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Sammanfattning 
 
Av de totalt inventerade 62 vattendragen, med förutsättningar för flodnejonöga och/eller 
tidigare rapporteringar om förekomst av flodnejonöga, kunde vuxna flodnejonögon endast 
konstateras i 6 vattendrag och endast med enstaka individer. Våren 1997 var svår ur 
inventeringssynvinkel eftersom våren var kall väldigt länge innan sommaren kom snabbt med 
hastigt ökande vattentemperaturer. Lekperioden var mycket kort, så inventeringen 
kompletterades genom att leta lekgropar med vattenkikare. På detta vis kunde vi komplettera 
antalet vattendrag med lekpopulationer av flodnejonöga med ytterligare 5. Totalt kunde vi 
alltså konstatera att 11 (18 %) av 62 utvalda vattendrag hade lekpopulationer av Lampetra 
fluviatilis, om än i de flesta fall mycket sparsamma lekpopulationer. 
 
Om man bortser från eventuell vinterdödlighet av liknande ursprung som M74 hos lax och 
havsöring, så fanns det flera påtagliga hot mot flodnejonöga. Det kanske allvarligaste är 
bäverns spridning, ända ut till bäckmynningar i vissa fall. I 8 vattendrag var bäverdammar det 
främsta begränsande skälet för flodnejonöga. Dammen hindrar vanligtvis vandring mycket 
effektivt, och dessutom dämmer bävern över områden som vore lämpliga för nejonögelarver. 
Till detta skall läggas att bävern rör upp finsediment som sprider sig nedströms och 
sedimenterar på nejonögelarvers uppväxtområden. I vissa fall har även bäverns dammar 
tvingat vattnet ut i mager mark och på så vis ökat metallurlakning ur marken och givit upphov 
till metallutfällningar i vattendragen på larvernas uppväxtområden. Ett mycket tydligt 
exempel på bävereffekter är Forsån (biflöde till Moälven i Ö-vik) där B Öhman konstaterade 
över 100 lekpar av Lampetra fluviatilis våren 1994. Efter detta tillfälle har 5 st bäverdammar 
byggts med påföljd att inget lekpar kunde konstateras i Forsån sedan våren 1994. 
 
Andra allvarliga hot mot svaga populationer är den ökade predationen av främst storskrak, 
men även gädda och lake. Vid i första hand låga vårvattenföringar kan lekbestånden bli i stort 
sett utplånade av en flock storskrakar. 
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Till dessa hot kan försurning av mark och vatten, samt finsedimenttransport tilläggas. 
Antagligen klarar larverna ganska låga pH-värden, åtminstone i form av surstötar. Värre är det 
med de tilltagande mängderna metallutfällningar (järn, mangan) som förekommer i små 
kustmynnande vattendrag. Metallutfällningarna lägger sig på samma områden där 
nejonögelarver lever, och förstör på detta vis deras livsmiljö. Vuxna flodnejonögon är 
åtminstone i samband med leken mycket känsliga för järnutfällningar, och kan därför drabbas 
extra hårt.  
 
De små kustmynnande vattendragen utan flodpärlmussla har inte varit särskilt högt 
prioriterade ur kalkningsplaneringssynvinkel. Dessutom ligger flera presumtiva och 
konstaterat viktiga flodnejonögebäckar i eller i anslutning till Skuleskogens nationalpark. 
Dessa bäckar har belagda försurningsskador, men har hittills inte tillåtits åtgärdas av SNV. 

Inledning 
 
Kunskaperna om flodnejonögats levnadskrav, populationstäthet och geografiska utbredning är 
dålig (Fiskeriverket 1995). 
 
Vid ”normal” produktion av flodnejonöga beskattas ett överskott både av både naturliga 
predatorer, som skrak, mink, gädda och lake, och av människan. Vid en minskad produktion 
innebär predation att även kapitalet beskattas och populationen minskar och försvinner. Att 
flodnejonöga minskar eller försvinner beror sannolikt på en eller flera samverkande faktorer: 
• minskad funktionell reproduktionsyta: genom vandringshinder, ökad och/eller ändrad 

sedimentation, markförsurning, biotopvård, myr- och skogsdikning 
• överdödlighet hos lekpopulationen 
• överdödlighet hos rom och/eller ungar 
• för högt predationstryck 
 
I denna utredning har vi, Erik Sjölander och Bo Öhman, inriktat oss på vattendrag i 
Västernorrlands län. Inventeringen är finansierad av WWF.  

Metod 
 
Under våren 1997 startade vi med intervjuer och en översiktlig kartering för att välja ut vilka 
mindre vattendrag som borde vara mest intressanta ur flodnejonögesynvinkel. Vi valde ut 59 
mindre vattendrag som inventerades med batterielfiske (Fig 1). I stort sett ansvarade Bo 
Öhman för den nordliga hälften av vattendrag och Erik Sjölander för den sydliga. Från kartan 
på rapportens framsida kan man spåra vissa klumpningar av utvalda vattendrag i länets norra 
respektive södra delar. Kanske är länets centrala del underrepresenterat. 
 
Dessutom gjorde vi mindre inventeringar i några större vattendrag som referens, i t.ex. 
Indalsälven genomförde vi det med dykning. Vi kompletterade dessa data med uppgifter från 
våra tidigare undersökningar efter flodnejonöga i dessa vattendrag. 
 
Vi har prioriterat de mindre kustmynnande vattendragen, eftersom dessa utsatts för mindre 
påtagliga ingrepp i form av kraftverksdammar, men även för att de representerar känsligare 
biotoper och är överskådligare. 
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Figur 1 visar Bo Öhman med LUGAB:s 
batteriaggregat i Kälaviksbäckens nedre del. 

 

 

 

 

 

 

Resultat 
Resultaten redovisas från norr till söder i Västernorrlands län. Numreringen hänvisar till såväl 
karta som tabell.  
 
När inget annat anges fiskades och inventerades vattendraget från mynningen. Den sträcka 
som elfiskades översiktligt kompletterades vanligtvis med en visuell kontroll av lämpliga 
biotoper för flodnejonöga minst 500 m uppströms det elfiskade området. När den elfiskade 
sträckan avslutades vid ett absolut vandringshinder för flodnejonöga, genomfördes inte denna 
visuella kontroll. Totalt elfiskade vi översiktligt nästan 35 km vattendrag med förhoppningar 
om flodnejonöga. 
 
På Alnön, utanför Sundsvall, finns flera små fina havsöringbäckar. Dessa bäckar har aldrig 
hållit flodnejonöga (muntl. L Nyman) och har vid tidigare elfisken inte redovisat nejonöge-
fångst. Under hösten 1997 kompletterades Ljustorpsån med ytterligare biflöden, men i dessa 
kunde vi inte finna belägg för flodnejonöga. 
 
Förutom de vattendrag som elfiskades kontrollerades ett 10-tal bäckar visuellt, men elfiskades 
inte där möjligheter för flodnejonöga saknades. Detta gällde t ex Glasbruksbäcken i 
Indalsälven, Grönviksbäcken och Långviksbäcken söder om Galtström som var torra redan i 
början-mitten av juni. 

