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Länsstyrelsens förord
De po si to nen av för su ran de äm nen inom lä net övers ti ger all tjämt den kri tis ka be -
last nings grän sen för både sva vel och kvä ve, trots att in ter na tio nel la av tal har med -
fört att fram för allt sva vel de po si tio nen vä sent ligt har mins kat. Mar kens min ne av
det sura ned fal let in ne bär att en fort satt kalk ning av sjöar och vat ten drag för att bi -
be hål la den bio lo gis ka mång fal den ändå mås te fort sät ta un der övers kåd lig tid.

Den på gå en de för sur ning en av sjöar och vat ten drag i Väs tra Gö ta lands län mås -
te motver kas ge nom om fat tan de kalk ning sin sat ser. Av sik ten med verk sam he ten är 
att upp rätt hål la och åters täl la vat ten ke min på ett så dant sätt att na tur lig flo ra och
fau na kan be va ras el ler åter ko lo ni se ra vat te nom rå den.

Länss ty rel sen har ett överg ri pan de an sva rar för den re gio na la pla ne ring en av
kalk ning en. Ge nom fö ran det av oli ka kalk ning spro jekt sker i allt vä sent ligt i kom -
mu nal regi. Verk sam he ten inom Väs tra Gö ta lands län om fat tar för när va ran de
ung e fär 1400 sjöar och ett stort an tal vat ten drag.

Den bio lo gisk och ke mis ka ef fek tupp följ ning en av kalk ning ar ut förs för att kon -
trol le ra ef fek ten av på gå en de kalk ning sverk sam het. Den bio lo gis ka ef fek tupp följ -
ning en sva rar bäst på om kalk ning ens lång sik ti ga mål har upp fyllts.
Ef fekt kon trol len gör det möj ligt att utvär de ra kalk ning ens re sul tat och ge nom för -
änd ring ar i de talj pla ner jus te ra de kalk gi vor som krävs för att upp nå må let.

El fis keun der sök ning ar na har ti di ga re ut förts av Fis ke ri ver ket (1994 och 1995)
och Aqu a ti cus (1996 och 1997). Prog ram met 1998 har ge nom förts av Me li ca mi -
ljö kon sul ter. Jäm förel ser och utvär de ring med ti di ga re års un der sök ning ar har
gjorts.

För fat tar na sva rar för rap por tens in ne håll var för det ta kan ej åbe ro pas som
länss ty rel sens stånd punkt.

Jan Gus tafs son
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Slut sat ser
De ge ne rel la slut sat ser som kan dras av årets el fis ken är att lax för svun nit och el ler
upp hört att re pro du ce ra sig på fle ra lo ka ler, Brat torp sån och San ner by bäck en i L.
Edets kom mun samt Svar tå bäck en i Le rums kom mun och Sur tan i Marks kom -
mun. Det finns ing en ge nom gå en de po si tiv el ler ne ga tiv utvec kling för öring bes -
tån den. De fluk tu e rar både upp och ner jäm fört med ti di ga re år. Uti från det ta
be dömer vi att kalk ning en i stort sett fung e rat till freds täl lan de. Den utebliv na rep -
ro duk tio nen av lax har tro li gen and ra för kla ring ar än för sur ning sproblem. En san -
no lik för kla ring är brist på lek fisk. Lek fis ken kan bland an nat haft svårt att ta sig
upp i bäck ar na un der de se nas te årens låga vat ten flö den. 

Det finns en svag men dock oroan de trend bland de okal ka de re fe renslo ka ler na.
På fle ra av des sa har öring bes tån den mins kat de se nas te åren.

Un der sen hös ten 1998 på träf fa des pa ra si ten Gy ro dac ty lus sa la ris i Vis kans vat -
ten sys tem i bi flö de na Sur tan, Hor nån och Lil lån. Pa ra si ten har även på träf fats i
Sä ve ån, prov tag ning ar i Grö nåns vat ten sys tem ty der på att Gy ro dac ty lus sa la ris
finns här ock så. Vid el fis ket 1997 på lo ka len Sto re går den i Sä ve ån (up pströms
Aspen) på pe ka des att över lev na den var li ten mel lan år sung ar och två som rig lax
nå got som på min de om för hål lan det på  lo ka ler som bli vit ang rip na av Gy ro dac ty -
lus sa la ris. Den lo kal som ing ick i el fis keun der sök ning ar na 1998 i Sä ve åns hu vud -
få ra kun de inte fis kas på grund av det höga vat ten flö det. I Sur tan vid Hyss na
gam la kyr ka har lax bes tån det gått till ba ka men det be ror san no likt på de se nas te
årens låga vat ten fö ring. De öv ri ga lax fö ran de lo ka ler na i Sur tan kun de inte fis ka
på grund av det höga vat ten flö det. För de lo ka ler som fis kats i årets un der sök ning
går det inte att se nå gon di rekt kop pling mel lan ned gång i lax bes tån det och even -
tu ell fö re komst av Gy ro dac ty lus sa la ris, men möj lig he ten kan inte uteslu tas. 

Uti från sam mans täll ning över utvec kling en på de fis ka de lo ka ler na vill vi göra
någ ra på pe kan de ang å en de ens kil da lo ka ler. Först de goda ny he ter na

På lo kal nr 40 i Gä rån (ne dan fal len, Rolf såns vat ten sys tem) är tät he ter na av
öring goda igen ef ter två år med li ten re pro duk tion. Det sta tio nä ra öring bes tån det
på lo kal nr 71 i Da lån, norr om Slät ten, Grö nåns vat ten sys tem, har de hög sta tät -
he ter na hit tills se dan el fis ket bör ja de 1992. Årets po si ti va re sul tat i de båda lo ka -
ler na i Räm ne å nr 80 och 81, gam la kvarn dam men och ovan bron, är fruk ten av
fis ke vård sar be tet med att utvec kla Mjör nö ring bes tån det. Den ne ga ti va tren den
för öring bes tån det i Väs ter lan daån lo kal nr 83 (stn 2) i L. Edets kommun har bru -
tits, årets fis ke var en re kord no te ring för pe rio den 1992 till1998. En lo van de lo kal
är nr 99 i Stam nå raäl ven (myn ning en) med fort satt ny e table ring av Le ö ring. Även
lo ka len Skog svä gen i Stock äl ven, nr 106 i Åmåls kommun, som fis ka des näs tan av
miss tag är en fin lo kal. Den ing ick inte i prog ram met men vi an tog att den bor de
ingå i stäl let för lo ka len Stran dud den.

Det finns även fle ra lo ka ler där tren den är ne ga tiv. Två lo ka ler som fort sät ter att
vara proble ma tis ka i Vis kans vattensystem är lo ka ler na nr 23 och 24 i Ljung aån,
såg ver ket och Fritslab ron. I Ma ryds å som är till flö de till St. Fär gen, lo kal nr 61
Tvär hult, är öring rep ro duk tio nen oroan de svag trots fina bio to per. Även i Ki lan -
daån,  Grö nåns vat ten sys tem, är re sul ta tet mind re bra, för lo ka len Sä te ri et har
tren den va rit ne ga tiv de se nas te åren. Den gick inte att fis ka i år på grund av hög
vat ten fö ring och på den på den nya bio top vår da de sträck an (nr 74) 200 m up p -
ströms  lo ka len fång a des ing en fisk! Bes tån den av lax och öring  i Brat torp sån i L.
Edets kom mun, lo kal nr 84 (stn 1), bör hål las un der upp sikt, årets re sul tat vi sa de
på det sva gas te lax bes tån det sen el fis ket bör ja de – bara två äld re lax ar fång a des.
Fram till 1997 har även öring bes tån det mins kat. I Val boån i Fär ge lan da kom mun
är det fort fa ran de problem till följd av fy sis ka ing repp med bland an nat grum ling
av vatt net som följd. Bi flö de na till Val boån är vik ti ga re fu gi er för öring en då Val -
boåns hu vud få ra är så starkt på ver kad.
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Hyb ri der mel lan öring och lax fö re kom mer i de vat ten sys tem i Göta älv där lax
och öring fö re kom mer pa ral lellt. Störst är hyb rid fö re koms ten i Grö nåns vat ten -
sys tem. Vid 1998 års fis ke fö re kom hyb ri der på lo ka ler i Sö rån och For sån. Även i
Väs ter lan daån fö re kom hyb ri der.

I årets upp föj ning prog ram ing ick sex lo ka ler som inte var op ti ma la bio to per för
öring, det bör över vä gas om des sa ska vara med i det fort sat ta upp följ ning sprog -
ram met. Vi da re fanns det sju and ra lo ka ler som bör över vä gas ef ter att yt ter li ga re
en el fis keun der sök ning ar genomförts.

De se nas te sig na ler na som kom mit om kraf ti ga neds kär ning ar av kalk ning san la -
gen är myck et an märk ning svär da. Kalk ning ar na inom lä net fung e rar till freds täl -
lan de, och det finns inte mar gi na ler för att mins ka kalk ning sin sat ser na utan att
även ty ra fisk bes tån dens fort lev nad. Det vore dub bellt be klag ligt ef ter som det be -
ty der att öring bes tån den i vis sa vat ten drag kom mer att slås ut vil ket i sin tur med -
för att det ar be te och de kalk ning s me del (mi ljon tals kro nor) som hit tils lagts ner
för att åters ka pa fisk fau nan är bort kas tade. Med årets höga vat ten flö den skul le
det is täl let vara starkt mo ti ve rat att öka ansla gen och gå in med skydd skalk ning ar
för att fort sät ta att vär na om den bio lo gis ka mång fal den i de vat ten sys tem som en
gång räd dats un dan för sur ning.

