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Sammanfattning 
Östergötlands elfiskeprogram är ett miljöövervakningsprogram där ett antal fasta 

lokaler elfiskas antingen årligen eller vart tredje år. Länsstyrelsen i Östergötland 

ansvarar för programmet och sedan år 2006 sköter konsultföretaget Ekologi.Nu 

elfisket och utvärderingen av resultaten.  

 

Varje års resultat rapporteras och utvärderas årligen i en kortfattad rapport och i 

föreliggande rapport redovisas 2010 års resultat. Vart tredje år analyseras resultaten 

mer grundligt och detta kommer nästa gång att ske år 2012.  

 

I första hand syftar elfiskeinventeringarna till att övervaka länets öringbestånd och 

därför har tyngdpunkten i den årliga rapporteringen lagts på förekomsten av öring. 

2010 har dock ett av de få icke öringförande vattendragen i programmet ingått, 

nämligen Kapellån. I Kapellån är det i första hand nissöga och färna samt mångfalden 

i ån som övervakas.  

 

På hälften av lokalerna som hyser stationär öring eller insjööring var resultaten 2010 

normala jämfört med Fiskeriverkets så kallade jämförelsevärden. Jämförelsevärden är 

referensvärden som kan användas för att bedöma om öringtätheterna ligger inom 

ramen för vad som är normalt. På hälften av lokalerna var däremot tätheterna relativt 

låga och i Borkhultsån, Storån i Kinda och Häradsbäcken bedömdes situationen som 

dålig för öringbestånden.  

 

I Borkhultsån var resultaten mycket dåliga och tillståndet för detta öringbestånd måste 

ses som allvarligt. I Storån i Kinda var situationen också dålig och det vandrande 

beståndet som funnits är nu troligen utdött. I Häradsbäcken saknades öring och det är 

nu tio år sedan öring fångades senast på lokalen, det är troligt att beståndet inte finns 

kvar i den del av bäcken som ingår i miljöövervakningen.  

 

För havsöringslokalerna såg det bättre ut. Getåbäcken hade lägre värden än förväntat, 

men i övrigt var värdena att klassa som fullt normala.  

 

I Kapellån var resultaten i stil med tidigare års resultat, bland annat fångades en stor 

färna.  
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Bakgrund 

Östergötlands elfiskeprogram är ett miljöövervakningsprogram där ett antal fasta 

lokaler elfiskas antingen årligen eller vart tredje år. Länsstyrelsen i Östergötland 

ansvarar för programmet och sedan år 2006 sköter konsultföretaget Ekologi.Nu 

elfisket och utvärderingen av resultaten.  

 

Varje års resultat rapporteras och utvärderas årligen i en kortfattad rapport och i 

föreliggande rapport redovisas 2010 års resultat. Vart tredje år analyseras resultaten 

mer grundligt och detta kommer nästa gång att ske år 2012.  

 

I första hand syftar elfiskeinventeringarna till att övervaka länets öringbestånd och 

därför har tyngdpunkten i den årliga rapporteringen lagts på förekomsten av öring och 

på de delar av resultaten som visar på något anmärkningsvärt med avseende på 

öringen, såsom exempelvis avsaknad av årsungar. 2010 har dock ett av de få icke 

öringförande vattendragen i programmet ingått, nämligen Kapellån. I Kapellån är det i 

första hand nissöga och färna samt mångfalden i ån som övervakas.  

 

 

Metod  

På alla lokaler utfördes elfisket kvantitativt enligt Naturvårdsverkets Handledning för 

miljöövervakning. Minst tre utfiskningar har utförts, med undantag för några lokaler 

med särskilt skyddsvärda bestånd och några lokaler som saknade öring helt, där har 

antalet utfiskningar minskats ned. De lokaler som elfiskats år 2010 redovisas i  

Tabell 1. 

 

 

Resultat  

I Figur 1-3 visas den beräknade tätheten av öring för alla lokalerna utom Kapellån. 

Förutom elfiskeprogrammets lokaler visas också de lokaler som elfiskats inom ramen 

för den nationella miljöövervakningen (fyra lokaler i Bulsjöån). Kapellåns resultat var 

ungefär i stil med tidigare år, bland annat fångades en färna (35 cm). Tätheten av färna 

beräknades till 0,2 färnor per 100 m
2
. 

 

Resultaten i Figur 1-3 har fördelats efter kategorierna: vandrande insjööring, stationär 

öring och havsvandrande öring. På några lokaler är det något oklart vilken typ av 

öring det rör sig om och kategoriseringen ska inte ses som helt säker. Öringen i Storån 

i Kinda har tidigare redovisats som vandrande, men det är sannolikt att den i nuläget är 

stationär och den redovisas med lokalerna med stationär öring. Inom varje figur skiljs 

resultaten också åt beroende på hur stort avrinningsområdet är.  
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Tabell 1. Lokaler som elfiskats inom Östergötlands elfiskeprogram år 2010.  
 

