Intermediär Sten, block Blandskog  Sparsam 

Det första elfisket på lokalen genomfördes 
2003 och har sedan dess upprepats årligen. 
Samma lokal har, med mindre avvikelser, 
elfiskats sedan 2006.  

Ett utsläpp av vegetabilisk olja orsakade 2011 
stora skador på fiskbeståndet i ån.  

Elfiskelokalen är fysiskt påverkad, men 
bedöms trots detta som en god uppväxtlokal 
för öring. Förutom öring har flodnejonöga, 
gädda, signalkräfta och ål fångats. 

Fiskfaunans status, VIX 

Medelvärdet av de i VIX ingående 
indikatorerna har i stort sett legat stabilt sedan 2003. Undantaget är 2004 då ål fångades vilket sänkte statusen 
i parametrar anknutna till toleranta arter. Ett avvikande medelvärde noterades även 2011, d v s det år då 
oljeutsläppet orsakade fiskdöd i ån. Dessa händelser får dock räknas som slumpartade och påverkar inte 
helhetsbilden av Pjältån.   

 

Figur 72. Fiskfaunans status (VIX). Staplarna i diagrammet representerar statusklassningen (blå = hög status, 
grön = god status, gul = måttlig status, orange = otillfredsställande status, röd = dålig status). Punkterna visar 
indikatorernas beräknade medelvärde. 

Öringtäthet 

De skattade tätheterna av öring är vanligen höga eller mycket, men vid enstaka tillfällen har låga tätheter 
noterats. I sambandet med oljeutsläppet 2011 noterades mycket låg täthet av årsungar och äldre öringar 
saknades helt. Även 2013 var tätheten av årsungar låg, men denna gång av okänd anledning. I detta fall kan 
inte påverkan till följd av t ex försurning uteslutas.  
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Medeltätheten mellan 1991-2017 var 91,6 öringårsungar/100 m2 och 13,3 äldre öringungar/100m2. 
Medianvärdet under samma period var 92,5 öringårsungar/100 m2 och 10,5 äldre öringungar/100m2. 

 

 

 

Figur 73. Trendutvecklingen åren 2003 - 2017 i relation till SLUs jämförvärden.  
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Pjältån, Stendamm Loddbyvägen 

Avrinningsområde Koordinat (RT90) Kommun Syfte Höjd över havet  

66/67 Pjältån 650642 - 152003 Norrköping Regional miljöövervakning 6 m 

Populationstyp Senast fiskad Lokallängd Medelbredd (2008-2015) Medelyta (2008-2015) 

Havsvandrande 2015-08-18 25,0 m 7,3 m 172 m2 

Vattenhastighet Bottenstruktur Bottensubstrat Närmiljö Vattenvegetation 

Strömmande Intermediär Sten, block Lövskog  Sparsam 

Det första elfisket på lokalen genomfördes 
2008. Elfisken har därefter utförts oregel-
bundet, men målet är att lokalen ska under-
sökas med 3 års intervall. Elfisket 2011 
genomfördes kvalitativt, vilket innebär att 
detta inte redovisas.  

Ett utsläpp av vegetabilisk olja orsakade 2011 
stora skador på fiskbeståndet i ån.  

Elfiskelokalen bedöms vara en god uppväxt-
lokal för öring. Förutom öring har gädda, lake 
och nejonöga fångats. 

Fiskfaunans status, VIX 

Medelvärdet av de i VIX ingående indikatorerna har alla år legat på 0,80 eller mer. Inga indikatorer uppvisar 
värden som tyder på yttre störningar. 

 

Figur 74. Fiskfaunans status (VIX). Staplarna i diagrammet representerar statusklassningen (blå = hög status, 
grön = god status, gul = måttlig status, orange = otillfredsställande status, röd = dålig status). Punkterna visar 
indikatorernas beräknade medelvärde. 

Öringtäthet 

Elfiskeresultatet visar på skiftande öringtätheter mellan de olika provfisketillfällena, men har samtliga 
elfisketillfällen överskridit gränsen till hög täthet enligt SLUs jämförvärden. Noterbart är att även vid det 
kvalitativa elfiske som utfördes 2011, då oljeutsläppet orsakade stora skador på öringbeståndet, fångades 
årsungar av öring. Det är sannolikt att utsläppet orsakade en fiskdöd även i nedre Pjältån, men resultatet visar 
att utsläppet inte slog ut beståndet som helhet. Det kan dock antas att den mycket höga tätheten av öring 
2012 är ett resultat av minskad inomartskonkurrens.  



Elprovfiske 2015-2017 

 

90 

 

Medeltätheten mellan 1991-2017 var 71,4 öringårsungar/100 m2 och 18,8 äldre öringungar/100m2. 
Medianvärdet under samma period var 46,1 öringårsungar/100 m2 och 14,7 äldre öringungar/100m2. 

 

 

 

Figur 75. Trendutvecklingen åren 2008 - 2015 i relation till SLUs jämförvärden.  
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Pjältån, Åby stenbron 

Avrinningsområde Koordinat (RT90) Kommun Syfte Höjd över havet  

66/67 Pjältån 650397 - 152136 Norrköping Regional miljöövervakning 6 m 

Populationstyp Senast fiskad Lokallängd Medelbredd (2012-2015) Medelyta (2012-2015) 

Havsvandrande 2015-08-25 30,0 m 5,9 m 177 m2 

Vattenhastighet Bottenstruktur Bottensubstrat Närmiljö Vattenvegetation 

Strömmande Intermediär Sten, block Lövskog  Sparsam 

Det första elfisket på lokalen genomfördes 
2009. Elfiskena 2009 och 2011 utfördes 
kvalitativt vilket medför att dessa inte är 
jämförbara med senare provfisketillfällen. 
Även lokallängden har skiljt sig mellan åren.   

Ett utsläpp av vegetabilisk olja orsakade 2011 
stora skador på fiskbeståndet i ån.  

Elfiskelokalen bedöms vara en god uppväxt-
lokal för öring. Förutom öring har endast 
signalkräfta fångats. 

Fiskfaunans status, VIX 

Elfiskeresultaten påvisar att fiskfaunans 
status varit hög vid alla provfisketillfällen. Medelvärdet ligger stabilt över 0,80. Enligt VIX finns inga avvikelser 
som tyder på yttre störningar.  

 

Figur 76. Fiskfaunans status (VIX). Staplarna i diagrammet representerar statusklassningen (blå = hög status, 
grön = god status, gul = måttlig status, orange = otillfredsställande status, röd = dålig status). Punkterna visar 
indikatorernas beräknade medelvärde. 

Öringtäthet 

Tätheten av öringårsungar var mycket hög 2012, troligen som en effekt av att oljeutsläppet föregående år 
orsakat en förhöjd dödlighet. Elfisket 2011 visade dock att beståndet inte var utslaget. De beräknade 
tätheterna, utifrån ett utfiske, indikerade tvärtom att tätheten var hög. Inga resultat i övrigt tyder på någon 
yttre påverkan på Pjältån. Den skattade öringtätheten har samtliga år legat över den förväntade tätheten enligt 
VIX.  
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Medeltätheten mellan 2012-2017 var 120,1 öringårsungar/100 m2 och 46,2 äldre öringungar/100m2. 
Medianvärdet under samma period var 120,1 öringårsungar/100 m2 och 46,2 äldre öringungar/100m2. 

 

 

 

Figur 77. Trendutvecklingen åren 2012 - 2015 i relation till SLUs jämförvärden.  
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Silverån, Forserum 

Avrinningsområde Koordinat (RT90) Kommun Syfte Höjd över havet  

74 Emån 640035 - 147300 Ydre Regional miljöövervakning 174 m 

Populationstyp Senast fiskad Lokallängd Medelbredd (2003-2017) Medelyta (2003-2017) 

Strömlevande 2017-09-07 50,0 m 6,5 m 323 m2 

Vattenhastighet Bottenstruktur Bottensubstrat Närmiljö Vattenvegetation 

Strömmande Intermediär Sten, block Barrskog  Sparsam 

Flera fiskevårdsåtgärder har utförts för att 
gynna den strömlevande öringen, bl a 
anläggande av fiskvägar vid Forserums-
dammen och vid Boens utlopp. Lokalen 
undersöktes första gången 1993 kvalitativt 
och sedan 2009 har årliga elfisken gjorts. 
Observera att elfiskena 2003 och 2009 
utfördes med två utfisken vilket minskar 
jämförbarheten med senare elfisken.  

Lokalen bedöms som en god uppväxtlokal för 
öring. Förutom öring har bergsimpa, elritsa, 
gädda, lake och signalkräfta fångats på 
lokalen. 