Upp dra get
Me li ca mi ljö kon sul ter fick i upp drag av länss ty rel sen i Väs tra Gö ta lands län att ge -
nom föra 1998 års el fis keun der sök ning ar. Upp dra get om fat ta de ut över el fis ke
av127 lo ka ler och viss fo to do ku men ta tion även re do vis ning av un der sök nings re -
sul tat samt utvär de ring av des sa. Ar be tet har skett i gott sam ar be te med Hushåll -
ning sSäll ska pet i Gö te borgs och Bo huslän. Hushåll ning sSäll ska pet har el fis kat
och utvär de rat 34 lo ka ler i Öre kil s äl ven, En ning dal säl ven samt de lar av lo ka ler na i
Göta älv främst i Ale och Lil la Edets kom mu ner.  

Bir git Ni el sen på Me li ca har va rit pro jekt le da re. El fis ken har ge nom förts av fö l -
jan de per so ner: Ste fan By dén, Bengt Has sel rot, Lars Holm berg, An ders Mar tins -
son, Bir git Ni el sen, Lars Thors son och Chris ti an Åberg. Ste fan By dén har stått för
kar tor, di ag ram  och layout. Ut över de som el fis kat har Ulf Carl sson del ta git i ar -
be tet med utvär de ring en. Mi ca el Ing vars son och Erik West berg har del ta git i fäl t -
ar be tet och den först nämn da även vid be ar bet ning av fält da ta.  

Bak grund och syf te
Det sker om fat tan de kalk ning sin sat ser i Väs tra Gö ta lands län som ett up pe hål lan -
de för svar mot för sur ning. Bak grun den är det höga ned fal let av för su ran de sva vel-
och kvä ve fö re ning ar. På lång sikt tål na tu ren högst cir ka 5 kg sva vel re spek ti ve
kvä ve per hek tar och år. På många håll i lä net övers krids den grän sen fle ra gång er
om. Minst häf ten av lä nets sjöar är för su ra de och på många håll är skogs mar ken så
för su rad att alu mi nium fri görs. I sjöar och vat ten drag för gif tas fisk och and ra vat -
te nor ga nis mer av alu mi nium som även kan ska da trä dens röt ter. I de hår dast drab -
ba de om rå de na be hö ver ned fal let mins ka med minst 70 pro cent.

Inom lä net kal kas ung e fär 1 500 sjöar och vat ten drag. Kalk ning ar nas syf te är
främst att bi be hål la el ler åter s ka pa den na tur li ga fisk fau nan. För att kon trol le ra
re sul ta tet av kalk ning sin sat ser na an vänds tre me to der; vat tenp rov tag ning, bot ten -
fau naun der sök ning ar och el fis keun der sök ning ar.

Den na rap port om fat tar de el fis keun der sök ning ar som gjor des 1998 som en del i 
den na upp följ ning av kalk ning sverk sam he ten inom Väs tra Gö ta lands län.
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Ge nom fö ran de
El fis ket bed revs un der pe rio den 21/7–30/9 1998. Av sik ten var att fis ket skul le va -
rit avslu tat till tju gon de sep tem ber men på grund av hög vat ten si tu a tio nen blev fis -
ke ti den för längd till sis ta sep tem ber. Upp dra get om fat ta de 127 lo ka ler i tio oli ka
vat ten sys tem, av des sa var det möj ligt att el fis ka 101 lo ka ler. De 26 lo ka ler som
inte va rit möj li ga att fis ka be sök tes i snitt tre gång er un der oli ka de lar av pe rio den.
Des sa finns re do vi sa de på si dan 118. Fö ljan de vat ten sys tem ing ick i el fis kep ro jek -
tet för 1998.

Ätran: 7 lo ka ler, va rav 2 fick utgå

Vis kan: 29 lo ka ler, va rav 5 fick utgå

Rolf sån: 18 lo ka ler, va rav 6 fick utgå

Göta älv: 35 lo ka ler, va rav 6 fick utgå

Dal berg så: 6 lo ka ler, va rav 1 fick utgå

Up pe rud säl ven: 16 lo ka ler, va rav 2 fick utgå

Ti dan: 2 lo ka ler

Nos san: 2 lo ka ler, va rav 2 fick utgå

Öre kil säl ven: 11 lo ka ler, va rav 1 fick utgå

En ning dal säl ven: 1 lo kal, va rav 1 fick utgå
Fis ket ut för des en ligt Fis ke ri ver kets riktlinjer. Den förs ta veck an an vän des ”El fis -
kep ro to koll ver sion 960125” och dä ref ter ”El fis kep ro to koll ver sion 980701”. För
el fis ket an vän des en ben sin dri ven ge ne ra tor av mär ket Hon da 650 W el ler Ya ma ha 
1000 W samt ett el fis ke agg re gat av mär ket LU GAB med till höran de el fis kes ta var
och kablar. Spän ning en som an vän des låg of tast kring 400 volt men varierades be -
ro en de på kon duk ti vi tet och vat ten fö ring på lo ka len. 

Lo ka len märk tes upp med orange spray färg, där mar ke ring ar sak na des el ler var
otyd li ga. Lo ka lens övre och ned re gräns fo tog ra fe ra des med rikt ning in mot lo ka -
len, där foto sak na des (dvs de lo ka ler som inte ing ick i 1996 och 1997 års fis ken).
På fo tot ang es lo ka lens löp num mer och vat ten dra gets namn samt ”ned re” re spek -
ti ve ”övre”. Den ned re grän sen är ned ströms, dvs där el fis ket ut går ifrån. 

I ar be tets bör jan upp skat ta des me del bred den på vat ten dra get med ögon mått
och ti di ga re upp gif ter om lo ka len som bru kligt är (var). Det gäl ler lo ka ler na nr
16–18, 20, 23, 24, 29, 42–45, 54, 68–70. Dä ref ter kom nya el fis kep ro to koll från
Fis ke ri ver ket och vi bör ja de mäta den våta bred den i 5 me ters tran sek ter, lik som
djup på tre stäl len i var je tran sekt samt en no te ring av bot ten sub strat på des sa stäl -
len. På det ta sätt in mät tes 35 lo ka ler. Det vi sa de sig dock att den na nogg rann het
inte be höv des inom det ta pro jekt. Vi hade emellertid vant oss vid det ta ar bets sätt
och fort sat te att mäta nogg ran na re, dock inte all tid med 5 me ters in ter vall. På de
fles ta lo ka ler har vi mätt den våta bred den på 4–5 stäl len ut med lo ka len samt of tast 
även djup och sub strat sam ti digt. Med vil ken nogg rann het det ta skett fram går av
fält pro to kol let.

Var je lo kal fis ka des tre gång er med suc ce siv ut fångst, s.k. kvan ti ta tivt fis ke. Om
fis kan ta let var myck et li tet fis ka des den fär re gång er. An ta let år sung ar (0+) och
äld re (1+/äld re) no te ra des och längd mät tes i mm med hjälp av mä trör el ler mät -
brä da. Läng den no te ra des och av sat tes i ett längd fre kvens di ag ram. Den to ta la
fång sten av år sung ar och 1+/äld re väg des med 1 grams nogg rann het. In di vi der
stör re än 20 cm in di vid väg des. Öv ri ga fis kar ter art bes täm des och räk na des al ter -
na tivt upp skat ta des på tio ta let när. Ut över öring och lax no te ra des 12 and ra fis k ar -
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ter samt bäck ne jo nö ga (rund mun mar). Vilka des sa är fram går av kar tor na i
bi la gan. Även no te ring ar om kräf tor och flod pärl musslor gjor des. Vi da re mät tes
vat ten dra gets tem pe ra tur och kon duk ti vi tet (led nings för må ga) samt luft tem pe ra -
tu ren.

All ut rust ning de sin fi ce ra des med röds prit i en spray flas ka vid var je lo kal by te,
dock med un dan tag om lo ka ler na låg inom sam ma av rin ning som rå de och fis ka des
i tur och ord ning ned ströms. Ef ter fis ke i kräft pest smit ta de vat ten samt vat ten där
det in plan te rats sig nalk räf ta la des all utrus ning i röds prits bad dä ref ter luft tork -
ning i minst ett dygn. 

Be räk ning ar och kom men ta rer
Det to ta la an ta let år sung ar och äld re in di vi der av öring och lax på el fis kes träck an
har be räk nats med hjälp av Zip pins for mel, i ens ta ka fall har det re el la fång stvär -
det an vänts när p-värdet va rit lågt. Re sul ta ten re do vi sas till sam mans med lo kal -
besk riv ning en. Beteck ning en N står för det be räk na de to ta lan ta let och p för den
be räk na de fång stef fek ti vi te ten, dvs ang er hur stor an del av fisk po pu la tio nen som
fång ats. Un der årets el fis ke sä song har det ge nom gå en de va rit hög vat ten fö ring vil -
ket ofta ger en säm re skatt ning av bes tån det. Det är fram för allt år sung ar na som är 
svå ra re att fånga i ett dju pa re och mer ström man de vat ten. Det ta av speg lar sig i
läg re p-värden än nor malt för lo ka len.  