    Mät-  
Vattendrag Lokalnamn Xkoord Ykoord intervall Kommun 

Pjältån Skriketorpsravinen 
Dvardala 

650642 152003 1 år Norrköping 

Torshagsån Åby centrum 650482 152195 1 år Norrköping 
Getåbäcken Ovan hindret 650526 152825 1 år Norrköping 
Getåbäcken Hultet 650704 152667 3 år  Norrköping 
Stordalsbäcken Ovan vägen 6505785 1528140 3 år Norrköping 
Svintunaån Mynningen 650414 153410 1 år Norrköping 
Svintunabäcken Getängen 650672 153196 1 år Norrköping 
Kolmårdsbäcken Ravinen 650430 153513 1 år Norrköping 
Kvarsebobäcken Mynningen 650206 154797 1 år Norrköping 
Kvarsebobäcken Längst ner 650216 154796 1 år Norrköping 
Djupviksbäcken Hagen 650174 155045 1 år Norrköping 

Storån Runt svängen 648430 153025 1 år Söderköping 
Börrumsån Ravinen nedre 646965 154810 1 år Söderköping 
Börrumsån Ravinen 646950 154785 1 år Söderköping 
Passdalsån Hagänden 646788 155059 1 år Söderköping 

Bulsjöån Visskvarn 641825 147480 1 år Ydre 
Bulsjöån Visskvarn kvillen 641848 147463 1 år Ydre 
Bulsjöån Visskvarn övre 641804 147490 1 år Ydre 
Bulsjöån (Olstorpsån) Olstorp nedan tomt 641201 145791 1 år Ydre 
Bulsjöån (Olstorpsån) Snickeri-förgrening 6412215 1457740 1 år Ydre 
Skrivaremoån Uppströms väg 640754 146231 1 år Ydre 
Häradsbäcken Bro till Finnhemmet 642969 145547 3 år Ydre 
Silverån Ov.bron Svinhultsväg 639990 147520 1 år Ydre 
Silverån Forserum 640035 147300 1 år Ydre 

Borkhultsån Nedstr Spikbruksdamm 646149 152247 3 år Åtvidaberg 
Storån Teknorama 644724 152289 1 år Åtvidaberg 

Svartån Stenbordet tröskeln 644960 145490 1 år Boxholm 
Lillån vid Boxholm Uppstr Kvissleh.bron 6457908 1458231 1 år Boxholm 
Lillån vid Boxholm Strålsnäs nedan häll 6452810 1457483 1 år Boxholm 

Storån Nedstr vaddfabriken 643480 149144 1 år Kinda 
Storån Nedan Knäck 643528 149152 1 år Kinda 
Kisaån Föllingsö 642855 148796 3 år Kinda 
Bäck från Välen (Pinnarpsb) Uppstr bron vindskydd 642941 148281 1 år Kinda 
Bäck från Välen (Pinnarpsb) Crossb strömsträcka 6427657 1482706 3 år Kinda 
Bäck från Välen (Pinnarpsb) Crossbanan 642742 148265 1 år Kinda 
Jonsboån Lugnet Hallstaån 644665 149088 3 år Kinda 
Bäck ost Hycklinge 
(Togölsån) 

Tegelbruk 642092 150934 3 år Kinda 

Odensbergsbäcken Ned damm+omlöp 6507459 1450377 1 år Motala 
Djurkällebäcken Mynning/sommarstuga 649423 145113 3 år Motala 
Kärsbyån Ovan gångbron 649425 145230 3 år Motala 
Sjöhamrabäcken Ned Birgerslund 648735 145401 1 år Motala 

Kapellån Ekhagen Tolefors-
Lagerlunda 

647590 148080 3 år Linköping 

Fågelkullabäcken Haraldsbo ned väg 645629 148055 3 år Linköping 
Fågelkullabäcken Mellangården Fågelkulla 645302 148134 3 år Linköping 
Fågelkullabäcken Skruvhult ovan väg 645179 148168 3 år Linköping 
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Figur 1. Öringtätheten (antalet öringar per 100 m2) på lokaler som hyser insjööring och som har elfiskats 

inom Östergötlands elfiskeprogram år 2010. Resultaten har sorterats efter storlek på avrinningsområdet 

(<10 km2 och så vidare). 
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Figur 2. Öringtätheten (antalet öringar per 100 m2) på lokaler som hyser stationär öring och som har 

elfiskats inom Östergötlands elfiskeprogram år 2010. Resultaten har sorterats efter storlek på 

avrinningsområdet (<10 km2 och så vidare). 
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Figur 3. Öringtätheten (antalet öringar per 100 m2) på lokaler som hyser havsöring och som har elfiskats 

inom Östergötlands elfiskeprogram år 2010. Resultaten har sorterats efter storlek på avrinningsområdet.  
 