Fiskfaunans status, VIX 

Fiskfaunans status bedömdes som måttlig 2003, men har sedan 2009 konsekvent bedömts som god. 
Medelvärdet av de i VIX ingående indikatorerna har legat relativt jämnt. Det något lägre medelvärdet 2011 
beror i huvudsak på den låga tätheten av öring. Ett lågt värde hos parametern ”sammanlagd täthet av öring 
och lax” innebär att någon form av störning inte kan uteslutas. 

 

Figur 78. Fiskfaunans status (VIX). Staplarna i diagrammet representerar statusklassningen (blå = hög status, 
grön = god status, gul = måttlig status, orange = otillfredsställande status, röd = dålig status). Punkterna visar 
indikatorernas beräknade medelvärde. 

Öringtäthet 

De inledande elfiskena 1993 och 2003 påvisade ingen reproduktion hos öringbeståndet. Orsaken till detta är 
okänd, men reproduktion har därefter konstaterats vid samtliga elfiskeundersökningar mellan 2009-2017. Den 
sammanlagda tätheten av öring, och tätheten av årsungar, var hög 2009, men har därefter minskat. Tätheten 
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av öring fluktuerar, men har vid alla provfisketillfällen legat inom det normala intervallet enligt SLUs 
jämförvärden. Den skattade tätheten ligger ofta i paritet med den förväntade tätheten enligt VIX, förutom 
2011, 2014 och 2017.  

Medeltätheten mellan 2003-2017 var 8,5 öringårsungar/100 m2 och 4,7 äldre öringungar/100m2. 
Medianvärdet under samma period var 8,0 öringårsungar/100 m2 och 3,6 äldre öringungar/100m2. 

 

 

 

Figur 79. Trendutvecklingen åren 2003 - 2017 i relation till SLUs jämförvärden.  
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Silverån, Ovan bron Svinhultsvägen 

Avrinningsområde Koordinat (RT90) Kommun Syfte Höjd över havet  

74 Emån 639990 - 147520 Ydre Regional miljöövervakning 158 m 

Populationstyp Senast fiskad Lokallängd Medelbredd (2003-2017) Medelyta (2003-2017) 

Strömlevande 2017-09-07 40,0 m 6,2 m 256 m2 

Vattenhastighet Bottenstruktur Bottensubstrat Närmiljö Vattenvegetation 

Strömmande Intermediär Sten Barrskog  Sparsam 

Fiskevårdsåtgärder har utförts för att gynna 
den strömlevande öringen, bl a fiskvägar vid 
Forserumsdammen och vid Boens utlopp. 
Lokalen undersöktes första gången 1992. 
Sedan 2003 har årliga elfisken gjorts. 1992 
och 2001 utfördes elfiskena med ett resp. två 
utfisken vilket minskar jämförbarheten med 
senare elfisken. Lokalavgränsningen har varit 
ungefär densamma sedan 2006.  

Lokalen bedöms som en god uppväxtlokal för 
öring. Förutom öring har abborre, bergsimpa, 
elritsa, gädda, lake, mört och signalkräfta. 

Fiskfaunans status, VIX 

Fiskfaunans status har varierat mellan god och måttlig. År med lägre medelvärde hos indikatorerna hänger 
starkt samman med förekomsten av toleranta arter. Undantaget är 2017 då statusbedömningen påverkas 
negativt av den låga tätheten av öring och av att reproduktion inte kunde påvisas. Parametern ”andel toleranta 
arter” uppvisar vissa år avvikelser från det förväntade värdet. Avvikelserna indikerar övergödningsproblematik.  

 

Figur 80. Fiskfaunans status (VIX). Staplarna i diagrammet representerar statusklassningen (blå = hög status, 
grön = god status, gul = måttlig status, orange = otillfredsställande status, röd = dålig status). Punkterna visar 
indikatorernas beräknade medelvärde. 

Öringtäthet 

Öringreproduktion har konstaterats vid samtliga provfisken utom 2017. Orsaken till frånvaron av öring-
årsungar är okänd, men det kan inte uteslutas att väderförhållandena åren 2016-2017 kan ha lett till en 
onormalt hög dödlighet. Öringtätheten ligger vid de flesta provfisketillfällen, med undantag av 2017, inom det 
normala intervallet enligt SLUs jämförvärden. Höga tätheter av öring noterades 2005 och 2008.  
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Medeltätheten mellan 2003-2017 var 8,9 öringårsungar/100 m2 och 7,6 äldre öringungar/100m2. 
Medianvärdet under samma period var 10,1 öringårsungar/100 m2 och 8,2 äldre öringungar/100m2. 

 

 

 

Figur 81. Trendutvecklingen åren 2003 - 2017 i relation till SLUs jämförvärden.  
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Sjöhamrabäcken, Ned Birgerslund 

Avrinningsområde Koordinat (RT90) Kommun Syfte Höjd över havet  

67 Motala ström 648735 - 145401 Motala Regional miljöövervakning 90 m 

Populationstyp Senast fiskad Lokallängd Medelbredd (2006-2017) Medelyta (2006-2017) 

Sjövandrande 2017-09-05 80,0 m 2,8 m 225 m2 

Vattenhastighet Bottenstruktur Bottensubstrat Närmiljö Vattenvegetation 

Strömmande Intermediär Sten, block Lövskog, åker  Saknas 

Lokalen ligger ca 1 km från utloppet i Vättern 
och kan nås av sjövandrande öring. Det första 
elfisket genomfördes 1996 och sedan 2006 
har årliga elfisken utförts. Elfisket 1996 
utfördes kvalitativt och bedöms inte vara 
jämförbart med övriga.  

Bäcken är starkt fysiskt påverkad genom 
omgrävning.  

Lokalen bedöms vara en måttligt god uppväxt-
lokal för öring. Förutom öring har gädda, lake 
och signalkräfta fångats. 

Fiskfaunans status, VIX 

Elfiskeresultaten tyder på att fiskfaunans status normalt sett är god. Undantaget är 2013 då statusen 
bedömdes som måttlig. Parametern ”sammanlagd täthet av öring och lax” påvisar vid de flesta provfiske-
tillfällen dålig eller otillfredsställande status. Även parametern ”andel intoleranta arter” indikerar vissa år 
otillfredsställande status. Resultaten tyder på yttre störningar till följd av surhet, övergödning och/eller 
morfologisk påverkan. Påverkan av surhet synes inte vara sannolik.  

 

Figur 82. Fiskfaunans status (VIX). Staplarna i diagrammet representerar statusklassningen (blå = hög status, 
grön = god status, gul = måttlig status, orange = otillfredsställande status, röd = dålig status). Punkterna visar 
indikatorernas beräknade medelvärde. 

Öringtäthet 

Öringtätheten, i synnerhet vad gäller årsungar, har haft en negativ trendutveckling. Den högsta öringtätheten 
noterades 2008, men har efter detta sjunkit stadigt. Kanaliseringen som utförts påverkar troligen 
öringbeståndet negativt, men så vitt känt har biotopen inte förändrats nämnvärt sedan 2006. Den kontinuerligt 
minskande tätheten av både årsungar och äldre öringar tyder därför på att ytterligare någon störning påverkar 
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beståndet. Den skattade totala tätheten av öring har sedan 2012 legat under gränsen för låg täthet enligt SLUs 
jämförvärden.  

Medeltätheten mellan 2006-2017 var 18,1 öringårsungar/100 m2 och 4,1 äldre öringungar/100m2. 
Medianvärdet under samma period var 11,7 öringårsungar/100 m2 och 2,8 äldre öringungar/100m2. 

 

 

 

Figur 83. Trendutvecklingen åren 2006 - 2017 i relation till SLUs jämförvärden.  
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Skansån, Åbacken 

Avrinningsområde Koordinat (RT90) Kommun Syfte Höjd över havet  

67 Motala ström 651154 - 147711 Motala Regional miljöövervakning 55 m 

Populationstyp Senast fiskad Lokallängd Medelbredd (2012-2015) Medelyta (2012-2015) 

Strömlevande 2015-09-16 56,0 m 4,0 m 220 m2 

Vattenhastighet Bottenstruktur Bottensubstrat Närmiljö Vattenvegetation 

Strömmande Jämn Grus, sten, block Lövskog, tomtmark  Måttlig 

Skansån är ett mindre vattendrag som via 
Storån och Hällestadsån rinner till Glan i 
Motala ströms huvudfåra. Lokalen har 
elfiskats två gånger, 2012 och 2015 och ska 
enligt elfiskeprogrammet elfiskas vart tredje 
år. Sträckan som elfiskas är kanaliserad. 
Elfiskena har utförts med samma metodik på 
samma lokal båda åren.  

Lokalen bedöms vara en dålig uppväxtlokal 
för öring.  