Vi da re ang es N/100 m², dvs den be räk na de po pu la tions tät he ten. Vid be räk -
ning ar av po pu la tions tät he ten ska el fis kes träck ans yta vid nor mal vat ten fö ring un -
der som mar hal vå ret an vän das. Det ta för att det ska vara möj ligt att jäm föra
re sul ta ten mel lan oli ka år, den av fis ka de ytan va ri e rar ju be ro en de på vat ten fö ring -
en. Ett år med hög vat ten fö ring ger en myck et stör re av fis kad yta än ett torrt år.
Våra be räk ning ar av bes tånd stät het har ut gått från den ti di ga re upp mät ta ytan vid 
me del vat ten fö ring. Har så da na upp gif ter sak nats har vi ut gått från lo ka lens av fis -
ka de yta och ang i vit det i lo kal besk riv ning en. Det ta in ne bär att när lo ka lens yta vid 
me del vat ten fö ring blir upp mätt ska den na bes tånd stät he t för 1998 räk nas om.
Det har ofta vi sat sig att vår av fis ka de yta va rit mind re än den som ang i vits som yta
vid me del vat ten fö ring. Det ta är inte rim ligt ef ter som det vid årets fis ke råd de hög -
vat ten för hål lan den un der hela fis ke pe rio den. Vi har då ut gått från vår av fis ka de
yta vid be räk ning av bes tånd stät he ten och ang i vit det ta i lo kal besk riv ning en samt
på pe kat att ytan be hö ver mä tas in på nytt.

I pro jek tet ing ick även att väga fång sten av 0+ och 1+/äld re för be räk ning av
kon di tions fak torn. Det är för hål lan det mel lan fis ken vikt och längd som besk ri ver
dess kon di tion. Ful tons kon di tions fak tor an vän des: 
Kon di tio nen = 100 · vik ten i gram/ (läng den i cm)³. 
Kon di tions fak torn bru kar anta vär den mel lan 0,8–1,2. Kon di tions fak torn är tänkt 
att an vän das till att jäm föra bes tånd från oli ka vat ten el ler att jäm föra sam ma bes -
tånd över ti den. Det finns dock fle ra fak to rer som på ver kar kon di tions fak torn som 
na tur li ga år sva ri a tio ner, fisk tät het, ål der, lek mog nad, och tid på året. Kon di tions -
fak torn för år sung ar be räk na des uti från me del vär det av den to ta la vik ten av alla
år sung ar samt me del vär det av alla år sung ars in di vid mät ta läng der. Kon di tions fak -
torn för äld re fisk be räk na des på sam ma sätt. For meln för be räk ning en av kon di -
tions fak torn byg ger på att fis kens till växt i längd och vikt är den sam ma hela ti den,
i verk lig he ten till väx ter dock den äld re fis ken mer i vikt än i längd. Det ta kan ge ett
högt vär de på kon di tions fak torn, vil ket ock så ibland vi sar sig på lo ka ler med hög
an del äld re fisk. Vid be räk ning av me del läng der för 1+/äld re har vi ut gått från alla 
längd mät ta in di vi der. Det in ne bär att me del läng den för 1+/äld re kan va ri e ra för
en lo kal oli ka år be ro en de på an de len stör re fisk i fång sten. På de lo ka ler som fis -
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kats av Hushåll ning ssäll ska pet har fisk läng re än 20 cm un dan ta gits vid be räk ning
av kon di tions fak torn.

Lo kal besk riv ning ar
Var je el fis kad lo kal besk rivs uti från de upp gif ter som sam lats in i fält i en lig het
med Fis ke ri ver kets el fis kep ro to koll och re sul ta tet av ovans tå en de be räk ning ar. Vi -
da re finns en fi gur över fisk bes tån dets utvec kling  på lo ka len. Di ag ram men vi sar
det to ta la an ta let fång a de fis kar oli ka år. På y-skalan ang es det fång a de an ta let 0+
re spek ti ve 1+/äld re, ska lor na va ri e rar mel lan 100, 250 el ler 400, för att syn lig gö ra 
skals tor le ken sit ter all tid skal streck en på sam ma stäl le vid vart 25:e an tal. Upp gif -
ter na ang å en de fö re gå en de års fis ken har häm tats från ”El fis keun der sök ning ar i
Älvs borgs län 1997” samt från fält pro to koll från ti di ga re fis ken och upp gif ter ur
elfiskeregistret.

Un der rub ri ken kom men tar ges ett kort om döme om lo ka len. Vik ti ga an märk -
ning ar från fält pro to kol let re fe re ras här, lik som  lo ka lens  läm plig het  som  el fis ke s -
träcka och öring bio top. För änd ring ar i bes tån det kom men te ras om sträck an va rit
fis kad ti di ga re. Om sträck an är en okal kad re fe rens lo kal ang es det ta. Vi da re finns
det no te ring ar om det finns bot ten fau naun der sök ning ar gjor da på lo ka len och vil -
ken be döm ning som gjorts ang å en de för sur ning spå ver kan.

Till sist görs en be döm ning av lo ka lens för må ga att pro du ce ra lax fisk. Be döm -
nin gsgrun der na är de sam ma som an vänts de se nas te åren och är häm ta de från
läns s ty rel sens re gio na la kalk ning splan. Det är en fyrg ra dig ska la en ligt fö ljan de:

Klass I:Op ti mal el ler nära nog op ti mal pro duk tion och rek ry te ring av lax fisk.

Klass IIA:Pro duk tion och rek -ry te ring av lax fisk är inte op ti mal till följd av för säm rad
vat ten kva li tet el ler an nan ne ga tiv på ver kan på vat ten mi ljön, men tro li gen till räc klig
för att säk ra bes tån dets fort lev nad.

Klass IIB:Pro duk tion och rek -ry te ring av lax fisk är inte op ti mal till följd av för säm rad
vat ten kva li tet el ler an nan ne ga tiv på ver kan på vat ten mi ljön, utan sna ra re svag. Risk
för att bes tån dets fort lev nad vid fort satt svag utvec kling.

Klass IIIPro duk tion och rek ry te -ring av lax fisk starkt re du ce rad el ler utsla gen till följd
av kraf tig ne ga tiv på ver kan på vat ten mi ljön.
I det nya el fis kep ro to kol let (980701) ing ick två nya upp gif ter som har be ty del se
för nä ring still gång en för fisk, ”ved i vat ten” samt ”do mi ne ran de trädslag och näst
do mi ne ran de trädslag”. Stör re ved res ter (minst 10 cm i di a me ter och minst 50 cm
långa) i vat ten dra get har vi sat sig ha en po si tiv ef fekt på ar tan ta let och stor le ken på 
äld re öring. Fö re komst av al och löv bus ka ge ökar före komst en av öring.

Kon duk ti vi tets mät ning ar (led nings för må ga) har mätts på el fis ke lo ka len för att
bes täm ma vil ken spän ning som skul le an vän das vid fis ket, men har inte re do vi sats
på an nat stäl le än i fält pro to kol let. På grund av de höga vat ten flö de na har kon duk -
ti vi te ten ge ne rellt sätt va rit läg re än ti di ga re år. Bak grun den till att kon duk ti vi te -
ten inte är med ta get i rap por ten är att det inte går att dra någ ra ge ne rel la slut sat ser
ang å en de nä rings för hål lan den uti från mät ning ar av led nings för må ga. I vat ten -
drag som rin ner ge nom skogs mar ker på väst kus ten av speg lar skill na den i led -
nings för må ga fram för allt avs tån det till ha vet. I jord bruks mar ker vi sar
led nings för må gan vit trings be nä gen he ten hos de omk ring lig gan de jor dar na. 
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Vat ten fö ring
Det rann myck et vat ten i bäck ar na som ma ren och hös ten 1998. Ef ter tre år med re -
la tivt låga flö den un der juli till sep tem ber fyll des vat ten dra gen. I Vi ken bäck en och
Forshäl laån var me del flö det un der den na pe riod nära tio gång er så stort som un der 
mot sva ran de tid åren 1995–1997. Me del flö det var även hög re än åren 1993–1994. 
Ser man på må na der na ok to ber och no vem ber var även här 1998 året med den
hög sta me del vat ten fö ring en. Un der den na pe riod ut mär ker sig 1997 med låga flö -
den vil ket kan ha be ty del se för upp van dring en av lek fisk. Åren 1993–1996 hade
vis ser li gen läg re flö den än 1998 men vat ten mäng der na bor de va rit till räc kli ga för
fis kens upp van dring. 

De höga vat ten flö de na il lus tre ras av vat ten fö rings da ta för två vat ten drag i lä net.
Forshäl laån lig ger mel lan Ljung ski le och Ud de val la. Vi ken bäck en rin ner ut i Gull -
ma ren strax väs ter om Skreds vik. Bäg ge vat ten dra gen är små jord bruk såar som
sva rar snabbt med ökad av rin ning ef ter ne der börd vil ket gör att dygn ssif fror inte
är jäm för ba ra med de fles ta av de vat ten drag som fis kats i den na un der sök ning.
Över för bar he ten av må nads me del vär den bör dock vara re la tivt stor även om vis sa
av vi kel ser kan fö re kom ma på lo ka ler som lig ger längst bort från Bo hus kus ten.

Det höga flö det den na sä song gjor de att ett fler tal sta tio ner inte kun de fis kas (26 
av 127). När el fis ke na ge nom för des är det ock så tro ligt att an de len fisk som lyck a -
des smi ta för bi hå ven var stör re än vid mer nor mal vat ten fö ring. Det har där för
san no likt in ne bu rit att det ofta skett en un ders katt ning av bes tån den. Fångst bar -
het svär de na är ock så ge ne rellt läg re jäm fört med fö re gå en de år. Den blev i me del
0,6  för 0+ och 0,7 för 1+/äld re. 