1. Saluån (704367-167277) 
 Elfiskade huvudlekområdet ungefär 100 meter nedströms Kvarnbacken och upp till 
vandringshindret Kvarnfallet. Jag kunde varken såg eller fångade lekmogna individer, men 
det var kanske inte så underligt då det uppehöll sig minst 10 st storskrakar inom området. 
Med stor säkerhet kunde 17 lekgropar definieras, men med tanke på att detta parti är 
huvudlekområdet för Saluån (enligt ortsbefolkningen) verkar storleken på lekpopulationen 
inte vara speciellt stor. 
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Elfiskade även direkt nedströms lekområdet och där var det gott om larver av alla storlekar. 
Det finns fina uppväxtområden för larverna både ned- och uppströms lekområdet. Övrig 
fångst under elfisket blev 5 öringar (mycket glest), 20-tal stensimpa och ett 100-tal elritsa  i 
de lugnare partierna. Första gången som jag fångat elritsa i Saluån. 
 
Historiskt sett är Saluån en av de mest kända flodnejonögalokalerna inom Ö-viks kommun 
och det har bedrivits fiske med nättingstockar sen lång tid tillbaka. Man plockade också 
”nättingen” med lovikavantar uppe i Kvarnbacken direkt nedströms fallet. I takt med ökande 
miljöpåverkan och rovfiske från framförallt en fiskare som stängde av hela ån med stockar 
under många år (fisket förbjöds 1996) har beståndet reducerats kraftigt. Ett annat allvarligt hot 
är den storskrakinvasion som sker under leken och med tanke på hur lättfiskat det är för 
skraken i ån är det ett under att några flodnejonögon lyckas leka. För att rädda de sista 
spillrorna i Saluån måste fiskerättsägarna göra någonting åt storskraken. 

2. Skravelbäcken (704315-167225) 
Skravelbäcken är 1,5 meter bred bäck som mynnar 500 meter söder om Saluån. Jag elfiskade 
upp till vägtrumman, vilken konstruerats som vandringshinder för flodnejonöga m fl arter. 
Fångsten bestod av 2 lekmogna flodnejonögon och 13 larver. Vidare var det gott om öring: 
1+ runt 25 st och ett 10-tal 2+ och äldre. 
 
Elfiskade även uppströms vandringshindret och fick endast 1 öring 10 cm. Det var mycket 
sand i bäcken uppströms hindret. Hotet mot flodnejonöga i detta vattendrag är att lek- och 
uppväxtområdet är begränsade av en vägtrumma i kombination med sanddrift och tvivelaktig 
vattenkemi. 

3. Nils-Olsbäcken (703865-167222) 
Nils-Olsbäcken är drygt 2 meter bred och mynnar i Fillingshamnsviken. Bäcken var vid 
inventeringstillfället full av storspigg i lekbestyren. Inte en skymt av några andra fiskarter. 
Bottnarna var helt övertäckta med finsand och mjäla och det fanns inte ett ställe där 
flodnejonöga eller havsöring kunde leka. 
 
Elfiskade bäcken 1994 åt Ö-viks kommun och då fanns det hyfsat med öring. Var sand och 
mjäla i bäcken även då, men inte alls i samma omfattning som nu. Intervjuade en markägare 
som berättade att man på 1950-60 talet fångade både ”börting och nätting” i bäcken. Karl-
Emil Rosenblom i Idbyn har en sommarstuga i Fillingshamn och han berättade för mig att det 
var för 10 år sedan som han såg det sista flodnejonögat i bäcken. 

4. Nördviksbäcken (703210-167075) 
En 2 meter bred bäck som mynnar i Fanbyvikens norra del. Ingen fångst av flodnejonöga vare 
sig vuxna eller larver. Bäcken såg inte tilltalande (vattenhastigheten) ut för vare sig flodnejon-
öga eller havsöring. Fångsten bestod av abborre, gädda och mört. 

5. Fanbybäcken (703162-167004) 
2,5 meter bred bäck som mynnar i Fanbyvikens västra del. Elfiskade 100 meter ned och 
uppströms vägen till Fanbyn. Ingen fångst av flodnejonöga, vare sig vuxna eller larver. 
Bäcken såg inte tilltalande ut för vare sig flodnejonöga eller havsöring p.g.a. 
vattenhastigheten. Fångsten bestod av abborre (rikligt), gädda, mört och stensimpa. 
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6. Dombäcksbäcken (702958-166659) 
En drygt 2,5 meter bred bäck som mynnar i Gideälvens mynning. En två meter hög bäver-
damm 100 meter från mynningen stoppar all fiskvandring. Därför inriktades elfisket efter 
larver av nejonöga. Elfiskade 500 meter uppströms där jag tidigare år fått flodnejonöga på 
elfiske under höstarna. Totalt fiskade jag ungefär 150 meter och fick ett 40-tal larver i 
varierande storlekar samt ett 30-tal öring från 1+ och uppåt. 
 
Bäcken rinner upp från Hamptjärn och huvuddelen av detta vatten kommer från Gideälven. 
Det pumpas över av Modo för att trygga vattenförsörjningen till fabriken när Husån sinar. 
Pratade med fiskerättsägarna och de har planerat att riva bäverdammen efter midsommar. 

7. Gideälven (702905-166637) 
Elfiskade ungefär en 50-meterssträcka direkt nedströms ”storgropen” nedan kraftverks-
dammen. Fick bara ett 20-tal larver av varierande storlek. Fick också lax, öring, harr och 
stensimpa. 
 
Enligt kraftverkspersonalen skedde leken runt den12 juni då det var stora mängder måsfågel 
där och plockade döende flodnejonögon. 
 
Från dammen och ned till kraftverket är biotopen för larverna rätt ogynnsamma. Botten-
substratet består mest av block. Bästa biotoperna för larverna finns från kraftverket och 
nedströms. 
 
Det fiskas aktivt med nättingstockar i dagsläget i älven. Den person jag intervjuade fiskar 
mellan nya kraftverksstationen och gamla flodfåran. Han påstår att fisket inte blivit sämre 
fångstmässigt. Däremot vet man inte hur den nya kraftstationen påverkar flodnejonögat med 
ändrade strömförhållanden. Vidare har man ingen uppfattning om hur stor leken är nedströms 
då det är betydligt svårare att fiska där med stockar (älven blir betydligt bredare, djupare och 
högre vattenföring). 
 
Historiskt sett har Gideälven varit det vattendrag inom Ö-viks kommun som haft störst 
betydelse för fisket efter flodnejonöga. Det största hotet mot flodnejonögat i Gideälven, 
förutom den allmänna miljöpåverkan, är att Graningeverken sökt tillstånd om att köra 
kraftverket på dagtid under vardagarna och endast ha minimitappning under nätter och helger. 
Mig veterligen har inget beslut tagits än i Vattendomstolen. Motståndet är stort från bl.a. 
kommunen. Faran vid sådan drift är att risken för bräckvattenintrång ökar i älven vid ex. 
rejäla höstsprång. Har för dåliga kunskaper om vad som händer med larverna. Ö-viks 
kommun gjorde försök med larver upp till 6-7 cm. Dessa stendog, om det var salthalten eller 
den totala bristen på sand i försökshinkarna som var dödsorsaken är osäkert. 