Ingen öring har fångats vid något av 
provfisketillfällena, vilket inte heller är att 
förvänta med hänsyn till lokalens 
beskaffenhet. Istället har arter som abborre, lake, mört och signalkräfta fångats.  

Fiskfaunans status, VIX 

Elfiskeresultaten pekar på dålig alternativt otillfredsställande status. 2012 dominerade abborre och mört 
fångsten medan lake utgjorde en större andel 2015, vilket medförde att statusen steg till otillfredsställande. 
Avvikelserna pekar på övergödningsproblematik och morfologisk påverkan.  

 

Figur 84. Fiskfaunans status (VIX). Staplarna i diagrammet representerar statusklassningen (blå = hög status, 
grön = god status, gul = måttlig status, orange = otillfredsställande status, röd = dålig status). Punkterna visar 
indikatorernas beräknade medelvärde. 
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Skrivaremoån, Förgrening-fall 

Avrinningsområde Koordinat (RT90) Kommun Syfte Höjd över havet  

67 Motala ström 640769 - 146255 Ydre Regional miljöövervakning 205 m 

Populationstyp Senast fiskad Lokallängd Medelbredd (2011-2016) Medelyta (2011-2016) 

Sjövandrande 2016-08-30 60,0 m 3,9 m 190 m2 

Vattenhastighet Bottenstruktur Bottensubstrat Närmiljö Vattenvegetation 

Strömmande Intermediär Sten, block, grus Lövskog  Sparsam 

Lokalen har provfiskats vid tre tillfällen, 2011, 
2013 och 2016. Elfiskena har utförts med 
samma metodik på samma lokal varje år.  

Lokalen bedöms som en god uppväxtlokal för 
öring. Förutom öring har endast signalkräfta 
påträffats. 

Fiskfaunans status, VIX 

Fiskfaunans status bedöms samtliga år som 
god, trots att öringtätheten 2011 var mycket 
låg. Det beräknade värdet för parametern 
”sammanlagd täthet av öring och lax” påvisar 
dålig status 2011 vilket är en indikation på 
någon yttre störning.  

 

Figur 85. Fiskfaunans status (VIX). Staplarna i diagrammet representerar statusklassningen (blå = hög status, 
grön = god status, gul = måttlig status, orange = otillfredsställande status, röd = dålig status). Punkterna visar 
indikatorernas beräknade medelvärde. 

Öringtäthet 

Vid det första provfisket 2011 var öringtätheten mycket låg enligt SLUs jämförvärden. Påföljande provfisken 
2013 och 2016 visar högre täthet av öring och en fungerande rekrytering, men den samman-lagda tätheten av 
öring är fortfarande låg vid provfisket 2016. Den mycket låga tätheten av öringårsungar 2011 kan vara en 
indikation på någon yttre störning. Notera att samma tendens visas på den uppströms liggande lokalen 
”Uppströms väg”.  

Medeltätheten mellan 2011-2016 var 12,5 öringårsungar/100 m2 och 4,4 äldre öringungar/100m2. 
Medianvärdet under samma period var 10,8 öringårsungar/100 m2 och 3,0 äldre öringungar/100m2. 
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Figur 86. Trendutvecklingen åren 2011 - 2017 i relation till SLUs jämförvärden.  
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Skrivaremoån, Uppströms väg 

Avrinningsområde Koordinat (RT90) Kommun Syfte Höjd över havet  

67 Motala ström 640754 - 146231 Ydre Regional miljöövervakning 214 m 

Populationstyp Senast fiskad Lokallängd Medelbredd (2005-2016) Medelyta (2005-2016) 

Sjövandrande 2017-09-07 47,0 m 7,6 m 262 m2 

Vattenhastighet Bottenstruktur Bottensubstrat Närmiljö Vattenvegetation 

Strömmande Intermediär Varierat Lövskog  Sparsam 

Lokalen provfiskades första gången 2005 och 
sedan 2008 har årliga undersökningar gjorts. 
Elfiskena har utförts med samma metodik på 
samma lokal varje år.  

Lokalen ligger i ett kvillområde och är troligen 
försiktigt rensad, men bedöms trots detta 
som en god uppväxtlokal för öring. Förutom 
öring har abborre, gädda, mört och 
signalkräfta påträffats. 

Fiskfaunans status, VIX 

Fiskfaunans status bedöms de flesta år som 
god, men 2010 bedömdes statusen som 
otillfredsställande och åren 2011-2012 som måttlig. Orsakerna kan främst härledas till de låga tätheterna av 
öring 2010 och 2011 samt till fångsten av mört och abborre 2012. Indikatorn ”sammanlagd täthet av öring och 
lax” påvisar även åren 2008, 2009 och 2017 dålig eller otillfredsställande status. De återkommande låga 
värdena är en indikator på att någon yttre störning påverkar beståndet. Förekomsten av toleranta arter synes 
däremot vara slumpartad samtidigt som individantalet är lågt. Följaktligen bedöms avvikelser med anknytning 
till förekomst av toleranta arter som mindre väsentliga.  

 

Figur 87. Fiskfaunans status (VIX). Staplarna i diagrammet representerar statusklassningen (blå = hög status, 
grön = god status, gul = måttlig status, orange = otillfredsställande status, röd = dålig status). Punkterna visar 
indikatorernas beräknade medelvärde. 

Öringtäthet 

Differenserna vad gäller öringtäthet mellan olika provfisketillfällen är stor. Vissa år är tätheterna normala, 
relativt SLUs jämförvärden, medan de vissa år helt saknas i fångsten eller förekommer i låga tätheter. 2010 och 
2017 saknades årsungar helt och 2011 var tätheten av årsungar mycket låg. Notera att samma tendens visas på 
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den nedströms liggande lokalen ”Förgrening-fall”. Resultaten dessa år tyder på att någon yttre störning tidvis 
har en negativ effekt på beståndet. Frånvaron av årsungar och den låga tätheten av äldre öringungar 2017 kan 
möjligen vara en följd av torkperioden som inleddes 2016.   

Medeltätheten mellan 2005-2017 var 16,1 öringårsungar/100 m2 och 3,8 äldre öringungar/100m2. 
Medianvärdet under samma period var 12,7 öringårsungar/100 m2 och 3,6 äldre öringungar/100m2. 

 

 

 

Figur 88. Trendutvecklingen åren 2011 - 2017 i relation till SLUs jämförvärden.  
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Stordalsbäcken, Ovan vägen 

Avrinningsområde Koordinat (RT90) Kommun Syfte Höjd över havet  

66/67 Getåbäcken 650578 - 152814 Norrköping Regional miljöövervakning 53 m 

Populationstyp Senast fiskad Lokallängd Medelbredd (2008-2016) Medelyta (2008-2016) 

Strömlevande 2017-08-15 93,0 m 1,1 95 m2 

Vattenhastighet Bottenstruktur Bottensubstrat Närmiljö Vattenvegetation 

Lugnflyt-ström Intermediär Sten, grus, sand Barrskog  Måttlig 

Stordalsbäcken är ett mindre biflöde till 
Getåbäcken. Lokalen har elfiskats fyra gånger 
mellan 2008 och 2017. Elfiskena har utförts 
med samma metodik och inom samma lokal-
avgränsning varje år.  

Stordalsbäcken är ett målvattendrag i kalk-
åtgärdsområdet N3 Getåbäcken.  

Lokalen bedöms vara en god uppväxtlokal för 
öring. Förutom öring har signalkräfta 
påträffats på lokalen. 

Fiskfaunans status, VIX 

Fiskfaunans status bedömdes som god åren 
2008-2013, men sjönk till måttlig vid senaste provfisket 2017. Indikatorernas medelvärde har visat en vikande 
trend som orsakas av dels lägre täthet av öring, dels av att reproduktion inte kunnat konstateras. Avvikelserna 
vad gäller parametrarna ”sammanlagd täthet av öring och lax” samt ”andel laxfiskarter som reproducerar sig” 
tyder på yttre störning i form av surhet, övergödning och/eller morfologisk påverkan. 

 

Figur 89. Fiskfaunans status (VIX). Staplarna i diagrammet representerar statusklassningen (blå = hög status, 
grön = god status, gul = måttlig status, orange = otillfredsställande status, röd = dålig status). Punkterna visar 
indikatorernas beräknade medelvärde. 

Öringtäthet 

Vid det första elfisket 2008 fångades normal täthet av årsungar av öring och även 2010 kunde reproduktion 
konstateras, om än svag. Vid de senaste elfiskena 2013 och 2017 har inga årsungar av öring fångats. 
Avsaknaden tyder på att någon yttre störning vissa år har en negativ effekt på vattendraget. Den faktiska 
orsaken är okänd, men det bör noteras att Stordalsbäcken ligger i ett område som är försurningspåverkat.  
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Medeltätheten mellan 2008-2017 var 4,4 öringårsungar/100 m2 och 7,5 äldre öringungar/100m2. 
Medianvärdet under samma period var 0,5 öringårsungar/100 m2 och 6,3 äldre öringungar/100m2. 