År med höga vat ten flö den och stor av rin ning med för snab ba re åter för sur ning av
sjöar och vat ten drag. I Kungs back aån som vi följt länge har det ta va rit myck et tyd -
ligt. Ett be ly san de ex em pel från det vat ten ri ka året 1990, en sjö som vid nor mal
vat ten fö ring hade den te o re tis ka om sätt ning sti den på 1 år fick 1990 i stäl let en vat -
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te nom sätt ning stid på 7,2 må na der. Årets höga flö den ger en ut späd ning sef fekt på
de ge nom för da kalk ning ar na och be ro en de på de na tur li ga fö rut sätt ning ar na och
kalk ning sstra te gi finns det risk för ne ga ti va ef fek ter på fisk bes tån det. Å and ra si -
dan om vat ten kva li te ten inte för säm ras in ne bär årets höga höst flö den att lek fisk
kan ta sig upp på be tyd ligt fler stäl len än vad som va rit möj ligt de se nas te åren.  

Sam mans täll ning 
av be döm nings re sul tat un der 1998

Det ta är en över sikt lig sam mans täll ning av re sul ta tet i de oli ka vat ten sys te men.
Där det skett en för bät tring el ler för säm ring jäm fört med fö re gå en de år ang es det
vil ken lo kal det gäl ler. De lo ka ler som fått en be döm ning mitt emel lan två klas ser
ham nar i den först nämn da klas sen. De lo ka ler där det inte skett nå gon för änd ring
i be döm ning en jäm fört med fö re gå en de år om nämns inte. De lo ka ler som en dast
fis kats vid två oli ka till fäl len be döms ha för kort his to rik för att ingå i sam man ställ -
ning en. Det finns dock ett un dan tag, om det är en lo kal som en dast har bio top vär -
de 0 el ler 1 och årets fis ke inte hel ler gi vit re sul tat, be döms den med klass III och
tas med ne dan, t.ex. Drägg ved sån.

Ätran, 5 lo ka ler av 7 lo ka ler fis ka de

Klass I inga

Klass IIA 1st

Klass IIB 3 st

Klass III 1st (Ing en bra lo kal)

Bäck från Drägg ved sån (lo kal nr 6) har bedömningen klass III. Det är ing en bra lo kal och
den var inte be dömd ti di ga re.

Nå gon för säm ring:

Lo kal nr 2 i Sä mån sänk tes be döm ning en till IIA (1997 klass I–IIA). 

Vis kan, 24 lo ka ler av 29 lo ka ler fis ka de

Klass I 4 st 

Klass IIA 7 st 

Klass IIB 4 st

Klass III 4 st

Nå gon för säm ring: 

Lo kal nr 17 i Enån, be döm ning en sänk tes till IIA (1997 klass I) 

Lo kal nr 8 i Sur tan, be döm ning en sänk tes till I–IIA (1997 Klass I)

Nå gon för bät tring:

Lo kal nr 16 i Igel bäck en fick klass I (1997 klass I–IIA)

Lo kal nr 34 i Fö la bäck en avan ce ra de till IIB–III (1997 klass III)

Fyra lo ka ler har för kort his to rik för att vara med i sam mans täll ning en och på en lo kal, nr 33
i Hiån, fick fis ket av bry tas på grund av hög vat ten.
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Rolf sån 11 av to talt 18 lo ka ler fis ka de

Klass I 1 st

Klass IIA 3 st

Klass IIB 6 st

Klass III 1 st

Nå gon för säm ring:

Lo kal nr 45 i Ula rås bäck en fick klass IIB – III (1997 klass IIA–B). För sur ning ssi tu a tio nen bör
fö ljas upp.

Lo kal nr 48 i No lån fick klass IIA–B (1997 klass IIA). Utvec kling en bör fö ljas upp.

Nå gon för bät tring:

Lo kal nr 40 i Gä rån fort sät ter upp åt och fick klass IIA (1997 klass IIA – B, 1996 klass III)

En lo kal som inte va rit be dömd ti di ga re i Lövb ro bäck en (lo kal nr. 47), gav ett gläd jan de re sul -
tat; en stor an del år sung ar jäm fört med 1993.

Tre av lo ka ler na i Rolf sån som ing år i sam mans täll ning en ovan har inte ti di ga re bli vit be döm -
da.

Göta älv, 29 av to talt 35 lo ka ler fis ka de

Klass I 6st

Klass IIA 11 st

Klass IIB 3 st

Klass III 3 st

Nå gon för säm ring:

Lo kal nr 70 i Plik tån fick klass IIB (1997 klass IIA). Då lig trend, bör kon trol le ras.

Lo kal nr 76 i Ryks bäck fick klass I–IIA (1997 klass I)

Lo kal nr 83 i Väs ter lan daån fick klass IIA (1997 klass I)

Nå gon för bät tring

Lo kal nr 74 i Ki lan daån fick IIB (1997 klass III).

Sex av lo ka ler na i Göta älv hade för kort his to rik för att ingå i sam mans täll ning en ovan, fyra
av des sa ser myck et lo van de ut. Det är de båda lo ka ler na i Räm neå (80, 81) samt lo ka lerna i 
Ryr sjö bäck en (82) och Ström bäck en (89).

Dal berg så, 5 av to talt 6 lo ka ler fis ka de

Klass I inga

Klass IIA 3 st

Klass IIB inga

Klass III 1 st

Nå gon för säm ring

Lo kal nr 90 i Te å ker säl ven fick klass IIA (1997 klass I)

Lo kal nr 92 i Stom me bäck en fick III (1997 klass II–III)
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En av lo ka ler na i Dal berg så hade för kort his to rik för att ingå i sam mans täll ning en ovan.

Up pe rud säl ven, 14 av to talt 16 lo ka ler fis ka de

Klass I 1 st

Klass IIA 1 st

Klass IIB inga

Klass III 3 st (Inga bra lo ka ler)

Nio av lo ka ler na i Up pe rud säl ven hade för kort his to rik för att ingå i sam mans täll ning en
ovan. Två av des sa lo ka ler såg lo van de ut, lo kal nr 99 Stam nå raäl ven där ett öring bes tånd
hål ler på att etable ra sig, samt lo kal nr 106 i Stock aäl ven som hade ett fint öring bes tånd.
Den na lo kal ing ick inte men vi an tog att den bor de ingå i stäl let för ”Stran dud den”. På de öv -
ri ga sju lo ka ler na fång a des inga el ler få öring ar vare sig vid årets fis ke el ler vid det ti di ga re
till fäl let men bio to per na såg bra ut. 

Ti dan, 2 av to tal 2 lo ka ler fis ka de

Klass I 1st

Klass IIA 1 st

Klass IIB inga

Klass III inga

Nå gon för säm ring

Lo kal nr 113 i Ko la re bäck en fick IIA–B (1997 klass I) Bör hål las un der upp sikt.

Nos san

Båda lo ka ler na fick utgå på grund av av hög vat ten.

Öre kil säl ven, 10 av to talt 11 lo ka ler fis ka de

Klass I inga

Klass IIA 2st

Klass IIB 7 st

Klass III 1 st (ing en bra lo kal)

Nå gon för säm ring

Lo kal nr 119 i Töf te dal sån fick IIB (1997 klass IIA)

Lo kal nr 120 i Gär se ån fick IIB (1997 klass IIA)

Lo kal nr 122 i Val boåns bi flö de fick IIB (1996 klass I–IIA)

Lo kal nr 125 i Val boån fick IIB (1997 klass IIA–B)

En av lo ka ler na i Öre kil säl ven hade för kort his to rik för att ingå i sam mans täll ning en ovan.
På grund av hög vat ten fis ka des en dast en del av lo kal nr 125 i Val boån.

En ning dal säl ven 

Den enda lo ka len fick utgå på grund av hög vat ten si tu a tio nen.
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Lo ka ler att omvär de ra
Det bör över vä gas om fö ljan de lo ka ler fort sätt ning svis ska ingå i upp följ ning s -
prog ram met. Des sa lo ka ler har i och med 1998 års fis ke bli vit fis ka de vid två oli ka
till fäl len utan att ge nå gon fångst av öring, vi da re har lo ka le ras bio to per na inte va -
rit op ti ma la. Des sa lo ka ler är:

Bäck från Drägg ved sån, lo kal nr 5 (Ätran)

Äng svä gen i Nol byäl ven, lo kal nr 97 (Up pe rud säl ven)

Ut lop pet i Djup sjö bäck en, lo kal nr 104 (Up pe rud säl ven)

Kvar nen i Hog ne rud säl ven, lo kal nr 107 (Uppe rud säl ven)

Krop pan i Åmål sån, lo kal nr 108, (Up pe rud säl ven)

Bron i Töf te sjö bäck en, lo kal nr 116 (Öre kil säl ven)

Det finns vi da re lo ka ler som be dömts vara bra bio to per men som trots det ta inte
gi vit nå gon öring fångst vare sig vid fis ket 1998 el ler ti di ga re. Des sa bör kans ke el -
fis kas nå gon mer gång och se dan utre das var för örings fö re koms ten uteblir och se -
dan utgå el ler åt gär das. Des sa lo ka ler är:

Ne dan bron i Ka se bäck en, lo kal nr 98 (Up pe rud säl ven)

Strax up pströms Le lång i Sil le bäck en, lo kal nr 101 (Up pe rud säl ven)

Eke kul len i Åne bäck en, lo kal nr 105 (Up pe rud säl ven)

Kors byn i Åmål sån, lo kal nr 109 (Up pe rud säl ven)

Tor pa ne i bäck från Rå da ne tjärn, lo kal nr 110 (Up pe rud säl ven)

Även fö ljan de lo ka ler bör över vä gas:

Risham ra i Rya bäck en, lo kal nr 43, här svagt bes tånd, bio top 1 (Rolf sån)

Sko gen, till rin ning till Ve res sjön, lo kal nr 56, li ten fångst 1993, ing en fångst 1998, bio top 1
(Göta älv).