8. Husån (702889-166784) 
Elfiskade nedströms dammen i Husum. Där finns en sträcka på 75 meter som är hyfsad sett ur 
flodnejonögeperspektiv. Såg eller fångade inga vuxna med däremot ett10-tal larver. Folk från 
fiskvårdsområdet som sköter fisktrappan brukar varje år se ett mindre antal flodnejonögon 
som leker i utloppet av höljan direkt nedströms dammen. När man skulle stänga trappan 
senhösten 1996 hittade man ett flodnejonöga i trappans nedre del. Besiktigade den kända 
leknacken med vattenkikare och tycktes observera 2 lekgropar men är inte helt säker. 
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Modo pumpar över vatten från Gideälven (1 m3/s) när inte flödet räcker till i Husån. Oftast 
sker detta under högsommar och hösten. Det blir svårt att härleda om den population som 
finns nedströms dammen är en spillra från det förgångna eller spill från Gideälven. Men man 
kan med säkerhet säga att dagens population är synnerligen liten. 

9. Malnviksbäcken (702243-166535) 
En meter bred bäck som mynnar ut i Sannafjärden utanför Ultrå. Bäcken rinner upp från sjö 
som en sportfiskeklubb arrenderar. Sjön är rotenonbehandlad flera gånger. Fångsten blev 
några smågäddor. 

10. Banafjälsån (702224-166255) 
Ån har en medelbred på 4 meter och mynnar i Risöfjärden vid Banafjäl. Elfiskade 500 meter 
nedströms E4:an och en sträcka på 200 meter upp till Storforsen. Är undrande om denna fors 
är ett vandringshinder för flodnejonöga (den är det för havsöring). Vidare fiskade jag en 50 
meter lång sträcka strax uppströms forsen. Fångsten nedströms bestod av 4 larver, 50-tal 
öringar och stensimpa. Uppströms fick jag 13 larver, 20-tal öringar och stensimpa. Svårt att 
säga om det var bäck- eller flodnejonögalarver men misstänker de förra. Finns mycket gott 
om suveräna lek- och uppväxtplatser i ån framförallt nedströms forsen men observerade inte 
en enda lekgrop. 
Har inventerat flodnejonöga i Banafjälsån 1994 och -95 åt Ö-viks kommun och inte heller då 
fanns det några spår efter lekande flodnejonöga. Ån är ett mysterium då de yttre 
förutsättningarna för flodnejonöga är perfekta. Har intervjuat folk i trakten, men ingen har 
någon vetskap om det funnits flodnejonöga i ån. 

11. Kittelsjöbäcken (702070-166163) 
En jättefin 2 meter bred skogsbäck som rinner ut i Risöfjärden 1,5 km söder Banafjäl. 
Elfiskade 1 km från mynningen (över en åker med lugnvatten och finsediment) och 400 meter 
uppströms. Ingen fångst av flodnejonöga, vare sig vuxna eller larver, däremot mycket gott om 
öring plus enstaka stensimpa. Trots att det finns fina lek- och uppväxtområden för nejonöga 
observerades inga tecken på lekgropar. 
 
Inventerade bäcken 1994 åt Ö-viks kommun och såg då heller ingenting. Bäcken rinner upp 
från Kittelsjön som ingår i ett P-gödslingsprojekt i Länsstyrelsens regi. 

12. Burebäcken (701932-165647) 
2 meter bred bäck som rinner från Kvavedsjön till Havsfjärden. Ingen fångst av flodnejonöga, 
vare sig vuxna eller larver. Gott om öring i alla storlekar från 1å och upp till 3å. Enstaka 
stensimpor och abborre. 
 
Inventerade bäcken 1994 åt Ö-viks kommun och fann inte heller då några spår efter flod-
nejonöga. 

13. Idbyån (702376-165423) 
Elfiskade på två gamla kända leklokaler, nedströms gångbron 300 meter från mynningen och i 
”storkurvan” söder Skeppsmalenvägen. Ingen fångst av vuxna eller larver på någon av 
lokalerna. Inventerade med vattenkikare men såg inga tecken på lekgropar. I övrigt var det 
gott om öring på lokalerna. 
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Tidigare har ett visst fiske efter flodnejonöga förekommit i Idbyån. Vid intervju med en aktiv 
fiskerättsägare berättade han att man bl a plockade ”nättingen” med lovikavantar. Bästa stället 
var vid storkurvan. Detta fiske bedrevs till början på 1960-talet och han uppskattade att det 
gick upp några hundra individer varje år. 
 
Elfiskekontroller har bedrivits under många år och endast en gång har det fångats ett 
flodnejonöga och det skedde i slutet av 1970-talet uppe vid Brynge kvarn. Märklig fångstplats 
som kanske indikerar att det funnits en okänd föryngring längre upp i systemet. Har en svag 
förnimmelse av att det fortfarande finns kvar ett restbestånd i åsystemet och har pratat med en 
intresserad fiskerättsägare om att ha bevakning av de gamla lekplatserna till våren -98. 

14. Strömsån (702329-165260) 
Elfiskade 2 biflöden, Torsån, direkt uppströms Övervikevägen, och Måsån, nedströms E4:an.  
Ingen fångst av flodnejonöga eller larver däremot gott om mört, abborre, stensimpa och 
gädda. Hela systemet är hårt eutrofierat och tveksamt som lämpliga lokaler för flodnejonöga. 

15. Galasjöån (703114-163302) 
Elfiskade en sträcka på 200 meter nedströms Molidens dansbana (2 km från utloppet i 
Moälven). Hittade ett dött flodnejonöga som var utlekt. Totalt fångades ett 40-tal larver på 
sträckan samt rikligt med öring och harr. Identifierade med säkerhet minst 3 lekgropar på 
samma område som jag upptäckte 1994. 
 
Intervjuade en markägare som bott efter ån hela sitt liv och han berättade att fram till slutet på 
1960-talet såg han varje höst flodnejonögon i höljan nedanför gamla landsvägsbron. 
Uppskattade att det rörde sig om ett 20–30-tal. Han kände inte till om det bedrivits fiske efter 
”nätting” i Galasjöån.  
 
Inventerade ån 1994 åt Ö-viks kommun och upptäckte på samma lokaler 4 vuxna flodnejon-
ögon samt lekgropar. Trots att det elfiskas intensivt i Galasjöån framförallt på höstarna har det 
än aldrig hänt att det fångats ett fullvuxet flodnejonöga. Det innebär med stor säkerhet att 
lekbeståndet av flodnejonöga är ytterst litet och de som finns leker i de nedre regionerna av 
vattendraget (Där finns de bästa lek och uppväxtbiotoperna). Det skulle vara intressant att 
noggrant undersöka de 2 sista km mot Moälven men det är en vedervärdig omgivning att ta 
sig fram i. 

16. Forsån (703738-163093) 
Elfiskade en mycket fin flodnejonögebiotop på drygt 300 meter belägen 5 km från utloppet i 
Moälven. Det var gott om larver av skiftande storlek och uppskattar antalet till minst 100. Då 
det finns rätt gott om bäcknejonöga på detta parti är det säkert en mix av flod-och bäcknejon-
ögelarver. Fick också en hel del öring, harr och stensimpa på sträckan. 
 
Besiktigade alla kända ”leknackar” men kunde inte upptäcka några lekgropar efter 
flodnejonöga. 
 