 

 

 

Figur 90. Trendutvecklingen åren 2008 - 2017 i relation till SLUs jämförvärden.  
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Storån, Nedströms vaddfabriken 

Avrinningsområde Koordinat (RT90) Kommun Syfte Höjd över havet  

67 Motala ström 643480 - 149144 Kinda Regional miljöövervakning 89 m 

Populationstyp Senast fiskad Lokallängd Medelbredd (2007-2016) Medelyta (2007-2016) 

Strömlevande 2017-08-15 86,0 m 12,3 m 834 m2 

Vattenhastighet Bottenstruktur Bottensubstrat Närmiljö Vattenvegetation 

Strömmande Jämn Sten, grus Lövskog och tomtmark  Måttlig 

Storån är reproduktionsområde för den 
sjövandrande öringen i Åsunden. Årliga 
elfisken har genomförts sedan 2004 med 
undantag av 2005. Elfisket 2004 utfördes med 
två utfisken, men på grund av vattendrags-
sträckans höga skyddsvärde har elfiskeunder-
sökningarna därefter bedrivits med ett 
utfiske. 

Den elfiskade sträckan är fysiskt påverkad och 
vattendraget är flödesreglerat. 

Lokalen bedöms som en måttligt god 
uppväxtlokal för öring. Förutom öring har 
abborre, benlöja, gädda, lake, mört, sarv, 
signalkräfta och ål påträffats på lokalen. 

Fiskfaunans status, VIX 

Fiskfaunans status har de flesta år bedömts som otillfredsställande. Toleranta arter påträffas frekvent på 
lokalen, delvis på grund av att det finns områden som lämpar sig väl som uppehållsplats för dessa. De år då 
fiskfaunans status bedömts som god har förekomsten av toleranta arter och individer varit lägre. Den 
frekventa förekomsten av toleranta individer/arter samt den låga tätheten av öring indikerar 
övergödningsproblematik och hydrologisk påverkan.  

 

 

Figur 91. Fiskfaunans status (VIX). Staplarna i diagrammet representerar statusklassningen (blå = hög status, 
grön = god status, gul = måttlig status, orange = otillfredsställande status, röd = dålig status). Punkterna visar 
indikatorernas beräknade medelvärde.   
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Öringtäthet 

Tätheten av öringårsungar har vid flera tillfällen varit låg eller legat strax över gränsen till normal täthet. Vid två 
tillfällen har årsungar av öring helt saknats. Samma situation gäller äldre öringungar. Orsaken till detta kan 
troligen tillskrivas rensningen på sträckan som har lett till en brist på ståndplatser tillsammans med den 
hydrologiska påverkan.  

Medeltätheten mellan 2008-2017 var 4,9 öringårsungar/100 m2 och 0,5 äldre öringungar/100m2. 
Medianvärdet under samma period var 2,2 öringårsungar/100 m2 och 0,2 äldre öringungar/100m2. 

 

 

 

Figur 92. Trendutvecklingen åren 2004 - 2017 i relation till SLUs jämförvärden.  
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Storån (Söderköpingsån), Runt svängen 

Avrinningsområde Koordinat (RT90) Kommun Syfte Höjd över havet  

68 Söderköpingsån 648430 - 153025 Söderköping Regional miljöövervakning 2 m 

Populationstyp Senast fiskad Lokallängd Medelbredd (2005-2016) Medelyta (2005-2016) 

Havsvandrande 2017-09-05 31,0 m 8,2 m 258 m2 

Vattenhastighet Bottenstruktur Bottensubstrat Närmiljö Vattenvegetation 

Strömmande Intermediär Sten, block Artificiell  Måttlig 

Ett kvalitativt elfiske utfördes 1991, men 
årliga undersökningar påbörjades först 2004. 
Elfisket 2004 utfördes med två utfiske. Från 
och med 2005 har kvantitativa elfisken med 
tre utfisken genomförts.  

Storån är kraftigt påverkad av reglering och 
näring. Dessutom är elfiskelokalen 
kanaliserad och beskuggningen obefintlig.  

Trots den fysiska påverkan bedöms lokalen, 
med hänsyn till bottenstruktur och vatten-
hastighet, som en god uppväxtlokal för öring. 
Förutom öring har abborre, benlöja, braxen, 
gädda, lake, mört, nissöga, signalkräfta, sten-
simpa, vimma och ål fångats. 

Fiskfaunans status, VIX 

Fiskfaunans status har pendlat mellan måttlig och otillfredsställande under perioden. Indikatorernas 
medelvärde ligger förhållandevis jämnt under perioden. Medelvärdet påverkas framförallt av att öringtätheten 
är väsentligt lägre än den förväntade samt av att andelen toleranta individer/arter är högt. En bidragande 
orsak till artrikedomen är troligen närheten till havet. Flera parametrar indikerar generellt under perioden 
otillfredsställande till dålig status. Sammantaget tyder resultaten enligt VIX på övergödningsproblematik och 
hydrologisk påverkan. 

 

Figur 93. Fiskfaunans status (VIX). Staplarna i diagrammet representerar statusklassningen (blå = hög status, 
grön = god status, gul = måttlig status, orange = otillfredsställande status, röd = dålig status). Punkterna visar 
indikatorernas beräknade medelvärde. 
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Öringtäthet 

Vid elfiskena 2004, 2005 och 2016 noterades höga tätheter av öring. Resultaten har i övrigt legat på en mer 
moderat nivå, men inom det normala intervallet enligt SLUs jämförvärden. Fluktuerande öringtätheter kan 
emellertid förväntas med hänsyn till den höga påverkansgraden på Storån.  

Medeltätheten mellan 2004-2017 var 21,8 öringårsungar/100 m2 och 3,4 äldre öringungar/100m2. 
Medianvärdet under samma period var 14,3 öringårsungar/100 m2 och 3,0 äldre öringungar/100m2. 

 

 

 

Figur 94. Trendutvecklingen åren 2004 - 2017 i relation till SLUs jämförvärden.  
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Storån, Teknorama 

Avrinningsområde Koordinat (RT90) Kommun Syfte Höjd över havet  

70 Storån 644724 - 152289 Åtvidaberg Uppf. skyddade områden 38 m 

Populationstyp Senast fiskad Lokallängd Medelbredd (2015-2016) Medelyta (2015-2016) 

Strömlevande 2017-09-13 43,0 m 5,3 m 224 m2 

Vattenhastighet Bottenstruktur Bottensubstrat Närmiljö Vattenvegetation 

Strömmande Intermediär Block, sten Lövskog  Måttlig 

Ett kvalitativt elfiske genomfördes 1993 som 
följdes upp 2003. Sedan 2006 utförs årliga 
elfiskeundersökningar på lokalen. Metodik 
och lokalstorlek har varierat, men resultaten 
från och med 2003 bedöms vara jämförbara. 
Åren 2012 och 2015 gjordes endast två 
utfisken.  

Storån är fysiskt påverkad inom den under-
sökta sträckan. Lokalen bedöms vara en god 
uppväxtlokal för öring. Förutom öring har 
abborre, gädda, lake, mört och signalkräfta 
påträffats. 

Fiskfaunans status, VIX 

Fiskfaunans status har vanligen bedömts som måttlig, men de senaste fyra åren tyder elfiskeresultaten på en 
förbättrad status. Toleranta arter har påträffats frekvent på lokalen vilket tyder på övergödningsproblematik 
och/eller hydrologisk påverkan.  

 

Figur 95. Fiskfaunans status (VIX). Staplarna i diagrammet representerar statusklassningen (blå = hög status, 
grön = god status, gul = måttlig status, orange = otillfredsställande status, röd = dålig status). Punkterna visar 
indikatorernas beräknade medelvärde. 

Öringtäthet 

Vissa år har elfiskena påvisat låga tätheter av öringårsungar eller t o m helt utebliven reproduktion. Motsatt 
förhållande rådde åren 2008 och 2016 då höga tätheter av öringårsungar noterades. De flesta elfiskeresultat 
pekar mot ett strömstationärt öringbestånd, men resultaten 2008 och 2016 kan tyda på att lokalen används av 
sjövandrande öring. Lokalen är fysiskt påverkad vilket lett till att antalet tillgängliga ståndplatser är få, vilket 
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kan vara en bidragande faktor till att öringtätheten ofta är låg. Eftersom årsungar saknas vissa år eller fångas i 
låga tätheter kan emellertid annan yttre påverkan inte uteslutas.  