Utvär de ring
Uti från den na över sikt li ga sam mans täll ning har vi dra git vis sa sam man fat tan de
slut sa ter i bör jan av rap por ten. Det är inte möj ligt att göra en full stän dig utvär de -
ring av de ge nom för da kalk ning ar na i lä net en bart uti från el fis keun der sök ning ar -
na. För att utvär de ra el fis ke re sul ta ten med stör re pre ci sion be hövs en sam lad bild
av de oli ka for mer av på ver kan som finns på vat ten mi ljön i av rin ning som rå det och
vid el fis ke lo ka len. Vår er fa ren het är att en hel täck an de utvär de ring be hö ver om -
fat ta kän ne dom om kalk ning stra te gi (gär na med ver kan i), sam ti dig utvär de ring av 
vat ten ke mi, el fis ken och bot ten fau na i ett vat ten sys tem som följs un der fle ra år. I
bak grund ma te ri a let bör även fin nas till gång till de tal je rade kar tor över de oli ka
bäck ar nas av rin ning som rå den samt vat ten fö rings da ta. 
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Lokal nr 1, Knätte i Ätran

103 Ätran i Ulricehamn kommun

Koordinater: X= 641760 Y= 136630

Lokalen fiskades 1998-09-25

Lokalen är omgiven av äng och de dominerande trädsla-
gen är al och lönn. Beskuggningen är 20 procent. Över-
vattenväxtligheten är ringa och den måttliga
undervattenvegetationen består främst av mossor.
Mängden ved i vattnet var 0,74 st per 100 m².

Bottensubstratet består av större sten, större block och
mindre sten.

Lokalens värde som biotop för öring- och laxungar = 2.

Vattennivån var vid fisketillfället hög och hastigheten
var stråkande. Bottentopografin var intermediär.

Lufttemperaturen var 13,5 °C och vattnets temperatur
var 12,4 °C.

Lokalen fiskades 2 gånger. Spänningen var 450 volt.

Lokalen är 22 m lång och 12,4 m bred vilket gav en av-
fiskad yta på 272 m². Lokalens yta vid medelvattenfö-
ring är 265 m². Djupet var som mest 0,75 m och i medel
0,37 m.

Fångster

Öring Lax

0+ 1+/äldre 0+ 1+/äldre

Fångst 8

Beräknat
antal (N) 12,5

N/100 m² 4,7

P-värde 0,40

Medel-
längd (cm) 20,13

Kond.faktor 1,10

Övriga fiskar:

Kommentar

Lokalen var mycket svårfiskad på grund av hög vatten-
föring, det är sannolikt en av anledningarna till att inga
årsungar fångades. Beståndet av 0+ har dock varit
svagt under hela 90-talet. Biotopen är fin och lokalen
borde hysa mer fisk än vad som varit fallet de senaste
åren. Lokalen är en okalkad referenslokal, vilket inte
utesluter möjligheten för försurningsproblem.

Bedömning: Klass IIB
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Lokal nr 2, SV Frötorpet i Sämån

103 Ätran i Ulricehamn kommun

Koordinater: X= 639810 Y= 135950

Lokalen fiskades 1998-09-07

Lokalen är omgiven av hygge och de dominerande
trädslagen är gran och al. Beskuggningen är 20 procent.
Övervattenväxtlighet saknas och den ringa undervat-
tenvegetationen består främst av mossor. Mängden ved
i vattnet var 1,8 st per 100 m².

Bottensubstratet består av större sten, grus och medels-
tora block.

Lokalens värde som biotop för öring- och laxungar = 2.

Vattennivån var vid fisketillfället medelhög och hastig-
heten var lugn. Bottentopografin var jämn.

Lufttemperaturen var 15,5 °C och vattnets temperatur
var 13,6 °C.

Lokalen fiskades 3 gånger. Spänningen var 500 volt.

Lokalen är 50 m lång och 7,8 m bred vilket gav en avfis-
kad yta på 390 m². Lokalens yta vid medelvattenföring
är 350 m². Djupet var som mest 0,6 m och i medel 0,2
m.

Fångster

Öring Lax

0+ 1+/äldre 0+ 1+/äldre

Fångst 54 26

Beräknat
antal (N) 77,2 30,9

N/100 m² 22,1 8,8

P-värde 0,33 0,46

Medel-
längd (cm) 5,84 14,12

Kond.faktor 0,86 1,03

Övriga fiskar:

Kommentar

Fotona över lokalen är något missvisande, lokalen är
längre än vad som framgår på bilderna. Lokalen är en
tämligen god öringlokal, främst för större fiskar. Årets
fiske skedde vid relativt högt vattenstånd, vilket också
indikeras av p-värdet för 0+. Beståndet är ojämnt för-
delat över sträckan. Föryngringen får anses som tämli-
gen god, men bör följas så att det inte är en början på en
negativ trend. Lokalen är en okalkad referenslokal.

Bedömning: Klass IIA
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Lokal nr 3, Tokared i Jälmån

103 Ätran i Ulricehamn kommun

Koordinater: X= 640145 Y= 136945

Lokalen fiskades 1998-09-07

Lokalen är omgiven av äng och de dominerande trädsla-
gen är björk och gran. Beskuggningen är 0 procent.
Övervattenväxtlighet saknas och den ringa undervat-
tenvegetationen består främst av påväxtalger. Mängden
ved i vattnet var 0 st per 100 m².

Bottensubstratet består av större block, medelstora
block och mindre block.

Lokalens värde som biotop för öring- och laxungar = 2.

Vattennivån var vid fisketillfället medelhög och hastig-
heten var strömmande. Bottentopografin var interme-
diär.

Lufttemperaturen var 21 °C och vattnets temperatur
var 11,5 °C.

Lokalen fiskades 2 gånger. Spänningen var 550 volt.

Lokalen är 32 m lång och 4,4 m bred vilket gav en avfis-
kad yta på 141 m². Lokalens yta vid medelvattenföring
är 160 m². Djupet var som mest 0,45 m och i medel 0,29
m.

Fångster

Öring Lax

0+ 1+/äldre 0+ 1+/äldre

Fångst 21 10

Beräknat
antal (N) 21,6 14,2

N/100 m² 15,3 10,1

P-värde 0,83 0,89

Medel-
längd (cm) 6,95 20,62

Kond.faktor 0,92 1,08

Övriga fiskar: 3 elritsa 30-tal bergsimpa

Kommentar

Lokalen är biotopvårdad sträcka som saknar träd. Den
höga solinstrålningen leder till algpåväxt vilket gynnar
arter som bergsimpa som konkurrerar med öringen.
Det kan vara en av anledningarna till det glesa bestån-
det av öring. Sträckan var lättfiskad. Vid årets fiske var
andelen årsungar betydligt större än de tre föregående
åren. Algpåväxten var mindre än föregående år vilket
kan bero på den höga vattenföringen. Vid beräkningen
av beståndet N/100 m² användes den avfiskade ytan ef-

tersom den tidigare angivna ytan vid medelvat-
tenföring inte stämmer. Den bör mätas in på
nytt.

Bedömning: Klass IIB
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Lokal nr 4, Vägbron i Djupasjöbäcken

103 Ätran i Svenljunga kommun

Koordinater: X= 636230 Y= 132705

Lokalen fiskades 1998-09-27

Lokalen är omgiven av barrskog och de dominerande
trädslagen är gran och al. Beskuggningen är 80 procent.
Övervattenväxtlighet saknas och den måttliga under-
vattenvegetationen består främst av mossor. Mängden
ved i vattnet var 4,9 st per 100 m².

Bottensubstratet består av mindre sten, finsediment
och större sten.

Lokalens värde som biotop för öring- och laxungar = 2.

Vattennivån var vid fisketillfället hög och hastigheten
var strömmande. Bottentopografin var jämn.

Lufttemperaturen var 12,6 °C och vattnets temperatur
var 13 °C.

Lokalen fiskades 3 gånger. Spänningen var 500 volt.

Lokalen är 49 m lång och 2,1 m bred vilket gav en avfis-
kad yta på 102 m². Djupet var som mest 0,55 m och i
medel 0,27 m.

Fångster

Öring Lax

0+ 1+/äldre 0+ 1+/äldre

Fångst 1 15

Beräknat
antal (N) 1,0 16,7

N/100 m² 1,0 16,4

P-värde 0,00 0,63

Medel-
längd (cm) 7,90 15,25

Kond.faktor 0,61 1,13

Övriga fiskar:

Kommentar

Lokalen är en fin öringbiotop. Lättfiskad och lättill-
gänglig lokal, fiske inte utfört i trummorna. Fisket ut-
fördes vid hög vattenföring, vilket kan vara en av
anledningarna till att endast en 0+ fångades i andra fis-
ket. Antalet tvåsomriga öringar var 9 vilket visar att viss
föryngring skett året 1997. När lokalen fiskades 1993
hyste den även då ett glest bestånd av öring, där var an-
talet äldre fisk betydligt mindre än årets fångst.