Inventerade Forsån åt Ö-viks kommun 1994 och då upptäcktes minst 100 lekpar från 
ovanstående sträcka upp till länsstyrelsen elfiskelokal B. Huvuddelen lekte nere vid 
elfiskesträckan. Har varje år efter 1994 frivilligt inventerat Forsån men ej kunnat upptäcka 
någon lek. Problemet är att bävern helt byggt igen Forsån nedströms.1996 fanns det 5 bäver-
dammar mellan lekområdena och utloppet i Moälven. Gottne FVO har försökt att riva några 
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dammar men har givit upp kampen mot bävern då den har visat sig vara envisare. Det verkligt 
stora hotet mot populationen i Forsån är de ovanstående bäverdammarna. Kan inte en 
vandringsväg hållas öppen inom de närmaste 3-4 åren kommer beståndet att slås ut då det inte 
finns några lekmöjligheter varken nedströms eller mellan dammarna. 

17. Utbyån (701688-164320) 
Denna å inventerades inte 1997, men ån som rinner ut i Bäckfjärden mellan Domsjö och 
Bjästa. 
 
Under 1994 inventerade jag ån åt Ö-viks kommun och då upptäcktes inga spår efter 
flodnejonöga. Utbyån är hårt eutrofierad och har ont om lämliga biotoper för flodnejonöga. 

18. Rännarsjöbäcken (701169-164263)  
En kanonfin 2 meter bred bäck som mynnar i norra delen av Nätrafjärden. Såg inte skymten 
av varken vuxna flodnejonögon eller larver. Hela elfiskesträckan upp till ett litet fall var 
proppfull med öring, främst 0å och 1å. Elfiskade en 50-meterssträcka uppströms fallet och 
fick bara två öringar mellan 15-20 cm. 
 
Märkligt att detta lilla fall kan utgöra ett vandringshinder eller så är det att den begränsande 
faktorn är bristen på lämpliga lekbottnar uppströms. Det är en rätt kraftig höjdprofil ovanför 
fallet. Är övertygad om att det aldrig funnits flodnejonöga i bäcken då lämpliga biotoper 
saknas. 

19. Nässjöbäcken (701095-164061)  
En mycket fin 2 meter bred bäck som rinner ut i inre delen av Nätrafjärden. Elfiskade från 
Hålviksvägen upp till klipphällorna, som är ett definitivt vandringshinder, ungefär 200 m från 
mynningen. Såg inte skymten av vuxna flodnejonögon eller larver trots att finns lämpliga 
biotoper. Däremot var det mycket stora tätheter av öring 1å och 2å. 
 
Fiskade en kortare sträcka uppströms klipphällorna och där fanns det några större öringar 15-
20 cm. 
 
Det har börjat gå en hel del sand i bäcken, och jag misstänker starkt skogsbruket som orsaken 
till problemet. Har informerat FVO:et om problemet. Har intervjuat en person som vuxit upp 
utefter bäcken och han har aldrig någonsin sett flodnejonöga där trots att han fiskat där hela 
sitt liv. 

20. Nätraån (701051-163979)  
Elfiskade 50 meter nedströms Kubadammen utefter åns högra sida. Fångsten blev ett 20-tal 
larver och några stensimpor. Med stor säkerhet var det flodnejonöga. 
 
Under NCB:s tid när massafabrik och såg var i drift var det många som fiskade samt plockade 
”nätting” bland timret i Åfjärden. Än idag ser människor jag intervjuat flodnejonöga i ån 
under höstarna främst i Sanningssundet mellan Åfjärden och havet (anhopning av storskrak i 
sundet är ett bra tecken). I början på 1970-talet byggde NCB Kubadammen som därmed kom 
att bli ett totalstopp för de anadroma fiskarterna i ån trots anlagd fisktrappa. Det är omöjligt 
att uppskatta dagens bestånd av flodnejonöga men med tanke på Kubadammen har det säkert 
reducerats kraftigt. Det finns stora intressen från både kommunalt och fiskehåll att riva 
Kubadammen men nuvarande ägare begär alltför hög ersättning för att det hela skall komma 
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till skott. En rivning skulle innebära för de anadroma arterna att en mil rinnande vatten blir 
tillgängligt igen. 

21. Vabäcken (701114-163740)  
Fick tips av Nedre Nätraåns FVO att man sett vandrande flodnejonöga på våren i Vabäcken 
mellan Svedje- och Åfjärden. Elfiskade Gårbäcken som är det enda vattendrag som mynnar ut 
i Svedjefjärden. Fiskade en sträcka direkt uppströms vägen mellan Svedje och Näske. Fick 
inte ett liv och med tanke mängden metallutfällningar i bäcken har jag svårt att tro att någon 
form av större vattenvarelse vill och kan leva där. 

22. Näskeån (700763-163650)  
Fångsten blev ett 30-tal öringar och gott om stensimpa. Fick inga flodnejonögon, vare sig 
vuxna eller larver. 
 
Vid intervjuer med lokalbefolkning berättade man att man såg flodnejonöga på 1950-60-talet 
men det var inga större mängder. Inget fiske efter ”nätting” har bedrivits i ån som man kan 
minnas. Har en svag förnimmelse av att det kan finnas kvar ett litet restbestånd i ån och vid en 
eventuell framtida inventering lägga ned lite tid på Näskeån. Tyvärr är ån ”biotopvårdad” och 
därmed besvärlig att elfiska. 

23. Långviksbäcken (700607-163715)  
Liten fin bäck som rinner ut i Näskefjärden strax norr om Skuleskogens nationalpark.150 
meter uppströms finns ett vandringshinder (klipphällor). Elfiskade hela sträckan från 
mynningen men såg inte skymten av en fisk. Fanns en hel del metallutfällningar i bäcken. 

24. Salsviksbäcken (700525-163720) 
1,5 meter bred bäck som rinner ut i Näskefjärden i nationalparkens norra del. Såg inte en fisk. 
Tyvärr fanns det två bäverdammar mellan mynningen och elfiskesträckan som var klara 
vandringshinder. Bäcken var klart påverkad av både sanddrift (från ett hygge strax utanför 
parkgränsen) och försurning. 
 
Vid intervju med Näskebor påstod man att Salsviksbäcken var den bästa öringsbäcken i 
området på 60-70-talet. 

25. Skravelbäcken (700425-163740) 
2,5 meter bred bäck som rinner ut i Näskefjärden  nordväst om Tärnättholmarna. 
Elfiskade från mynning och 100 meter uppströms sedan vidtog en brant fallsträcka som 
stoppar all fiskvandring. Fångsten blev 7 st öring 1å och 1 större på17-18 cm. Bottensubstratet 
domineras av sten och block och inte speciellt lämpad för flodnejonöga. 

26. Bäck vid Näskebodarna (700200-163772) 
Tyvärr har bäcken inget namn men det gick ju bra ändå. Fick inte ett liv. Bäcken är totalt 
igenvuxen av vitmossa vilket indikerar hyfsad försurningspåverkan. Har säkert varit en fin 
havsöringsbäck en gång i tiden. 
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27. Slåttdalsbäcken (700043-163643) 
Bäcken rinner upp från Slåttdalsskrevan och såg mycket fin ut. Bäcken delar sig 100 meter 
från mynningen och jag elfiskade båda fårorna från mynningen. Fick eller såg inget liv vilket 
var märkligt då bäcken såg helfräsch ut. Inga metallutfällningar. 
 