Medeltätheten mellan 2004-2017 var 18,1 öringårsungar/100 m2 och 8,3 äldre öringungar/100m2. 
Medianvärdet under samma period var 10,9 öringårsungar/100 m2 och 7,4 äldre öringungar/100m2. 

 

 

 

Figur 96. Trendutvecklingen åren 2003 - 2017 i relation till SLUs jämförvärden.  

 

 

 

 



Elprovfiske 2015-2017 

 

112 

 

Svartån, Linnefors 

Avrinningsområde Koordinat (RT90) Kommun Syfte Höjd över havet  

67 Motala ström 645885 - 145675 Boxholm Regional miljöövervakning 111 m 

Populationstyp Senast fiskad Lokallängd Medelbredd (2005-2016) Medelyta (2005-2016) 

Strömlevande 2016-09-12 18,0 m 8,3 m 114 m2 

Vattenhastighet Bottenstruktur Bottensubstrat Närmiljö Vattenvegetation 

Strömmande Intermediär Block Artificiell mark, lövskog  Måttlig 

I Sommen finns en uppströms- och en 
nedströmslekande stam av öring. Svartån 
passerar sjön och är reproduktionsområde för 
båda stammarna. Den aktuella elfiskelokalen 
ligger ca 20 km nedströms utloppet ur 
Sommen. Sträckan är avskild från Sommen av 
flera vandringshinder. 1993 och 1995 genom-
fördes kvalitativa elfisken på lokalen. Sedan 
2005 utförs kvantitativa elfisken med 3 års 
intervall.  

Lokalen bedöms vara en god uppväxtlokal för 
öring. Förutom öring har abborre, bergsimpa, 
elritsa, färna, lake, mört och signalkräfta 
påträffats. 

Fiskfaunans status, VIX 

Fiskfaunans status har varierat mellan måttlig och god. Det som framförallt skiljer bedömningarna är 
förekomsten av toleranta arter. Varken 2008 eller 2016 fångades några toleranta arter. Förekomsten av 
toleranta arter tyder på övergödning och/eller hydrologisk påverkan. En generell avvikelse som avser samtliga 
provfisketillfällen kan noteras för parametern ”andel intoleranta arter”, vilket tyder på störning till följd av 
surhet, övergödning och/eller morfologisk påverkan.  

 

Figur 97. Fiskfaunans status (VIX). Staplarna i diagrammet representerar statusklassningen (blå = hög status, 
grön = god status, gul = måttlig status, orange = otillfredsställande status, röd = dålig status). Punkterna visar 
indikatorernas beräknade medelvärde.   
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Öringtäthet 

Elfisket i Linnefors sker på en kort strömsträcka. Både öringtätheten och åldersstrukturen visar att beståndet är 
strömstationärt. Frånsett elfisket 2016 påvisar elfiskeresultaten normala tätheter av öring. Vid elfisket 2016 var 
den totala öringtätheten däremot låg och äldre öringar saknades helt. Orsaken till det avvikande resultatet 
2016 är okänd.  

Medeltätheten mellan 2005-2016 var 2,2 öringårsungar/100 m2 och 1,9 äldre öringungar/100m2. Median-
värdet under samma period var 1,6 öringårsungar/100 m2 och 1,1 äldre öringungar/100m2. 

 

 

 

Figur 98. Trendutvecklingen åren 2005 - 2016 i relation till SLUs jämförvärden.  
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Svartån, Stenbordet tröskeln 

Avrinningsområde Koordinat (RT90) Kommun Syfte Höjd över havet  

67 Motala ström 644960 - 145490 Boxholm Regional miljöövervakning 142 m 

Populationstyp Senast fiskad Lokallängd Medelbredd (2006-2017) Medelyta (2006-2017) 

Sjövandrande 2017-09-22 18,0 m 13,7 m 232 m2 

Vattenhastighet Bottenstruktur Bottensubstrat Närmiljö Vattenvegetation 

Strömmande Intermediär Block Lövskog, betesmark  Sparsam 

I Sommen finns en uppströms- och en 
nedströmslekande stam av öring. Svartån 
passerar sjön och är reproduktionsområde för 
båda stammarna. Elfiskelokalen ligger ca 2 km 
nedströms utloppet och är tillgänglig för den 
nedströmsvandrande öringen. Ett kvalitativt 
elfiske utfördes 1993. Sedan 2003 görs årliga 
kvantitativa undersökningar.    

Svartån utnyttjades tidigare som flottled, men 
strömsträckan där elfiskelokalen är belägen 
har restaurerats. Lokalen bedöms vara en god 
uppväxtlokal för öring. Förutom öring har 
abborre, elritsa, gädda, lake, mört, signal-
kräfta och sutare påträffats. 

Fiskfaunans status, VIX 

Fiskfaunans status varierar mellan god och hög i Svartån, men däremot skiljer sig indikatorernas medel-värden 
tydligt åt mellan åren. Växlingarna är starkt beroende av öringtätheten, men även av förekomsten av andra 
arter i fångsten. De senaste fem åren har medelvärdet legat på en stabilt hög nivå. Den faktor som influerat 
medelvärdet i högst grad är ”andel toleranta arter”. Parametern tyder vissa år på otillfredsställande status och 
indikerar övergödningsproblematik.   

 

Figur 99. Fiskfaunans status (VIX). Staplarna i diagrammet representerar statusklassningen (blå = hög status, 
grön = god status, gul = måttlig status, orange = otillfredsställande status, röd = dålig status). Punkterna visar 
indikatorernas beräknade medelvärde. 
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Öringtäthet 

Öringreproduktion har kunnat konstateras vid samtliga undersökningstillfällen. Den högsta tätheten av 
årsungar noterades 2017 (49,4 st(100 m2). Äldre öringungar är generellt sett fåtaliga vilket skulle kunna tyda på 
att en del av dessa vandrar ut i Sommen redan som ettåriga individer. SLUs jämförvärden visar att den 
sammanlagda öringtätheten i de flesta fall ligger inom det normala intervallet. Vid flera tillfällen överstiger 
resultaten dock gränsen för hög täthet.   

Medeltätheten mellan 2005-2016 var 21,8 öringårsungar/100 m2 och 0,8 äldre öringungar/100m2. 
Medianvärdet under samma period var 18,0 öringårsungar/100 m2 och 0,8 äldre öringungar/100m2. 

 

 

 

Figur 100. Trendutvecklingen åren 2003 - 2017 i relation till SLUs jämförvärden.  
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Svintunabäcken, Getängen 

Avrinningsområde Koordinat (RT90) Kommun Syfte Höjd över havet  

66/67 Svintunaån 650672 - 153196 Norrköping Regional miljöövervakning 47 m 

Populationstyp Senast fiskad Lokallängd Medelbredd (2006-2017) Medelyta (2006-2017) 

Havsvandrande 2017-08-16 70,0 m 3,1 m 210 m2 

Vattenhastighet Bottenstruktur Bottensubstrat Närmiljö Vattenvegetation 

Strömmande Intermediär Sten Barrskog  Måttlig 

I Svintunabäcken fanns fram till och med 
1999 ett definitivt vandringshinder som 
hindrade uppvandrande fisk att nå den 
aktuella lokalen. Elfisken har skett sedan 
2002, men det första elfisket utfördes med 
endast två utfisken. Resultaten mellan 2003-
2017 bedöms vara jämförbara.  

Lokalen bedöms vara en god uppväxtlokal för 
öring. Förutom öring har bäcknejonöga, 
gädda och signalkräfta påträffats. 

Fiskfaunans status, VIX 

Fiskfaunans status har vid samtliga provfiske-
tillfällen bedöms som hög och medelvärdet har legat på en stabil nivå. Inga indikatorvärden visar några stora 
avvikelser. 

 

Figur 101. Fiskfaunans status (VIX). Staplarna i diagrammet representerar statusklassningen (blå = hög status, 
grön = god status, gul = måttlig status, orange = otillfredsställande status, röd = dålig status). Punkterna visar 
indikatorernas beräknade medelvärde. 

Öringtäthet 

Vid samtliga elfisken sedan 2003 har rekrytering av öring kunnat konstateras. Tätheten av öringårsungar har 
dock varit låg, eller legat på gränsen mellan låg och hög täthet, vid flera tillfällen. Detta innebär att en viss 
försurningspåverkan, eller annan påverkan, inte kan uteslutas. Tätheten av äldre öringungar är dock ofta hög, 
och sannolikt innebär detta att inomartskonkurrensen är hög.   