Bedömning: Klass IIB
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Lokal nr 6, Bro i Bäck från Dräggvedsån

103 Ätran i Svenljunga kommun

Koordinater: X= 634025 Y= 133610

Lokalen fiskades 1998-09-10

Lokalen är omgiven av blandskog och de dominerande
trädslagen är gran och al. Beskuggningen är 50 procent.
Övervattenväxtlighet saknas och den rikliga undervat-
tenvegetationen består främst av mossor. Mängden ved
i vattnet var 0 st per 100 m².

Bottensubstratet består av mindre block, större sten
och medelstora block.

Lokalens värde som biotop för öring- och laxungar = 0.

Vattennivån var vid fisketillfället medelhög och hastig-
heten var strömmande. Bottentopografin var ojämn.

Lufttemperaturen var 18,3 °C och vattnets temperatur
var 14,6 °C.

Lokalen fiskades 1 gånger. Spänningen var 450 volt.

Lokalen är 41,5 m lång och 1,6 m bred vilket gav en av-
fiskad yta på 66 m². Djupet var som mest 0,7 m och i
medel 0,17 m.

Fångster

Öring Lax

0+ 1+/äldre 0+ 1+/äldre

Fångst

Beräknat
antal (N)

N/100 m²

P-värde

Medel-
längd (cm)

Kond.faktor

Övriga fiskar: 7 lake 1 ål observerad

Kommentar

Sediment grumsar upp vattnet. Vattnet är mycket hu-
möst på grund av myr uppströms. Lokalen var lättfiskad
förutom en djuphåla längst upp. Lokalen fiskade även
1993 då fångades endast 3 lakar.

Bedömning: Klass:III (Ingen bra lokal)
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Lokal nr 8, Hyssna kyrka i Surtan

105 Viskan i Marks kommun

Koordinater: X= 638605 Y= 130410

Lokalen fiskades 1998-08-14

Lokalen är omgiven av äng och dominerande trädslag är
al. Beskuggningen är 20 procent. Övervattenväxtlighet
saknas och den rikliga undervattenvegetationen består
främst av mossor. Mängden ved i vattnet var 0 st per
100 m².

Bottensubstratet består av större sten, mindre sten och
grus.

Lokalens värde som biotop för öring- och laxungar = 2.

Vattennivån var vid fisketillfället hög och hastigheten
var strömmande. Bottentopografin var intermediär.

Lufttemperaturen var 18,1 °C och vattnets temperatur
var 15 °C.

Lokalen fiskades 3 gånger. Spänningen var 450 volt.

Lokalen är 28 m lång och 6,9 m bred vilket gav en avfis-
kad yta på 193 m². Lokalens yta vid medelvattenföring
är 175 m². Djupet var som mest 0,45 m och i medel 0,37
m.

Fångster

Öring Lax

0+ 1+/äldre 0+ 1+/äldre

Fångst 30 9 4

Beräknat
antal (N) 39,8 22,8 4,1

N/100 m² 22,7 13,0 2,3

P-värde 0,37 0,15 0,78

Medel-
längd (cm) 5,80 13,43 13,3

Kond.faktor 1,11 1,29 1,05

Övriga fiskar: 2 elritsa

Kommentar

Lokalens markeringar gick inte att hitta. Lokalen var
svårfiskad pga högt vattenflöde, vilket kan avläsas av de
låga p-värdena. Vid 1996 års fiske konstaterades lax-
produktion på lokalen, vilket kan vara anledningen till
att tätheten för öring sjönk detta år. Vid 1997 års fiske
och 1998 års fiske skedde ingen nyproduktion av lax,
lekfisken har sannolikt svårt att ta sig hit. Endast 4 äldre
individer fångades vid 1998 års fiske. Dessa är möjligen
de sista resterna av 1996 års produktion, de övriga har
vandrat iväg.

Bedömning: Klass I - IIA
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Lokal nr 10, Skoghem i Surtan

105 Viskan i Marks kommun

Koordinater: X= 638775 Y= 130560

Lokalen fiskades 1998-08-14

Lokalen är omgiven av blandskog och de dominerande
trädslagen är al och gran. Beskuggningen är 40 procent.
Övervattenväxtlighet saknas och den måttliga under-
vattenvegetationen består främst av mossor. Mängden
ved i vattnet var 0 st per 100 m².

Bottensubstratet består av större sten, mindre sten och
grus.

Lokalens värde som biotop för öring- och laxungar = 1.

Vattennivån var vid fisketillfället hög och hastigheten
var strömmande. Bottentopografin var intermediär.

Lufttemperaturen var 19 °C och vattnets temperatur
var 15,5 °C.

Lokalen fiskades 3 gånger. Spänningen var 450 volt.

Lokalen är 41 m lång och 9,3 m bred vilket gav en avfis-
kad yta på 381 m². Lokalens yta vid medelvattenföring
är 200 m². Djupet var som mest 0,55 m och i medel 0,27
m.

Fångster

Öring Lax

0+ 1+/äldre 0+ 1+/äldre

Fångst 2 25

Beräknat
antal (N) 2,0 27,6

N/100 m² 1,0 13,8

P-värde 1,00 0,55

Medel-
längd (cm) 6,00 12,10

Kond.faktor 0,93 1,05

Övriga fiskar: 41 elritsa

Kommentar

Lokalen hyser ett tämligen gott bestånd av stationär
öring. En bra lokal för lite större fisk, däremot saknas
lekgrus i den närmaste omgivningen. Det är sannolikt
förklaringen till att antalet årsungar i allmänhet är litet.
Vid året fiske rådde hög vattenföring vilket kan ha med-
fört en viss underskattning av beståndet av årsungar.

Bedömning: Klass II A
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Lokal nr 13, Gamla stenbron i Surtan

105 Viskan i Marks kommun

Koordinater: X= 638935 Y= 130700

Lokalen fiskades 1998-08-13

Lokalen är omgiven av blandskog och de dominerande
trädslagen är al och gran. Beskuggningen är 10 procent.
Övervattenväxtlighet saknas liksom undervattenvege-
tation. Mängden ved i vattnet var 0 st per 100 m².

Bottensubstratet består av mindre sten, större sten och
grus.

Lokalens värde som biotop för öring- och laxungar = 2.

Vattennivån var vid fisketillfället medelhög och hastig-
heten var strömmande. Bottentopografin var interme-
diär.

Lufttemperaturen var 20 °C och vattnets temperatur
var 16 °C.

Lokalen fiskades 3 gånger. Spänningen var 400 volt.

Lokalen är 31 m lång och 5,8 m bred vilket gav en avfis-
kad yta på 180 m². Djupet var som mest 0,4 m och i me-
del 0,27 m.

Fångster

Öring Lax

0+ 1+/äldre 0+ 1+/äldre

Fångst 41 18

Beräknat
antal (N) 45,0 18,4

N/100 m² 25,0 10,2

P-värde 0,56 0,71

Medel-
längd (cm) 6,13 11,95

Kond.faktor 1,07 1,15

Övriga fiskar: 14 elritsa

Kommentar

Lokalen är fin biotop för havsvandrande öring. Lokalen
saknade den nedre markeringen, varför lokalen upp-
märktes vid ett lämpligt ställe 31 meter nedströms gam-
la stenbron. I efterhand konstaterades det att tidigare
fisken sannolikt börjat ca 25 meter nedströms. De elfis-
ken som genomfördes åren innan har den totala antalet
individer varit som lägst 1993 med 18,8 /100 m² (ej ål-
dersbestämda) och som högst 1994 med 88,8 /100 m²
(ej åldersbestämda). Årets fiske var således bättre än
det sämsta året men långt ifrån resultaten från 1994.
Resultat från de tre senaste bottenfaunaundersökning-

arna (1991, 1994, 1997) visar ingen eller obe-
tydlig försurningspåverkan på lokalen. Vid be-
räkning av beståndet N/100 m² användes den
avfiskade ytan eftersom det saknas uppgifter
angående ytan vid medelvattenföring. Denna
yta bör mätas upp.

Bedömning Klass II A
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Lokal nr 14, Västra grenen i Surtan

105 Viskan i Marks kommun

Koordinater: X= 638945 Y= 130685

Lokalen fiskades 1998-08-14

Lokalen är omgiven av barrskog och de dominerande
trädslagen är gran och al. Beskuggningen är 20 procent.
Övervattenväxtlighet saknas och den måttliga under-
vattenvegetationen består främst av mossor. Mängden
ved i vattnet var 0 st per 100 m².

Bottensubstratet består av större sten, sand och mindre
sten.

Lokalens värde som biotop för öring- och laxungar = 2.

Vattennivån var vid fisketillfället hög och hastigheten
var strömmande. Bottentopografin var intermediär.

Lufttemperaturen var 18,5 °C och vattnets temperatur
var 15 °C.

Lokalen fiskades 3 gånger. Spänningen var 450 volt.

Lokalen är 39 m lång och 5,7 m bred vilket gav en avfis-
kad yta på 222 m². Djupet var som mest 0,6 m och i me-
del 0,29 m.

Fångster

Öring Lax

0+ 1+/äldre 0+ 1+/äldre

Fångst 26 1

Beräknat
antal (N) 30,1 1,0

N/100 m² 13,5 0,4

P-värde 0,50 1,00

Medel-
längd (cm) 6,10 19,40

Kond.faktor 0,95 1,07

Övriga fiskar: 2 elritsa

Kommentar

Lokalen är en fin biotop för öring. Lokalen saknade den
övre markeringen, varför lokalen uppmärktes vid ett
lämpligt ställe 39 meter uppströms. I efterhand konsta-
terades att lokalens längd vid tidigare fisken varit 28 m.
Resultat från de två senaste bottenfaunaundersökning-
arna (1994, 1997) visar ingen eller obetydlig försur-
ningspåverkan på lokalen Vid tidigare elfisketill- fällen
har den avfiskade bredden angivits till 8 m detta är san-
nolikt en överskattning, vid fisket 1998 var den våta
bredden 5,7 m. Vid beräkning av beståndet N /100 m²
användes den avfiskade ytan eftersom det saknas upp-

gifter angående ytan vid medelvattenföring.
Denna yta bör mätas upp.