28. Långrå (700040-163615).  
1 meter bred bäck som rinner ut strax nedom Slåttdalsbäcken. Fick inte ett liv vilket säkert 
förklaras av att bäcken var full av metallutfällningar. 

29. Kälaviksbäcken (700010-163567) 
Kälaviksbäcken är den mest kända flodnejonögalokalen inom Höga Kusten. Elfiskade 4 
partier beroende på två bäverdammar och ett naturligt potentiellt vandringshinder i form av 
hällor. Första och senast byggda bäverdammen ligger 300 meter uppströms utloppet och vid 
denna damm finns möjligheter för flodnejonöga och havsöring att passera vid gynnsamma 
vattenföringar. Elfiskade 200 meter närmast dammen och det var mycket gott om larver i alla 
storlekar. Såg också spår efter lekgropar. Övrig fångst var relativt sparsamt med öring, rikligt 
med elritsa, små- och storspigg i lekbestyr. 
 
Avståndet mellan bäverdammarna är runt 200 meter och stora delar av den sträckan är 
lugnflytande på grund av nedre dammen. Elfiskade en sträcka på drygt 30 meter direkt 
nedströms dammen och det var gott om larver och öring 0+. Tyvärr är denna damm ett klart 
vandringshinder p g a sin imponerande höjd på runt 2 m (Fig 2). Denna damm ger dämnings-
effekt runt 100 meter uppströms och det som återstår upp till det naturliga hindret är ynka 100 
meter strömmande vatten. Elfiskade hela denna sträcka och fångade ett 10-tal larver (alla 
stora) på ett enda ställe plus ett 30-tal öringar främst 0+. 
 

 
Figur 2 visar den andra bäverdammen i Kälaviksbäcken 1997-06-25. 
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Det naturliga vandringshindret består av klipphällor i etapper och det finns nog möjligheter 
för både flodnejonöga och havsöring att passera under gynnsamma vattenföringar. Elfiskade 
200 meter direkt uppströms fallet och såg inte skymten av några larver. Däremot var mycket 
gott om öring 0+ och enstaka större. 
 
Det stora hotet mot flodnejonögat och framförallt havsöringbeståndet är de två 
bäverdammarna som förhindrar/försvårar lekvandringen samt ödelägger större delen av 
reproduktionsområdena.Kälaviksbäcken rinner upp inom ett klart försurningsdrabbat område 
och då stora delar av nederbördsområdet ligger inom en nationalpark är all kalkning 
förbjuden. M a o har flodnejonögat och havsöringen det rätt besvärligt sen tidigare och som 
lök på laxen kommer det dit bäver . 

30. Dalsbäcken (699785-163230) 
Ungefär 150 meter uppströms Käxed skola tornade det upp sig en jättelik bäverdamm på 2,5 
meter. Det var gott om larver av alla storlekar på det lugnare partiet 50 meter uppströms 
skolan. Tror dock att det är bäcknejonöga. Observerade inga spår efter lekgropar trots att det 
finns fina leknackar. Det var mycket gott om öring i de flesta storlekar och bäcken verkar ha 
klarat vintern 95/96 bra. 

31. Hemtjärnsbäcken (699754-163198) 
En liten 1 meter bred bäck som rinner ut i Norrfjärden strax söder om Käxed. Fångsten blev 
ett 20-tal 1å öring samt några större runt 20 cm. Observerade inga spår efter flodnejonöga. 

32. Vedån (699760-162940) 
Elfiskade ån på två ställen. Från mitt i nedersta Lst-lokalen och 150 meter uppströms. Det var 
ett 30-tal larver av alla storlekar i kurvan 50 meter uppströms elfiskelokalen. Bedömer dem 
som bäcknejonögon då jag inte observerade några adulta flodnejonögon eller lekgropar. 
Kolossala mängder av öring 0+ samt enstaka större öring och stensimpa. Fick också för första 
gången elritsa i ån. 
 
Elfiskade också den näst nedersta Lst-lokalen och fick ett 10-tal larver där de brukar hålla till. 
Observerade inga spår efter flodnejonöga på denna lokal. Kolossala mängder med öring 0+ 
även på denna sträcka. Det är lite förvånande att/om det inte finns flodnejonöga i Vedån med 
tanke på att det finns rätt bra med fina reproduktionsområden. 

33. Dockstaån (699612-162811) 
Såg inte skymten av larver eller lekgropar. Fångsten bestod i huvudsak av stensimpa, elritsa 
och 1 öring. Hela sträckan mellan Gällstasjön och havet uppvisar inga lämpliga 
reproduktionsområden för flodnejonöga. Skulle det finnas pengar för fortsatt inventering i 
framtiden bör man koncentrera sig på partierna uppströms Gällstasjön. 

34. Inviksån (699137-162135) 
Elfiskade två partier av ån. Den nedre belägen ungefär 2 km uppströms Ullånger samhälle, 
och den övre vid grusgropen nedströms bron efter Almsjönäsvägen. Längden på den nedre 
lokalen blev runt 400 meter. Fiskade upp till den ”berömda laxlokalen”. Fick inget flod-
nejonöga eller observerade några lekgropar. Däremot fångades och observerades både levande 
och döda bäcknejonögon. Övrig fångst blev rikligt med elritsa, stensimpa och ett 10-tal 
öringar. 
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Fångsten vid dem övre lokalen bestod mest av elritsa, stensimpa och ett 25-tal öringar. Ingen 
observation kunde göras av flodnejonöga eller lekgropar. 
 
Har ett svagt minne av att det fångades ett flodnejonöga uppströms byn Invik i mitten av 80-
talet och jag inbillar mig att det finns ett litet restbestånd kvar. Skulle det lösa sig med 
finansiering i framtiden så bör man prioritera en fortsatt inventering av Inviksån. 

35. Gålån (697828-160760) 
En liten bäck (1-3 m bred) som mynnar i Ångermanälvens nedre del. Inga vandringshinder 
där bäcken rinner under vägar, men väl 7-800 m från mynningen där en bäverdamm hindrar 
fiskvandring. Ganska varierad bottenstruktur, men rikligt med oorganiskt finsediment som 
täcker hela botten. Dessutom förekommer metallutfällningar rikligt. Inga nejonögon, varken 
larver eller vuxna, fångades. 

36. 'Bäck vid Lundevarv' (697060-160475) 
En liten bäck (1-3 m bred) med 2 vägtrummor nära mynningen, vilka fungerar som 
vandringshinder vid lågflöden. Mycket varierande bottensubstrat som borde vara lämpligt för 
både öring och flodnejonöga, men rikligt med oorganiskt finsediment och metallutfällningar. 
En större gädda fångades, men inga spår av nejonögon. 

37. Överdalsån (695370-160844) 
En liten å (2-3 m bred) med en sjö (Finsviken) ungefär 700 m från mynningen. Vid 
mynningen dominerar vass och finsediment, men uppströms vägen (inget vandringshinder) 
sten-grus-botten. Avsaknaden av sand gör området till fina biotoper för flodnejonögelek, men 
inte för uppväxt. Dessutom finns en hel del oorganiskt finsediment trots närheten till sjön. 
Denna del av ån dominera helt av gädda, vilket åtminstone delvis kan förklara att inga 
nejonögelarver kunde observeras. 