Medeltätheten mellan 2003-2017 var 35,1 öringårsungar/100 m2 och 29,3 äldre öringungar/100m2. 
Medianvärdet under samma period var 28,5 öringårsungar/100 m2 och 28,7 äldre öringungar/100m2. 
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Figur 102. Trendutvecklingen åren 2003 - 2017 i relation till SLUs jämförvärden.  
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Svintunaån, Mynningen 

Avrinningsområde Koordinat (RT90) Kommun Syfte Höjd över havet  

66/67 Svintunaån 650414 - 153410 Norrköping Regional miljöövervakning 3 m 

Populationstyp Senast fiskad Lokallängd Medelbredd (2006-2017) Medelyta (2006-2017) 

Havsvandrande 2017-08-17 46,0 m 3,1 m 139 m2 

Vattenhastighet Bottenstruktur Bottensubstrat Närmiljö Vattenvegetation 

Strömmande Intermediär Sten, block Tomtmark med trädbård  Sparsam 

Elfiskelokalen är belägen ca 50 m från 
utloppet i Bråviken. Lokalen elfiskades första 
gången 1998, och har därefter elfiskats 
årligen sedan 2001. Kvantitativa elfisken, 
inom samma lokal, har skett sedan 2006. 
Resultaten 2003-2017 bedöms vara 
jämförbara. 

Den undersökta sträckan är kanaliserad och 
ett flertal träd tillhörande tomten på västra 
sidan av ån har avverkats. Trots ingreppen 
bedöms sträckan vara en god uppväxtlokal för 
öring. Förutom öring har abborre, björkna, 
gädda, id, lake, mört, nejonöga, signalkräfta, 
småspigg, stensimpa, sutare och ål påträffats. 

Fiskfaunans status, VIX 

Flertalet av elfiskena på lokalen har indikerat god status. Svintunaån är artrik, troligen på grund av att fisk 
vandrar upp från havet, vilket har bidragit till att medelvärdet enligt VIX sjunkit. De indikatorer som oftast 
avviker från det förväntade är ”andel toleranta arter” och ”andel intoleranta arter”. Avvikelserna vad gäller den 
förstnämnda parametern indikerar kraftig hydrologisk påverkan medan avvikelserna i fråga om den sistnämnda 
parametern tyder på surhet, övergödning och morfologisk påverkan.  

 

Figur 103. Fiskfaunans status (VIX). Staplarna i diagrammet representerar statusklassningen (blå = hög status, 
grön = god status, gul = måttlig status, orange = otillfredsställande status, röd = dålig status). Punkterna visar 
indikatorernas beräknade medelvärde. 
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Öringtäthet 

Rekrytering av öring har kunnat konstateras vid samtliga provfisketillfällen, men tätheten har fluktuerat. De 
senaste fyra åren har öringtätheten varit hög, och likartad. Tätheter av årsungar under gränsen för låg täthet 
enligt SLUs jämförvärden har inte noterats vid något tillfälle, men det kan trots detta inte uteslutas att 
försurning påverkat rom- och yngelöverlevnaden vissa år.  

Medeltätheten mellan 2005-2016 var 100,7 öringårsungar/100 m2 och 20,8 äldre öringungar/100m2. 
Medianvärdet under samma period var 82,9 öringårsungar/100 m2 och 24,2 äldre öringungar/100m2. 

 

 

 

Figur 104. Trendutvecklingen åren 2003 - 2017 i relation till SLUs jämförvärden.  
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Tidersrumsbäcken, Upp Färmestorpsvägen 

Avrinningsområde Koordinat (RT90) Kommun Syfte Höjd över havet  

67 Motala ström 642088 - 148244 Kinda Regional miljöövervakning 166 m 

Populationstyp Senast fiskad Lokallängd Lokalens bredd  Lokalens yta  

Strömlevande 2015-09-14 60,0 m 2,3 m 137 m2 

Vattenhastighet Bottenstruktur Bottensubstrat Närmiljö Vattenvegetation 

Strömmande Intermediär Sten, finpart Blandskog  Saknas 

Ett kvalitativt elfiske gjordes på platsen 2006, 
men den exakta lokalen är okänd. 
Differenserna vad gäller antalet utfisken 
medför att resultaten inte bedöms vara 
jämförbara.  

Den elfiskade sträckan är kraftigt fysiskt 
påverkan genom omgrävning. Elfiskelokalen 
bedöms vara en måttligt god uppväxtbiotop 
för öring. 

Ingen öring fångades vid elfisket, men 
däremot påträffades bäckröding. Orsaken till 
avsaknaden av öring är okänd. Sannolikt har 
ett eventuellt bestånd av öring slagits ut av t 
ex försurning varefter bäckröding planterats ut. Alternativt har öring aldrig funnits i bäcken. 

Fiskfaunans status, VIX 

Frånvaron av öring har en negativ effekt på medelvärdet. Avvikelserna vad gäller parametern ”sammanlagd 
täthet av öring och lax” indikerar yttre påverkan.   

 

 

Figur 105. Fiskfaunans status (VIX). Staplarna i diagrammet representerar statusklassningen (blå = hög status, 
grön = god status, gul = måttlig status, orange = otillfredsställande status, röd = dålig status). Punkten visar 
indikatorernas beräknade medelvärde.  
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Torshagsån, Åby centrum 

Avrinningsområde Koordinat (RT90) Kommun Syfte Höjd över havet  

66/67 Svintunaån 650482 - 152195 Norrköping Regional miljöövervakning 20 m 

Populationstyp Senast fiskad Lokallängd Medelbredd (2006-2017) Medelyta (2006-2017) 

Havsvandrande 2017-08-17 45,0 m 3,1 m 139 m2 

Vattenhastighet Bottenstruktur Bottensubstrat Närmiljö Vattenvegetation 

Strömmande Jämn Sten, grus Lövskog  Sparsam 

Elfiskelokalen ligger ca 3 km från utloppet i 
Bråviken. Det första kvalitativa elfisket ägde 
rum 1998, och har därefter elfiskats årligen 
sedan 2003. Resultaten 2003-2017 bedöms 
vara jämförbara. 

Torshagsån är starkt fysiskt påverkad av 
rensning, kulvertering och indämning. 
Vattenregimen i ån är onaturlig genom 
reglering vid sjön Nedre Glottern.  

Lokalen tycks vara endast lätt rensad och 
bedöms vara en god uppväxtlokal för öring. 
Förutom öring har abborre, flodnejonöga, 
lake, mört, signalkräfta och ål påträffats. 

Fiskfaunans status, VIX 

Nästan samtliga år har statusen bedömts som hög eller god. Indikatorernas medelvärde ligger tämligen jämnt, 
med undantag av 2003, 2005 och 2013. Alla tre åren fångades toleranta arter/individer på lokalen i låga 
tätheter. Avvikelserna dessa år får anses vara slumpartade eftersom de beror på ett fåtal fångade toleranta 
arter/individer.  

 

Figur 106. Fiskfaunans status (VIX). Staplarna i diagrammet representerar statusklassningen (blå = hög status, 
grön = god status, gul = måttlig status, orange = otillfredsställande status, röd = dålig status). Punkterna visar 
indikatorernas beräknade medelvärde. 

Öringtäthet 

Öringtätheten på lokalen är ofta hög, men 2008 noterades låg täthet av årsungar, och både 2003 och 2005 
överskred gränsen för normal täthet marginellt. Orsaken till avvikelserna är okänd, och vilken faktor som ledde 
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till den låga tätheten kan inte avgöras. Den mänskligt betingade påverkan är hög på Torshagsån, men naturliga 
faktorer kan inte uteslutas, eller en kombination av olika faktorer.  

Medeltätheten mellan 2003-2017 var 97,8 öringårsungar/100 m2 och 19,2 äldre öringungar/100m2. 
Medianvärdet under samma period var 95,8 öringårsungar/100 m2 och 15,3 äldre öringungar/100m2. 

 

 

 

Figur 107. Trendutvecklingen åren 2003 - 2017 i relation till SLUs jämförvärden.  
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Vadsbäcken, Torp 

Avrinningsområde Koordinat (RT90) Kommun Syfte Höjd över havet  

67/68 Vadsbäcken 649266 - 153367 Norrköping Regional miljöövervakning 10 m 

Populationstyp Senast fiskad Lokallängd Medelbredd (2012-2015) Medelyta (2012-2015) 

Strömlevande 2015-09-09 90,0 m 3,5 m 312 m2 

Vattenhastighet Bottenstruktur Bottensubstrat Närmiljö Vattenvegetation 

Strömmande Jämn Sten, block Lövskog  Sparsam 

Vadsbäcken har sitt utlopp i Svensksunds-
viken i södra Bråviken. Elfiskelokalen vid Torp 
ligger ca 4,5 km från utloppet. Det första 
elfisket ägde rum 1998, och därefter har 
elfisken utförts oregelbundet. Samtliga 
elfisken har utförts med ett utfiske.  