Bedömning: För kort historik (ev IIA)

25

Beståndstäthet öring

0

25

50

75

100

95 98

Beståndets storlek, öring
(totalfångst)

år0 1+ +/äldre



Lokal nr 15, Friared i Surtan

105 Viskan i Marks kommun

Koordinater: X= 638335 Y= 130455

Lokalen fiskades 1998-08-15

Lokalen är omgiven av lövskog och de dominerande
trädslagen är al och salix. Beskuggningen är 50 procent.
Övervattenväxtlighet saknas och den måttliga under-
vattenvegetationen består främst av mossor. Mängden
ved i vattnet var 1,3 st per 100 m².

Bottensubstratet består av medelstora block, större
block och mindre block.

Lokalens värde som biotop för öring- och laxungar = 1.

Vattennivån var vid fisketillfället hög och hastigheten
var stråkande. Bottentopografin var ojämn.

Lufttemperaturen var 15,9 °C och vattnets temperatur
var 14,5 °C.

Lokalen fiskades 3 gånger. Spänningen var 400 volt.

Lokalen är 28 m lång och 11 m bred vilket gav en avfis-
kad yta på 308 m². Djupet var som mest 0,55 m och i
medel 0,37 m.

Fångster

Öring Lax

0+ 1+/äldre 0+ 1+/äldre

Fångst 4 9

Beräknat
antal (N) 4,0 19,0

N/100 m² 1,3 6,2

P-värde 0,78 0,90

Medel-
längd (cm) 6,68 15,69

Kond.faktor 0,92 1,09

Övriga fiskar: 62 elritsa

Kommentar

Inga markeringar hittades, men med hjälp av en person
från trakten förlades lokalen nedre gräns till å-kröken.
En lämplig sträcka på 28 m uppmärktes från å-kröken
och uppströms. I efterhand konstaterades att den tidi-
gare sträckan varit 38 m lång. Vid elfisken -93 fångades
21 laxar (1+ /äldre) även vid 1995 års elfiske fångades
lax, någon lax fångades inte i år. Beståndet av öring är
fortsatt glest. Lokalen är mycket svårfiskad vid högvat-
tenföring, vilket rådde vid elfisketillfället. Vid beräk-
ning av beståndet N /100 m² användes den avfiskade

ytan eftersom det saknades uppgifter angående
ytan vid medelvattenföring. Denna yta bör mä-
tas upp.

Biotopen är möjligen något bättre för lax än
för öring.
Bedömning: Klass IIA
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Lokal nr 16, Hjorttorp i Igelbäcken

105 Viskan i Marks kommun

Koordinater: X= 638155 Y= 130470

Lokalen fiskades 1998-07-22

Lokalen är omgiven av äng och det dominerande
trädslaget är al. Beskuggningen är 50 procent. Övervat-
tenväxtlighet saknas och den måttliga undervattenve-
getationen består främst av mossor. Mängden ved i
vattnet var 0 st per 100 m².

Bottensubstratet består av större sten, sand och mindre
sten.

Lokalens värde som biotop för öring- och laxungar = 2.

Vattennivån var vid fisketillfället hög och hastigheten
var stråkande. Bottentopografin var jämn.

Lufttemperaturen var 18,5 °C och vattnets temperatur
var 17 °C.

Lokalen fiskades 3 gånger. Spänningen var 450 volt.

Lokalen är 60 m lång och 2,5 m bred vilket gav en avfis-
kad yta på 150 m². Lokalens yta vid medelvattenföring
är 150 m². Djupet var som mest 0,5 m och i medel 0,15
m.

Fångster

Öring Lax

0+ 1+/äldre 0+ 1+/äldre

Fångst 178 3

Beräknat
antal (N) 227,3 3,1

N/100 m² 151,5 2,07

P-värde 0,40 0,71

Medel-
längd (cm) 5,36 16,7

Kond.faktor 1,09 1,28

Övriga fiskar: 7 elritsa

Kommentar

Lokalen hyser ett stabilt och bra havsöringbestånd. Ett
lättfiskat vattendrag även vid högvatten. Lax fångades
1995, 1996 och 1997 men inte vid årets fiske. Andelen
årsungar var större vid årets fiske jämfört med föregå-
ende år, vid ett tidigare elfiske 1989 fångades dock 305
öringar (ej åldersbestämda). Resultat från de fem se-
naste bottenfaunaundersökningarna (1987, 1989,
1991, 1994, 1997) visar ingen eller obetydlig försur-
ningspåverkan på lokalen.

Bedömning: Klass I
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Lokal nr 17, Strätehed i Enån

105 Viskan i Marks kommun

Koordinater: X= 637475 Y= 129815

Lokalen fiskades 1998-07-22

Lokalen är omgiven av lövskog. Övervattenväxtlighet
saknas och den rikliga undervattenvegetationen består
främst av mossor.

Bottensubstratet består av större sten, sand och mindre
block.

Lokalens värde som biotop för öring- och laxungar = 2.

Vattennivån var vid fisketillfället hög och hastigheten
var stråkande. Bottentopografin var intermediär.

Lufttemperaturen var 21 °C och vattnets temperatur
var 16 °C.

Lokalen fiskades 3 gånger. Spänningen var 450 volt.

Lokalen är 23 m lång och 2 m bred vilket gav en avfiskad
yta på 46 m². Lokalens yta vid medelvattenföring är 50
m². Djupet var som mest 0,75 m och i medel 0,20 m.

Fångster

Öring Lax

0+ 1+/äldre 0+ 1+/äldre

Fångst 56 50

Beräknat
antal (N) 108,1 52,2

N/100 m² 235,0 113,5

P-värde 0,22 0,65

Medel-
längd (cm) 4,30 9,30

Kond.faktor 0,92 1,15

Övriga fiskar:

Kommentar

en mycket fin öringbiotop med ett stabilt havsöringbes-
tånd. En stor andel källvatten i bäcken medför kallt vat-
ten med låg tillväxt på fisken. Sträckan var relativt
lättfiskad fram till det djupare partiet strax före och
framme vid fallet. Vid årets fiske var fångsten av års-
ungar betydligt mindre än föregående år. Den höga vat-
tenföringen har medfört en underskattning av
beståndet av årsungar, vilket också visas av det låga
p-värdet. Det är sannolikt inte den enda förklaringen,
trenden för årsungar har varit vikande sedan 1994, lik-
som även för äldre fisk. En del av den äldre fisken var
märkt genom avklippning på den övre delen av stjärtfe-
nan. Någon lax fångades inte på lokalen. Vid fisket

1996 fångades en ensam lax. Resultat från de
två senaste bottenfaunaundersökningarna
(1994, 1997) i Enån visar ingen eller obetydlig
försurningspåverkan på å-systemet. Beståndet
bör hållas under uppsikt så att den nedåtgåen-
de trenden inte fortsätter. Vid beräkningen av
beståndet N/100 m² användes den avfiskade
ytan eftersom den tidigare angivna ytan vid me-
delvattenföring inte stämmer. Den bör mätas in
på nytt.

Bedömning: Klass IIA

28

Beståndstäthet öring

0

25

50

75

100

125

150

175

200

225

250

92 93 94 95 96 97 98

Beståndets storlek, öring
(totalfångst)

år0 1+ +/äldre



Lokal nr 18, Nedan damm i Enån

105 Viskan i Marks kommun

Koordinater: X= 637315 Y= 129695

Lokalen fiskades 1998-07-22

Lokalen är omgiven av blandskog. Övervattenväxtlig-
het saknas och den rikliga undervattenvegetationen
består främst av mossor.

Bottensubstratet består av större sten, mindre sten och
mindre block.

Lokalens värde som biotop för öring- och laxungar = 2.

Vattennivån var vid fisketillfället hög och hastigheten
var strömmande. Bottentopografin var intermediär.

Lufttemperaturen var 19 °C och vattnets temperatur
var 15 °C.

Lokalen fiskades 3 gånger. Spänningen var 450 volt.

Lokalen är 45 m lång och 2,5 m bred vilket gav en avfis-
kad yta på 112 m². Djupet var som mest 1 m och i medel
0,2 m.

Fångster

Öring Lax

0+ 1+/äldre 0+ 1+/äldre

Fångst 29 82

Beräknat
antal (N) 29,6 88,7

N/100 m² 26,4 79,2

P-värde 0,73 0,58

Medel-
längd (cm) 4,70 11,40

Kond.faktor 1,10 1,22

Övriga fiskar:

Kommentar

En bra öringbiotop. En lättfiskad lokal med undantag
för en djuphåla nedanför dammen. Resultat från de två
senaste bottenfaunaundersökningarna (1994, 1997) i
Enån visar ingen eller obetydlig försurningspåverkan på
å-systemet. Vid beräkning av beståndet N /100 m² an-
vändes den avfiskade ytan eftersom det saknades upp-
gifter angående ytan vid medelvattenföring. Denna yta
bör mätas upp.