38. Älandsån (695298-160455) 
En mindre å (8-10 m bred) med fin biotop för öring och flodnejonöga med sand-grus-sten-
botten och riklig vattenvegetation. En del metallutfällningar och organiskt finsediment. 
Ungefär 400 m från mynningen finns en gammal delvis raserad damm som är öppen, men 
behöver vissa åtgärder för att inte fungera som vandringshinder. I området nedströms 
dammen identifierades en lekgrop för flodneojonöga och strax intill också ett begränsat 
område med flodnejonögelarver i flera olika storlekar/åldrar. 

39. Gådeån (694632-160757) 
En å (10-15 m bred) med ett vandringshinder (damm för kanal till elverk) ungefär 1 km från 
mynningen och en större sjö ungefär 2,5 km från mynningen. Nedanför vandringshindret 
finns endast begränsade områden med lämpliga biotoper för flodnejonöga. Enstaka larver, 
sannolikt av flodnejonöga, fångades, men endast av de två minsta storlekarna. I lugnvatten 
fanns en del metallutfällningar. 

40. Byån (693938-160596) 
En å (6-10 m bred) som rinner mest genom odlad mark. Närmaste sjö ligger c 1,7 km från 
mynningen. Mycket varierad bottenstruktur och mycket fina biotoper för havsöring och 
flodnejonöga. Inom åns nedersta del förekommer mycket stora metallutfällningar, vilket 
säkert minskar områdena för nejonögelarver. Redan 3-400 m från mynningen finns mycket 
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fina reproduktionsområden för flodnejonöga, och här är förekomsten av larver i alla storlekar 
mycket riklig. Det finns även fina områden i åns nedresta 3-400 m, men här förekom endast 
enstaka nejonögelarver. Det är ganska rikligt med gädda i mynningen, vilket tillsammans med 
metallutfällningarna kan begränsa mängden flodnejonögon. 

41. Norrån (693463-159877) 
Fiskades vid två tillfällen 1997: 5/6 (vattentemp 15,5ºC) och 30/6 (vattentemp 17,4ºC). En 
liten å (4-6 m bred) som har flera dammar/vandringshinder inom i första hand den nedersta 
km. Nedersta vandringshindret finns redan 200 m från mynningen. Upp till nedersta 
vandringshindret är biotopen inte speciellt god för nejonöga, med mest block-sten och mycket 
små partier med sand. Inget nejonöga fångades, men muntliga uppgifter (Holm) uppger att det 
förekommit flodnejonöga i ån. 

42. Sörån (693446-159864) 
En liten å (6-10 m bred) som i sin nedre del rinner genom odlad mark (även kor vandrar ner i 
ån). Mynningsområdet kan fungera som vandringshinder vid låga flöden för lekvandrande 
öring, men inte för flodnejonöga. Ungefär 4 km från mynningen finns ett absolut vandrings-
hinder i form av en gammal kraftverks-/sågdamm. Den fiskade sträckan är mestadels ganska 
lugnflytande och har många fina flodnejonögebiotoper, även om det borde ha varit mindre 
lera och mer sand. Inget vuxet flodnejonöga kunde fångas, men på två mindre områden 
(nedströms mindre strömpartier) fångades larver av flodnejonöga i flera storlekar och åldrar. 
Minkskit på flera ställen och uppgifter om storskrak något tidigare, liksom god förekomst av 
gädda i ån indikerar att predation kan vara en viktig faktor för det begränsade beståndet 
flodnejonöga. Det förekommer en del metallutfällningar (Fe, Mn) på lämpliga uppväxt-
områden för nejonögelarver. 
 
Söråns sträcka fiskades även 1996-09-23, med samma nedslående resultat vad gäller 
flodnejonöga. Muntliga uppgifter (Holm) uppger att det förekommit stora mängder 
flodnejonöga i ån. 

43. Bäcksundsbäcken (693085-159580) 
En mycket fin nejonögebäck (c. 1 m bred) med fina biotoper och rikligt med organiskt 
material under nedbrytning. Tät skog efter stränderna. Inga nejonögon över huvud taget 
observerades, men rikligt med bäcksländelarver. I mynningsområdet fanns en del grönslem 
och i lugnare partier av bäcken fanns metallutfällningar (Fe, Mn), vilket indikerar att 
vattenkemin kanske orsakar individfattigdomen i bäcken. Inget vandringshinder i mynningen. 

44. Sågsandbäcken (693020-159560) 
En mycket fin nejonögebäck (c. 1 m bred) med fina biotoper och måttligt med organiskt 
material under nedbrytning. Riklig sanddrift (hyggen längre uppströms) medför att 
reproduktionsområden för flodnejonöga är få, men områden för larver rikliga. Sanddriften kan 
sannolikt periodvis förstöra även för larverna. Inga nejonögon över huvud taget observerades, 
och endast enstaka sländelarver och stora Asellus. Inget vandringshinder i mynningen, men 
vid en raserad kvarndamm ett par hundra meter från mynningen kan vid låga flöden fungera 
som partiellt vandringshinder. 

45. Indalsälven (693354-158413) 
1997-06-11 genomfördes en dykning c 8-900 m nedströms Bergeforsens kraftverk, efter 
älvens vänstra sida. På 3 m djup bland sjunktimmer hittades 2 lekpar flodnejonöga mitt i 
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lekbestyren. Deras lekbeteende avvek mycket från observationer i bäckar och åar, genom att 
inga stenar sögs fast och flyttades, och att inget bo byggdes. Vattenhastigheten var betydligt 
högre än vad som förekommer i mindre vattendrag med flodnejonögelek. 

46. Ljustorpsån (693892-158295) 
Ljustorpsån är en stor å som mynnar i Indalsälven, nedströms Bergeforsens kraftverk. Fiskade 
i huvudfåran c 2 km (från c. 2 km från mynningen) och några biflöden. I huvudfåran är det en 
mycket stor sanddrift i främst huvudfåran, vilket försvårar möjligheterna för nejonögelarver. 
Inga nejonögon fångades 1997, men 1996 fångades vid motsvarande tidpunkt enstaka 
lekmogna flodnejonögon c. 3 km från mynningen. 

47. Mjällån (694508-158129) 
Området kring Eksjöåns inflöde fiskades. Området är brett (15-20m) och mestadels ganska 
grunt. Bottensubstratet är varierat och borde vara lämpligt för flodnejonöga (finns inget 
vandringshinder till havet), men inga vare sig larver eller vuxna fångades. 

48. Eksjöån (695848-158265) 
2-4 m bred å som har ett vandringshinder (Västanåfallet) 6-700 m från mynningen. Från 
mynningen i Mjällån är biotopen varierad med en hel del organiskt material i bäcken. Väl 
mycket driftande sand för att det ska vara idealiska förhållanden för flodnejonöga, men ändå 
är biotopen inte begränsande.  Enstaka larver av bäcknejonöga fångades, men inga som kunde 
karaktäriseras som flodnejonögon. En del storskrak fanns i bäcken. 

49. Masugsbäcken (693870-158178) 
En liten bäck (c. 1 m bred) som mynnar i Ljustorpsåns nedre del. Bäcken har varierande 
bottensubstrat med sand som dominerande. Det finns flera områden med metallutfällningar 
och oorgansikt finsediment, gäddförekomsten är riklig (Lögdösjön ligger mitt i). Inga spår av 
nejonöga vare sig larver eller vuxna. 