 

Diskussion och slutsats 

Insjööring 

På hälften av lokalerna var resultaten normala jämfört med Fiskeriverkets så kallade 

jämförelsevärden
1
. Jämförelsevärdena är referensvärden på fisktätheter från ett stort 

antal elfisken och utifrån dessa kan man se om tätheterna ligger inom ramen för vad 

som är normalt (med normalt avses intervallet mellan 25%- och 75%-percentilen i 

referensmaterialet). Jämförelsevärdena är olika beroende på avrinningsområdets 

storlek. Om de uppmätta värdena understiger det som klassas som normalt brukar det 

tyda på att någonting inte fungerar som det ska hos beståndet, men det kan också var 

fullt naturligt. I Olstorpsån, Skrivaremoån, Svartån, Kärsbyån och Odensbergsbäcken 

var öringtätheterna lägre än normalt. Dessa avvikelser redovisas kortfattat här nedan. 

 

I Olstorpsån var tätheten av >0+-öring låg, vilket var förväntat då tätheten av 0+ var 

dålig 2009. Tätheten av 0+ var däremot normal vid fisket 2010. Värt att nämna är att 

det i alla fall observerades flera större öringar utanför elfiskelokalen (1+ eller 2+). 

 

Skrivaremoån hade inte så speciellt höga tätheter 2010 och 0+ saknades helt. Lokalen 

har inte haft höga tätheter tidigare heller och 2011 ska ån fiskas på en extra lokal 

vilket kommer ge en bättre bild av beståndets status.  

 

I Svartån där Sommens nedströmslekande öringar reproducerar sig saknades >0+ helt. 

Det har aldrig varit särskilt gott om >0+ på lokalen (ca 1 st  >0+ per 100 m
2
) och att 

>0+ saknades är i sig inte speciellt konstigt, men det har varit en viss nedgång av >0+ 

på lokalen sedan cirka 5 år tillbaka och det kan vara värt att uppmärksamma detta.  

 

I Kärsbyån var både tätheten av 0+ och >0+ relativt låg. Tätheten har varit mindre bra 

vid de senaste elfiskena (2004 och 2007). Det är troligt att detta beror på att 

uppväxtmiljön inte fungerar bra, men enligt uppgift går det årligen upp insjööring och 

leker
2
 och det är troligt att beståndets situation är bättre än vad elfiskena indikerar.   

 

                                                 
1 Sers B et al. (2008) Jämförelsevärden från Svenskt Elfiskeregister. Information från Svenskt ElfiskeRegiSter Nr 1, 

2008. Sötvattenslaboratoriet, Fiskeriverket. 
2 Björn Eliasson, muntliga uppgifter 2011-01-24 
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Även i Odensbergsbäcken var tätheten relativt låg, men det är helt normalt eftersom 

insjööringen i bäcken är nyinplanterad och sannolikt inte hunnit börja vandra tillbaka 

för reproduktion. Hösten 2010 ska det däremot varit uppe sjövandrande fisk som lekt
3
 

och resultatet från detta bör gå att se vid elfisket 2011.  

 

 

Stationär öring 

På hälften av lokalerna var resultaten normala (jämfört  med Fiskeriverkets 

jämförelsevärden). I Stordalsbäcken, Häradsbäcken, Fågelkullabäcken, Bäck ost 

Hycklinge (Togölsån), Lillån, Storån i Kinda, Kisaån, Borkhultsån, Bulsjöån vid 

Ånestad och Ådala samt Storån i Falerum var tätheterna däremot lägre än normalt.  

 

I Storån i Falerum saknades 0+ helt vilket är anmärkningsvärt. Liknande värden 

(ingen eller enstaka 0+) har uppmätts förut (2003 och 2006) och detta beror troligtvis 

på att något inte fungerar som det ska för beståndet. Enligt uppgift var det låga flöden 

periodvis under sommaren 2010, vilket kanske kan vara en del av förklaringen. 

Tätheten av >0+ var riktigt bra 2010 och att det saknades 0+ bör därför inte ses som 

akut alarmerande.  

 

I Borkhultsån fanns inte heller någon 0+. >0+-tätheten klassas som normal, men den 

var lägre än vid tidigare elfisken. Dessutom var >0+-öringen övervägande äldre än 1+ 

(storlek runt 30-35 cm) vilket indikerar att det varit begränsad rekrytering under 

senare år. Ån har haft en tydlig nedåtgående trend
4
 och utifrån detta och utifrån 2010 

års resultat måste tillståndet ses som allvarligt för detta bestånd.  