Lokalen är kanaliserad, men bedöms trots 
detta vara en måttligt god uppväxtlokal för 
öring. 

Vadsbäcken rinner genom jordbruksland-
skapet söder om Bråviken och är kraftigt 
påverkad av fysiska ingrepp. Vattendrags-
sträckan som elfiskas är kanaliserad och 
bottennivån kraftigt sänkt. En öring fångades vid det första elfisket 1998, men därefter har endast gädda, lake 
och signalkräfta fångats. Orsaken till frånvaron av öring kan inte avgöras med säkerhet, men troliga orsaker är 
övergödningsproblematik i kombination med morfologisk påverkan. Så vitt känt finns inga vandringshinder 
nedströms lokalen.  

Fiskfaunans status, VIX 

Samtliga år, utom 2017, har statusen bedömts som måttlig. Att statusen 2017 bedömts som dålig beror på att 
ingen fisk fångades. Avvikelser kan samtliga år noteras hos parametrarna ”andel lithofila arter” och ”andel 
intoleranta arter”. Avvikelserna pekar på störningar till följd av övergödning och morfologisk påverkan. 
Försurning bedöms inte vara ett problem i Vadsbäcken.  

 

Figur 108. Fiskfaunans status (VIX). Staplarna i diagrammet representerar statusklassningen (blå = hög status, 
grön = god status, gul = måttlig status, orange = otillfredsställande status, röd = dålig status). Punkterna visar 
indikatorernas beräknade medelvärde. 
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Vammarsmålaån, Centrum 

Avrinningsområde Koordinat (RT90) Kommun Syfte Höjd över havet  

68/69 Vammarsmålaån 645335 - 154667 Valdemarsvik Regional miljöövervakn 5 m 

Populationstyp Senast fiskad Lokallängd Medelbredd (2013-2016) Medelyta (2013-2016) 

Havsvandrande 2016-09-01 31,0 m 2,4 m 73 m2 

Vattenhastighet Bottenstruktur Bottensubstrat Närmiljö Vattenvegetation 

Strömmande Intermediär Sten, block Artificiell  Måttlig 

Elfiskelokalen ligger ca 250 m från utloppet i 
Valdemarsviken. Elfisken har pågått sedan 
1998, men elfiskeresultaten före 2013, liksom 
2017, redovisas inte på grund av att 
metodiken skiljer sig eller genom att lokalerna 
inte bedöms jämförbara.  

Sträckan som är kanaliserad och såväl upp- 
som nedströms lokalen finns partiella 
vandringshinder för öring.  

Lokalen bedöms vara en måttligt god 
uppväxtlokal för öring. Förutom öring har 
benlöja, gädda och ål fångats på lokalen. 

Fiskfaunans status, VIX 

Medelvärdet enligt VIX har skiftat mellan de olika provfisketillfällena. Resultatet har indikerat hög status 2015 
medan statusen 2013 bedömdes som måttlig. Låg täthet av öring och utebliven reproduktion indikerar någon 
form av yttre störning och påverkar statusbedömningen 2014 och 2016. Den måttliga statusen 2013 kan 
härledas till fångsten av benlöja, en tolerant art. Förekomsten av benlöja tyder på störningar till följd av 
övergödning och/eller morfologisk och hydrologisk påverkan.  

 

Figur 109. Fiskfaunans status (VIX). Staplarna i diagrammet representerar statusklassningen (blå = hög status, 
grön = god status, gul = måttlig status, orange = otillfredsställande status, röd = dålig status). Punkterna visar 
indikatorernas beräknade medelvärde. 

Öringtäthet 

Vid de senaste årens provfisken har reproduktion av öring kunnat konstateras 2013 och 2015. Även 2017 
påträffades årsungar av öring, men resultatet redovisas inte här eftersom lokalen inte bedöms vara jämförbar 
med resterande elfisken. Kanaliseringen bidrar troligen till de fluktuerande tätheterna, men andra former av 
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yttre störningar kan inte uteslutas. I relation till SLUs jämförvärden var tätheten av årsungar låg 2013 och den 
sammanlagda tätheten av öring var låg 2014 och 2016.  

Medeltätheten mellan 2013-2016 var 12,0 öringårsungar/100 m2 och 18,3 äldre öringungar/100m2. 
Medianvärdet under samma period var 3,2 öringårsungar/100 m2 och 13,9 äldre öringungar/100m2. 

 

 

 

Figur 110. Trendutvecklingen åren 2013 - 2016 i relation till SLUs jämförvärden.  
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Vindån, Uppströms gångbron 

Avrinningsområde Koordinat (RT90) Kommun Syfte Höjd över havet  

69 Vindån 643450 - 154832 Valdemarsvik Uppföljning 11 m 

Populationstyp Senast fiskad Lokallängd Medelbredd (2015-2016) Medelyta (2015-2016) 

Havsvandrande 2016-08-31 20,0 m 10,5 m 211 m2 

Vattenhastighet Bottenstruktur Bottensubstrat Närmiljö Vattenvegetation 

Strömmande Intermediär Block, sten Lövskog, väg  Måttlig 

Elfiskelokalen ligger ca 2,5 km från utloppet i 
Edsviken i Östersjön. Ett elfiske gjordes på 
platsen 2003, men inte inom samma lokal-
avgränsning. Den nya lokalen tillkom efter att 
dammen vid Vindö sänkts av 2015. Elfiske var 
planerat även för 2017, men kunde inte 
genomföras p g a högt vattenstånd. 

Lokalen bedöms vara en god uppväxtlokal för 
öring. Förutom öring har abborre, lake, mört 
och signalkräfta fångats på lokalen. 

Fiskfaunans status, VIX 

Medelvärdet enligt VIX skiljer sig markant 
mellan de båda provfisketillfällena. Medelvärdet 2015 påverkas av att ett flertal arter, däribland abborre och 
mört, fångades. 2015 indikerar parametrarna ”andel toleranta arter” och ”andel toleranta individer” dålig 
status medan parametrarna ”andel intoleranta arter”, ”andel lithofila arter” och ”sammanlagd täthet av öring 
och lax” tyder på otillfredsställande status. Resultatet 2015 tyder sammantaget på yttre störningar som surhet, 
övergödning samt hydrologisk och morfologisk påverkan. Huruvida resultatet 2015 eller 2016 speglar 
påverkansgraden är oklart, och slutsatsen är att ytterligare elfisken på lokalen är nödvändiga.   

 

Figur 111. Fiskfaunans status (VIX). Staplarna i diagrammet representerar statusklassningen (blå = hög status, 
grön = god status, gul = måttlig status, orange = otillfredsställande status, röd = dålig status). Punkterna visar 
indikatorernas beräknade medelvärde. 

Öringtäthet 

Reproduktion av öring har kunnat konstateras vid båda elfisketillfällena. 2016 låg tätheten av årsungar strax 
under gränsen till hög täthet enligt SLUs jämförvärden. Inga värden avviker från de förväntade och det finns 
inget som tyder på någon yttre påverkan på öringbeståndet.  
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Medeltätheten mellan 2015-2016 var 21,7 öringårsungar/100 m2 och 2,2 äldre öringungar/100m2. 
Medianvärdet under samma period var 21,7 öringårsungar/100 m2 och 2,2 äldre öringungar/100m2. 

 

 

 

Figur 112. Trendutvecklingen åren 2015 - 2016 i relation till SLUs jämförvärden.  
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Ålebäcken, Nedan kvarndamm 

Avrinningsområde Koordinat (RT90) Kommun Syfte Höjd över havet  

67 Motala ström 646332 - 143196 Ödeshög Regional miljöövervakning 91 m 

Populationstyp Senast fiskad Lokallängd Medelbredd (2008-2017) Medelyta (2008-2017) 

Sjövandrande 2017-09-07 48,0 m 6,4 m 269 m2 

Vattenhastighet Bottenstruktur Bottensubstrat Närmiljö Vattenvegetation 

Strömmande Intermediär Varierande Lövskog  Saknas 

Elfiskelokalen ligger ca 150 m från utloppet i 
Vättern. Sträckan är tillgänglig för den 
sjövandrande Vätteröringen. Det första elfisket 
genomfördes 2005.  

Påverkansgraden i Ålebäckens avrinnings-
område är betydande. Bäcken rinner genom 
jordbruksmarker och stora delar av bäcken är 
påverkad av omgrävning. Närområdet till 
bäcken är i hög grad utdikat. Det kan antas att 
de fysiska ingreppen uppströms elfiskelokalen 
förändrat såväl vattenkvaliteten som den 
hydrologiska balansen. 

Lokalen bedöms vara en god uppväxtlokal för 
öring. Förutom öring har harr, lake och signalkräfta fångats på lokalen. 