50. Aspån (694004-158141) 
En liten å (2-3 m bred) som mynnar i Ljustorpsåns nedre del. Ån har ett vandringshinder 
(damm) c. 1,3 km från mynningen, men dammen har under 1997 kompletterats med en 
fiskväg (bassängtrappa i betong) så att ytterligare några km å blir tillgänglig för i första hand 
havsöring och flodnejonöga. Uppströms dammen finns rikligt med bäver som kan försvåra 
vandringar och förstöra reproduktionsbiotoper. Hela Aspån lider av effekterna av äldre 
skogsbruk genom en väldigt stor drift av sand och finsediment. I de nedre delarna finns även 
ett större område med metalläkage, vilket sprids över åns lugnare partier där nejonögelarver 
skulle ha levt. Generellt kan man värdera biotoperna som mycket lämpliga för flodnejonöga, 
men larver fångades vid endast ~30% av de lämpligaste områdena. Flodnejonögelarverna var 
av flera storlekar/åldrar, men inga vuxna individer fångades. 

51. Fjälsbäcken (693840-158405) 
En liten (1-1,5 m bred) bäck som mynnar i Indalsälven, nedströms Bergeforsens kraftverk. 
Bäcken har mycket varierad och lämplig biotop för nejonögon (och öring) i alla vattendrags-
stadier, men c 400 m från mynningen finns en gammal fiskdamm som fungerar som 
vandringshinder för all fisk. Bäcken rinner efter en väg och har därför brister i strand-
vegetationen. Inget nejonöga fångat. 
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52. Märlobäcken (692975-157810) 
En liten bäck (1-2 m bred) med flera sjöar i systemet. Bäcken rinner genom odlad mark, men 
har busk-träd-bård efter i stort sett hela sträckan upp till Hamstasjön. Bäcken rinner under 
flera vägar, men detta utgör inga vandringshinder. Bäcken transporterar mycket finsediment 
och lera, vilket 1997 hade ökat genom en bäverdamm (=vandringshinder) ungefär 400 m från 
mynningen. De bästa biotoperna för nejonöga (och öring) ligger mer än 500 m från 
mynningen. Vid fisket 1997 fångades enstaka vuxna bäcknejonögon (lekfärg), men inga 
larver av nejonöga eller flodnejonöga. -96 fångades 3 st flodnejonögon i mitt i leken på det 
område som -97 var bäverdamm. På stora delar av bäcken fanns rikligt med Gammarus, vilket 
visar att vattenkemin inte är begränsande faktor för flodnejonöga.  

53. Ljustabäcken (692520-158180) 
En liten bäck (1-3 m bred) som mynnar nedströms ett reningsverk och före detta rinner 
mestadels genom odlad mark. Bottensubstratet domineras helt av oorganiskt finsediment och 
lera, vilket inte ger några reproduktionsområden för fisk och nejonöga. Bäcken har haft 
flodnejonöga (muntl L Nyman), men nu är säkert beståndet borta. 

54. Gärdebäcken/Korstabäcken (692300-158190) 
En liten bäck (<1 m bred) som mynnar i ett industriområde. Botten domineras av sand och 
oorganiskt finsediment, och är alltså inte särskilt lämpligt som leksubstrat för flodnejonöga. 
Direkt i mynningen finns en vägtrumma som är vandringshinder vid låga vattenflöden. Inga 
spår av nejonöga fanns.  

55. Selångersån (692102-157808) 
1997-08-28 inventerades några kortare sträckor i övre delarna av Selångersån/Sulån. Ån har 
haft mycket stora mängder flodnejonöga, men nu verkar beståndet mycket svagt. På 6 för 
nejonöglarver lämpliga lokaler kunde endast enstaka larver hittas. Inventeringen kanske 
skulle fördjupas genom att starta omedelbart uppströms Selångersfjärden och därefter 
undersöka alla mindre biflöden. 

56. Bredsandsbäcken (691590-158090) 
En liten bäck (1-2 m bred) med mest sten-block-botten. Inga lämpliga lekbiotoper för 
nejonöga, och inga fångades heller. 

57. Vapelbäcken (691435-158098) 
En liten bäck (1-2 m bred) som nedersta 4-500 m och mynnar mitt i ett industriområde. 
Nedersta delen är mer eller mindre deformerad av industriverksamhet genom beige och 
mörkgrön beläggning över strängt taget hela bottnarna. Uppströms industriområdet är 
biotoperna bättre för olika typer av fisk, men en vägtrumma c 3 km från mynningen utgör 
vandringshinder. Uppströms vandringshindret finns stora mängder bäcknejonöga (L planeri). 
Bäcken som sådan har väldiga mängder sand som driftar och en hel del organiskt material 
under olika skeden av nedbrytning. Inom vissa områden med lite högra vattenhastighet 
förekommer även grus och sten, men i lugnare partier även en del metallutfällningar. Det 
finns mycket fina biotoper för flodnejonöga av alla vattendragslevande stadier. Inom vissa 
områden (> 1 km från mynningen) finns stora mängder nejonögelarver av alla storlekar och 
åldrar. Inga vuxna flodnejonögon fångades -97, men väl några individer i lekbestyr under 
försommaren 1996. L planeri finns inte bara i de övre delarna utan även i de nedre där L 
planeri och L fluviatilis 'delar' uppväxtområden. 
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58. Ljungan (691085-158191) 
1997-06-18 inventerades Järnvägsforsen med elfiske. Ingen larv eller vuxet flodnejonöga 
hittades. Biotopen är inte den mest lämpliga för larver, utan områden för detta finns c 100 m 
nedströms. I Ljungan finns det fortfarande L fluviatilis, om än i minskande antal. 

59. Stångån (690743-158179) 
Stångån är 4-10 m bred och mynnar i Ljungan nedströms Järnvägsforsen. Mynningsområdet 
är ganska lugnflytande med lerbotten och riklig vegetation. Nedersta vandringshindret är ett 
kraftverk, ungefär 600 m från mynningen, och förbi detta kommer ingen fisk. 4-500 m från 
mynningen är biotopen mycket fin för flodnejonöga, och här hittades både lekgropar och 
inom begränsade områden stora mängder larver av alla storlekar/åldrar.  

60. Kyrkmobäcken/Mantjärnbäcken/Åbäcken (690705-168160) 
En liten bäck (1-2 m bred) som mynnar i Stångån omedelbart nedströms kraftverket. Ganska 
lugnflytande med mycket sand och oorganiskt finsediment. Rikligt med vegetation på 
stränderna. I nedre delen rikligt med gädda och inte några nejonögon observerade. Bäcken 
hyser gott om Gammarus, vilket indikerar att vattenkemin inte begränsar nejonögonen. Enligt 
Lars Alke har det funnits flodnejonöga i bäcken förr. 