 

Storån i Kinda som tidigare hyst storvuxen insjööring har haft dåliga resultat i många 

år och även 2010 var det lite öring. Troligtvis är beståndet som var vandrande borta 

och de fiskar som påträffats vid 2010 års elfisken är sannolikt stationära. Tidigare har 

Storån redovisats under rubriken insjööring, men nu bedöms den egenskapen ha dött 

ut.  

 

I Kisaån saknades 0+ och tätheten av >0+ var låg. Detta är förstås inte bra, men 

lokalen har haft liknande värden tidigare i elfiskeprogrammet och det bedöms inte 

vara särskilt alarmerande att det var så igen.  

 

Lillån är en hårt reglerad sidofåra som rinner parallellt med Svartån. På övre lokalen 

saknades öring och på nedre lokalen var det relativt lite >0+. Ån har historiskt sett 

varit hårt reglerad och även tidigare haft ganska dåliga tätheter och 2010 års resultat är 

därmed inte särskilt anmärkningsvärt.  

 

I Bulsjöån saknades 0+ på två lokaler, men ån fiskas årligen på fem lokaler i samma 

område (varav fyra inom miljöövervakning) och övriga lokaler har haft normala 

värden. Dessutom finns vissa indikationer på ökande öringtätheter i ån
5
.  

 

I Häradsbäcken påträffades ingen öring. Lokalen fiskas var tredje år, men har tidigare 

fiskats flera gånger inom den nationella miljöövervakningen. Senast öring påträffades 

på lokalen var för 10 år sedan och mycket tyder på att öringen inte finns kvar i denna 

del av bäcken.  

 

I Bäck ost Hycklinge saknades 0+ helt och i Stordalsbäcken var tätheten av 0+ under 

det normala. I Fågelkullabäcken var det relativt låga tätheter och på en av tre lokaler 

saknades öring helt. I såväl Fågelkullabäcken som Bäck ost Hycklinge är 

elfiskelokalerna inte optimala för öring. Även om tätheterna var låga får man anse att 

                                                 
3
 Björn Eliasson, muntliga uppgifter 2011-01-24 

4 Gustafsson P (2010) Förekomst och reproduktion av fisk i Östergötland – miljöövervakning i vattendrag 2003 - 2008. 

Länsstyrelsen Östergötland, rapport 2010:6. 
5
Gustafsson P (2010) Elfiskeinventering vid Sunds bruk 2005-2010. Ekologi.Nu 
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det var acceptabla värden om man väger in hur biotoperna ser ut. Det är svårt att säga 

något speciellt om Stordalsbäckens 0+-värde då lokalen är ny i elfiskeprogrammet, 

men bäcken har periodvis tämligen låg vattenföring och det är rimligt att det inte är 

speciellt mycket öring i bäcken. 

 

 

Havsöring 

På den övre lokalen i Getåbäcken (Hultet) saknades 0+-öring. På den nedre lokalen 

(Ovan hindret) var det lägre 0+-täthet än vad det brukar vara och lägre än förväntat (en 

fjärdedel av medianvärdet och näst lägsta värdet sedan elfiskeprogrammets start 

2003). Tätheten av 0+ på nedre lokalen låg ungefär på nedre gränsen av vad som anses 

vara normalt för en havsöringsbäck (enligt Fiskeriverkets jämförelsevärden).  

 

I övrigt var resultaten i de havsöringsförande vattendragen bra, särskilt i 

Kolmårdsbäcken som återigen låg i topp med avseende på öringtäthet.   

 

 

Kapellån 

Kapellån skiljer sig mot de flesta andra vattendragen i elfiskeprogrammet eftersom det 

inte är öring som är målart i övervakningen. Istället syftar elfiskena till att övervaka 

mångfalden i ån samt att översiktligt kvantifiera främst nissöga och färna. Lokalen är 

elfiskad en gång tidigare i elfiskeprogrammet och i övrigt elfiskad två gånger tidigare.  

2010 års resultat var likartad med tidigare års resultat och att färna påträffades är 

positivt eftersom det är en av åns mer skyddsvärda arter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ovan till vänster: elfiskelokalen i Svintunabäcken som hade rikligt med öring vid elfisket 2010.  

Ovan till höger: elfiskelokalen i Borkhultsån som var en av de lokaler som hade mest oroväckande 

elfiskeresultat år 2010 med tämligen låga öringtätheter. Nedre bilder: elfiskelokalen i Kapellån.  

 