Fiskfaunans status, VIX 

Fiskfaunans status har bedömts som hög eller god vid samtliga elfisketillfällen, och medelvärdet har legat 
tämligen jämt över tid. Den enda parameter som visar avvikande värden är ”sammanlagd täthet av öring och 
lax” som åren 2016 och 2017 indikerar dålig status.   

 

Figur 113. Fiskfaunans status (VIX). Staplarna i diagrammet representerar statusklassningen (blå = hög status, 
grön = god status, gul = måttlig status, orange = otillfredsställande status, röd = dålig status). Punkterna visar 
indikatorernas beräknade medelvärde. 

Öringtäthet 

Tätheten av öringårsungar var hög vid elfiskena 2005, 2008 och 2011, men sedan dess har trenden varit 
negativ. 2016 och 2017 noterades låga öringtätheter. Orsaken till den negativa trendutvecklingen är okänd, 
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men möjligen påverkas resultaten av den långvariga torka som rått. Särskilt i ett vattendrag som är kraftigt 
fysiskt påverkat och utsatt för förhöjda närsaltshalter kan en långvarig torkperiod leda till hög dödlighet.  

Medeltätheten mellan 2005-2016 var 48,8 öringårsungar/100 m2 och 8,0 äldre öringungar/100m2. 
Medianvärdet under samma period var 51,3 öringårsungar/100 m2 och 3,6 äldre öringungar/100m2. 

 

 

 

Figur 114. Trendutvecklingen åren 2005 - 2017 i relation till SLUs jämförvärden.  
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Åsboån, Staffansbo 

Avrinningsområde Koordinat (RT90) Kommun Syfte Höjd över havet  

67 Motala ström 645385 - 146250 Boxholm Regional miljöövervakning 115 m 

Populationstyp Senast fiskad Lokallängd Medelbredd (2014-2017) Medelyta (2014-2017) 

Strömlevande 2017-09-07 46,0 m 7,8 m 335 m2 

Vattenhastighet Bottenstruktur Bottensubstrat Närmiljö Vattenvegetation 

Strömmande Intermediär Varierande Äng, lövskog  Sparsam 

Åsboån är ett biflöde till Svartån som är 
ovanligt opåverkat av fysiska ingrepp och hyser 
en stor variation av naturliga vattendrags-
miljöer. Det enda definitiva vandringshindret 
finns vid Förmo kvarn ca 1 km nedströms 
elfiskelokalen. Ett elfiske utfördes på platsen 
1995, men med en annan lokalavgränsning.  

Lokalen bedöms vara en god uppväxtlokal för 
öring. Förutom öring har endast lake fångats på 
lokalen. 

Fiskfaunans status, VIX 

Fiskfaunans status bedömdes som god 2014, 
men måttlig 2017. Den sämre statusen 2017 beror främst på att öringreproduktion inte kunde påvisas samt på 
den låga sammanlagda tätheten av öring. Avvikelserna indikerar störning till följd av surhet, övergödning 
och/eller morfologisk påverkan.  

 

Figur 115. Fiskfaunans status (VIX). Staplarna i diagrammet representerar statusklassningen (blå = hög status, 
grön = god status, gul = måttlig status, orange = otillfredsställande status, röd = dålig status). Punkterna visar 
indikatorernas beräknade medelvärde. 

Öringtäthet 

Den sammanlagda öringtätheten på lokalen är låg och 2017 kunde inte reproduktion konstateras. Tätheten av 
årsungar 2014 låg inom det normala intervallet, men sammantaget tyder resultaten på att vattendraget 
åtminstone tidvis är påverkat av yttre störningar.  

Medeltätheten mellan 2014-2017 var 1,5 öringårsungar/100 m2 och 0,2 äldre öringungar/100m2. 
Medianvärdet under samma period var 1,5 öringårsungar/100 m2 och 0,2 äldre öringungar/100m2. 
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Figur 116. Trendutvecklingen åren 2014 - 2017 i relation till SLUs jämförvärden.  
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4. Diskussion 
Elfiskeresultaten åren 2015-2017 genomfördes under starkt skilda förhållanden. Sommaren 2015 inleddes med 
låga till måttliga vattenflöden i vattendragen, för att i september övergå till kraftigt regn över främst norra och 
centrala delen av länet. Det ihållande regnet ledde till snabbt stigande vattenflöden i många vattendrag. I 
nästan alla vattendrag kunde dock elfiskena genomföras med ett par veckors förskjutning, förutom Sätraån där 
högvattenflödet höll i sig under hela september. Under 2016 präglades väderleken av en ihållande torka vilket 
ledde till att två vattendrag, Börrumsån och Fjällbäcken, torkade ut med följden att fiskbestånden slogs ut. I 
andra vatten påvisade elfiskeresultaten en ökad mortalitet jämfört med normala förhållanden. Torkan, som på 
många håll i Sverige lett till allvarlig vattenbrist, fortsatte fram till september 2017. I augusti 2017 noterades att 
både Börrumsån och Fjällbäcken återigen varit helt uttorkade, men att även Kolmårdsbäcken helt torkat ut. I 
alla tre vattendragen slogs öringbestånden ut. I andra vattendrag var tätheterna av öring tydligt lägre än 
normalt, något som i de flesta fall troligen kan härledas till torka. I september drog regnväder in över 
Östergötland vilket ledde till stigande vattennivåer. Vattenflödena steg snabbt, och var så pass ihållande att två 
lokaler, Vammarsmålaån och Vindån, inte kunde elfiskas.  

Sammantaget har väderförhållanden haft en stark påverkan på fångstresultaten alla tre åren. Torkan orsakade 
i många fall en förhöjd dödlighet, och sänkt öringtäthet. En effekt av torkan, som syns tydligt i vissa vattendrag, 
är att överlevande fisk samlas i små, något djupare, områden. Detta kan innebära, trots en förhöjd mortalitet, 
att den skattade tätheten blir hög eftersom den vattentäckta ytan minskar. Vid höga vattenflöden sker 
däremot en spridning av fisk, och ofta lämnar fisken sina normala uppehållsplatser för att söka sig till andra 
ståndplatser.  

Förändrade nederbördsförhållanden får större effekt i vattensystem som är starkt fysiskt påverkade. En störd 
hydrologi med snabba och stora vattenståndsväxlingar, ger både onaturligt låg minvattenföring och onaturligt 
hög högvattenföring. Många av de undersökta vattendragen är mer eller mindre fysiskt påverkade. Ålebäcken 
är ett exempel på ett vattendrag som i sin helhet är starkt påverkat av omgrävning och dikning, men där 
elfisket sker på en tämligen opåverkad sträcka i nedre delen av bäcken. I många fall sker elfiskeundersökningen 
inom den sträcka som är kraftigt påverkad. Vammarsmålaån, Vadsbäcken och Sjöhamrabäcken är utmärkta 
exempel på lokaler som är starkt fysiskt påverkade. På flera lokaler har fiskevårdsåtgärder, som i Kärsbyån och i 
Lillån vid Boxholm, genomförts.  

Vad gäller fiskevårdsåtgärder bör påpekas de utsättningar av öring som genomförts. I Orrnäsaån, Lillån vid 
Boxholm och Humlebäcken har utsättningar gjorts som utan tvekan har påverkat fångsten och bör värderas 
därefter. Notera att de inte endast haft effekt på fångstresultatet utan även på bedömningen av fiskfaunans 
status. Sannolikt är den statusklassning som beräknats för hög i just dessa vatten.  

En faktor att beakta är de olika förutsättningar under fisket sker. Högvatten innebär helt naturligt att fisken blir 
svårare att fånga, särskilt i samband med lägre temperaturer. Högre strömhastighet och i många fall 
grumligare vatten ger elfiskaren mindre möjligheter att fånga fisken, och därmed en lägre fångst-effektivitet. 
Men även vid lågvatten finns situationer då fisket försvåras eftersom fisken ibland kan uppehålla sig på mycket 
grunda områden där det är nära på omöjligt att fånga den mellan stenar och block.  

I Östergötland eftersträvas normalt att lokalerna ska elfiskas under ungefär samma tid som tidigare år. Detta är 
ett mål som i de flesta fall har uppnåtts, men vid enstaka tillfällen har undersökningarna flyttats framåt i tiden. 
Detta skedde med vissa lokaler i september 2016 eftersom vattenflödet helt enkelt var för högt. Vid 
jämförelser mellan olika år där elfiskena vissa genomförts senare än övriga år bör det vägas in att predation 
och ökad inomartskonkurrens påverkat beståndet.   
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ena sidan och regering, riksdag och centrala 
myndigheter å den andra. Landshövdingen är 
chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att 
följa utvecklingen och informera regeringen om 
länets behov. 