61. Galtströmmen (689534-158852) 
En liten å (c. 8 m bred) med vandringshinder (gammalt järnbruk med dammar) ungefär 3-400 
m från mynningen. Botten är mycket varierad och består närmast mynningen av mest sten. 
Ungefär 50 m från mynningen fångades sparsamt med nejonögelarver (mest L fluviatilis) och 
strax uppström även ett lekande par flodnejonögon. Lekparet var i slutfas av leken. Därefter 
inga nejonögon. Botten var på sina ställen täckt med grönslem (fiskodlingen?) och i lugnare 
partier (uppväxtområden för nejonögelarver) fanns en hel del metallutfällningar (från järn-
bruket?). Något tidigare hade ån invaderats av storskrak (enligt 'mannan på udden'). 2 st 
'nättingtinor' låg på stranden vid ån, och enligt uppgift (muntl L Alke) har det i Galtströmmen 
bedrivits ett ganska omfattande fiske efter flodnejonöga, men på senare år har inget fiske 
genomförts p g a bristande fångster. 
 
Utan att ta bort vattenspeglarna vid bruket ska det gå att skapa fiskvandringsvägar utan alltför 
stora ingrepp. De bästa reproduktionsområdena för flodnejonöga finns uppströms dammarna.  

62. 'Rönnbottenviksbäcken' (689310-158805) 
En liten fin bäck (c. 0,5 m bred) med en liten tjärn (Rönnbottentjärnen) med omgivande 
sumpmark c. 200 m från mynningen. Tät blandskog efter stränderna. Mycket fin biotop för 
nejonögon med sand-grus-botten och rikligt med organiskt material i olika skeden av 
nedbrytning. Inga nejonögon observerade, och endast småspigg i mynningsområdet. Rikligt 
med stora sländelarver och Asellus. Mynningen har mycket block, men inget vandringshinder 
vid rimliga flöden. 
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Tabell 1 visar de sammanfattande resultaten av inventeringen av flodnejonögevattendrag 
i Västernorrland. Observera att vissa vattendrag inventerats även tidigare än 1997. Där 
vattendragskoordinaterna är kursiverade har vi inte hittat dem i SMHI:s register. Med 
”El” avses antal meter som inventerades i vattendraget med batterielfiske. ”Temp” är 
vattentemperaturen vid inventeringstillfället, vilket är ”Datum”. Med ”Förekomst” avses 
observerade flodnejonögon eller tydliga lekgropar. 
 

  X-rak Y-rak Datum El Temp Förekomst
1. Saluån  704367 167277 97-06-19 700 12,5 X 
2. Skravelbäcken 704315 167225 97-06-19 200 8,0 X 
3. Nils-Olsbäcken 703865 167222 97-06-19 250 10,0  
4. Nördviksbäcken  703210 167075 97-06-18 300 16,5  
5. Fanbybäcken 703162 167004 97-06-18 200 17,5  
6. Dombäcksbäcken 702958 166659 97-06-19 600 17,0  
7. Gideälven 702905 166637 97-06-19 50 16,0 X 
8. Husån 702889 166784 97-06-19 600 15,5  
9. Malnviksbäcken 702243 166535 97-06-18 400 15,0  
10. Banafjälsån 702224 166255 97-06-19 900 17,0  
11. Kittelsjöbäcken 702070 166163 97-06-18 400 17,0  
12. Burebäcken 701932 165647 97-06-19 200 17,5  
13. Idbyån 702376 165423 97-06-21 700 17,5  
14. Strömsån 702329 165260 97-06-21 700 17,0  
15. Galasjöån 703114 163302 97-06-18 200 17,5 X 
16. Forsån 703738 163093 97-06-18 300 15,0  
17. Utbyån 701688 164320 1994    
18. Rännarsjöbäcken 701169 164263 97-06-21 300 10,5  
19. Nässjöbäcken 701095 164061 97-06-21 200 10,0  
20. Nätraån 701051 163979 97-06-21 200 17,0  
21. Vabäcken 701114 163740 97-06-21 100 12,0  
22. Näskeån 700763 163650 97-06-21 400 16,5  
23. Långviksbäcken 700607 163715 97-06-25 150 10,5  
24. Salsviksbäcken 700525 163720 97-06-25 300 10,0  
25. Skravelbäcken 700425 163740 97-06-25 100 12,0  
26. Bäck vid Näskebodarna 700200 163772 97-06-25 200 8,0  
27. Slåttdalsbäcken 700043 163643 97-06-25 300 9,5  
28. Långrå 700040 163615 97-06-25 100 10,0  
29. Kälaviksbäcken 700010 163567 97-06-25 500 14,8 X 
30. Dalsbäcken 699785 163230 97-06-24 300 11,0  
31. Hemtjärnsbäcken 699754 163198 97-06-24 200 12,0  
32. Vedån 699760 162940 97-06-24 500 11,0  
33. Dockstaån 699612 162811 97-06-24 300 17,0  
34. Inviksån 699137 162135 97-06-17 700 16,0  
35. Gålån 697828 160760 97-06-17 800 10,4  
36. Bäck vid Lundevarv 697060 160475 97-06-17 600 12,0  
37. Överdalsån 695370 160844 97-06-30 700 18,2  
38. Älandsån 695298 160455 97-06-30 600 17,5 X 
39. Gådeån 694632 160757 97-06-30 2000 19,1  
40. Byån 693938 160596 97-06-30 600 18,6  
41. Norrån 693463 159877 97-06-05 200 15,5  
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  X-rak Y-rak Datum El Temp Förekomst
42. Sörån 693446 159864 97-06-05 1500 14,2  
43. Bäcksundsbäcken 693085 159580 97-05-29 500 5,5  
44. Sågsandbäcken 693020 159560 97-05-29 500 6,2  
45. Indalsälven 693354 158413 97-06-11   X 
46. Ljustorpsån 693892 158295 97-06-13 2000 16,2  
47. Mjällån 694508 158129 96-06-12 1000 13,0  
48. Eksjöån 695848 158265 96-06-12 400 13,1  
49. Masugnsbäcken 693870 158178 97-06-14 1700 19,1  
50. Aspån 694004 158141 97-06-13 1300 16,5  
51. Fjälsbäcken 693840 158405 97-06-05 400 10,8  
52. Märlobäcken 692975 157810 96-06-05 1500 16,5 X 
53. Ljustabäcken 692520 158180 97-07-01 500 13,5  
54. Gärde-/Korstabäcken 692300 158190 97-07-01 500 18,1  
55. Selångersån 692102 157808 97-08-28    
56. Bredsandsbäcken 691590 158090 97-07-01 400 14,2  
57. Vapelbäcken 691435 158098 96-06-05 2000 10,6 X 
58. Ljungan 691085 158191 97-06-18    
59. Stångån 690743 158179 97-06-18 600 16,7 X 
60. Kyrkmobäcken 690705 168160 97-06-18 1500   
61. Galtströmmen 689534 158852 97-06-03 400 14,3 X 
62. 'Rönnbottenviksbäcken'  689310 158805 97-06-03 600 9,6  
 

Diskussion 
Med hjälp av batterielfiske, vattenkikare och dykutrustning går det utmärkt att inventera 
förekomst av flodnejonöga i vattendrag. Utifrån denna inventering och äldre muntliga 
uppgifter kan man dra slutsatsen att flodnejonögat har minskat mycket i Västernorrland också. 
 
Utifrån inventeringsresultaten och informationer om hur högt upp i älvarna som 
”nättingfiske” förekommit så borde fördjupade inventeringar innefatta områden längre 
uppströms i en hel del av vattendragen. Dessutom borde metodik för kvantifiering av 
bestånden utvecklas. Det gäller såväl lekbeståndens storlek som larvernas täthet och 
storleksfördelning. 