Bedömning: För kort historik (ev Klass IIA)
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Lokal nr 19, Grustäkt i Enån

105 Viskan i Marks kommun

Koordinater: X= 637240 Y= 129655

Lokalen fiskades 1998-08-15

Lokalen är omgiven av barrskog och de dominerande
trädslagen är gran och al. Beskuggningen är 70 procent.
Övervattenväxtlighet saknas och den måttliga under-
vattenvegetationen består främst av mossor. Mängden
ved i vattnet var 0 st per 100 m².

Bottensubstratet består av större sten, mindre sten och
grus.

Lokalens värde som biotop för öring- och laxungar = 2.

Vattennivån var vid fisketillfället hög och hastigheten
var strömmande. Bottentopografin var intermediär.

Lufttemperaturen var 16 °C och vattnets temperatur
var 13,5 °C.

Lokalen fiskades 3 gånger. Spänningen var 400 volt.

Lokalen är 45 m lång och 2,6 m bred vilket gav en avfis-
kad yta på 117 m². Djupet var som mest 0,35 m och i
medel 0,15 m.

Fångster

Öring Lax

0+ 1+/äldre 0+ 1+/äldre

Fångst 50 25

Beräknat
antal (N) 51,1 24,9

N/100 m² 43,7 21,3

P-värde 0,72 0,68

Medel-
längd (cm) 6,01 12,10

Kond.faktor 0,89 0,91

Övriga fiskar:

Kommentar

Inga markeringar funna, men elfisket bedrevs på
sträckan nedströms bron som angavs i tidigare proto-
koll. En fin öringlokal där tyvärr skogen var avverkad
längs halva östra stranden, på västra sidan var den en-
bart gallrad. Sträckan var lättfiskad. Vid beräkning av
beståndet N /100 m² användes den avfiskade ytan ef-
tersom det saknades uppgifter angående ytan vid me-
delvattenföring. Denna yta bör mätas upp.

Bedömning: För kort historik (ev Klass I)
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Lokal nr 20, Edared i Hedån

105 Viskan i Marks kommun

Koordinater: X= 637705 Y= 129880

Lokalen fiskades 1998-07-24

Lokalen är omgiven av äng. En trädridå av al finns ut-
med lokalen. Övervattenväxtlighet saknas liksom un-
dervattenvegetation.

Bottensubstratet består av mindre sten, sand och grus.

Lokalens värde som biotop för öring- och laxungar = 2.

Vattennivån var vid fisketillfället hög och hastigheten
var strömmande. Bottentopografin var jämn.

Lufttemperaturen var 22 °C och vattnets temperatur
var 19 °C.

Lokalen fiskades 3 gånger. Spänningen var 450 volt.

Lokalen är 50 m lång och 2,5 m bred vilket gav en avfis-
kad yta på 125 m². Lokalens yta vid medelvattenföring
är 150 m². Djupet var som mest 0,25 m och i medel 0,15
m.

Fångster

Öring Lax

0+ 1+/äldre 0+ 1+/äldre

Fångst 154 32

Beräknat
antal (N) 165,0 34,9

N/100 m² 132,0 27,9

P-värde 0,60 0,57

Medel-
längd (cm) 5,50 11,77

Kond.faktor 0,99 1,18

Övriga fiskar: 60 elritsa

Kommentar

En mycket bra och jämn öringlokal, med en åldersför-
delning som är typisk för havsöring. En trädridå löper
utmed sträckan. Lättfiskad även vid högvattensituatio-
ner. Resulatet från de senaste bottenfaunaundersök-
ningarna (1989, 1991, 1994, 1997) visar ingen eller
obetydlig försurningspåverkan. Vid beräkning av bes-
tåndet N/100 m² användes den avfiskade ytan eftersom
den tidigare använda ytan vid medelvattenföring inte
stämmer. Den bör mätas upp på nytt.

Bedömning: Klass I
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Lokal nr 21, Holmen i Hedared

105 Viskan i Marks kommun

Koordinater: X= 637785 Y= 129865

Lokalen fiskades 1998-08-17

Lokalen är omgiven av blandskog och de dominerande
trädslagen är björk och tall. Beskuggningen är 90 pro-
cent. Övervattenväxtligheten är ringa och den måttliga
undervattenvegetationen består främst av mossor.
Mängden ved i vattnet var 0 st per 100 m².

Bottensubstratet består av medelstora block, mindre
block och sand.

Lokalens värde som biotop för öring- och laxungar = 0.

Vattennivån var vid fisketillfället hög och hastigheten
var strömmande. Bottentopografin var ojämn.

Lufttemperaturen var 16 °C och vattnets temperatur
var 16 °C.

Lokalen fiskades 3 gånger. Spänningen var 450 volt.

Lokalen är 48 m lång och 5,8 m bred vilket gav en avfis-
kad yta på 277 m². Djupet var som mest 0,45 m och i
medel 0,26 m.

Fångster

Öring Lax

0+ 1+/äldre 0+ 1+/äldre

Fångst 11 17

Beräknat
antal (N) 11,1 20,8

N/100 m² 4,0 7,5

P-värde 0,84 0,43

Medel-
längd (cm) 6,74 11,97

Kond.faktor 1,07 1,21

Övriga fiskar:

Kommentar

Ingen optimal laxöringsbiotop. Vid fisketillfället rådde
högvatten, men antagligen är vattenhastigheten vid mer
normala situationer för låg för att passa laxartade fiskar.
Lokalen var svårfiskad på grund av många stora block,
vilket ledde till dålig skattning. Vid beräkning av bes-
tåndet N /100 m² användes den avfiskade ytan eftersom
det saknades uppgifter angående ytan vid medelvatten-
föring. Denna yta bör mätas upp.

Bedömning: För kort historik (Ev Klass IIB)
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Lokal nr 22, Vägbron i Ringebäcken

105 Viskan i Marks kommun

Koordinater: X= 637660 Y= 130315

Lokalen fiskades 1998-08-18

Lokalen är omgiven av lövskog och dominerande
trädslag är al. Beskuggningen är 40 procent. Övervat-
tenväxtligheten är måttlig och den ringa undervattenve-
getationen består främst av mossor. Mängden ved i
vattnet var 0 st per 100 m².

Bottensubstratet består av grus, sand och finsediment.

Lokalens värde som biotop för öring- och laxungar = 1.

Vattennivån var vid fisketillfället hög och hastigheten
var strömmande. Bottentopografin var jämn.

Lufttemperaturen var 17,5 °C och vattnets temperatur
var 14 °C.

Lokalen fiskades 3 gånger. Spänningen var 450 volt.

Lokalen är 48 m lång och 2,85 m bred vilket gav en av-
fiskad yta på 137 m². Djupet var som mest 0,4 m och i
medel 0,2 m.

Fångster

Öring Lax

0+ 1+/äldre 0+ 1+/äldre

Fångst 148 46

Beräknat
antal (N) 176,0 47,5

N/100 m² 128,5 34,7

P-värde 0,46 0,68

Medel-
längd (cm) 5,34 12,90

Kond.faktor 1,05 0,98

Övriga fiskar: 204 elritsa 5 nejonöga

Kommentar

Ingen optimal lokal för laxartad fisk. Lokalen är för
obeskuggad och har för mycket finsediment för detta.
Vidare har den en jämn botten med få ställen för öring-
en att gömma sig. Många 0+ var gömda i strandbrin-
karnas gräs. Den var relativt lättfiskad trots högvatten.
Vid elfisket 1992 var det beräkande öringbeståndet 334
(ej åldersbestämt) då fångades även 2 laxar, vid elfisket
1995 var beräknade beståndet 257 (ej åldersbestämt).
Årets elfiske gav ett sämre resultat, en av anledningarna
kan vara det höga vattenflödet vilket också avspeglas i
det relativt låga p-värdet för årsungar. Vid beräkning av
beståndet N /100 m² användes den avfiskade ytan ef-

tersom det saknades uppgifter angående ytan
vid medelvattenföring. Denna yta bör mätas
upp.

Bedömning: Klass IIA
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Lokal nr 23, Sågverket i Ljungaån

105 Viskan i Marks kommun

Koordinater: X= 637710 Y= 131480

Lokalen fiskades 1998-07-23

Lokalen är omgiven av blandskog. Övervattenväxtlig-
het saknas liksom undervattenvegetation.

Bottensubstratet består av grus, mindre sten och me-
delstora block.

Lokalens värde som biotop för öring- och laxungar = 2.

Vattennivån var vid fisketillfället hög och hastigheten
var strömmande. Bottentopografin var intermediär.

Lufttemperaturen var 21 °C och vattnets temperatur
var 16 °C.

Lokalen fiskades 2 gånger. Spänningen var 450 volt.

Lokalen är 23 m lång och 7 m bred vilket gav en avfiskad
yta på 161 m². Lokalens yta vid medelvattenföring är
160 m². Djupet var som mest 0,5 m och i medel 0,25 m.

Fångster

Öring Lax

0+ 1+/äldre 0+ 1+/äldre

Fångst 1 6

Beräknat
antal (N) 1,0 6,0

N/100 m² 0,6 3,8

P-värde 1,00 1,00

Medel-
längd (cm) 5,80 14,60

Kond.faktor 1,03 1,04

Övriga fiskar: 8 lake

Kommentar

Sträckan var relativt lättfiskad trots högvattensituatio-
nen. Det var gott om vatten i båda fårorna. Lokalen har
en hög potential för öring, vilket fångsten 1994 visar.
Vattenföringen var hög senhösten 1993 vilket sannolikt
gynnat leken detta år. Även vid de elfisken som utfördes
1984, 1990 och 1991 (ej åldersbestämda) var fångster-
na höga. Sträckan är belägen strax nedan ett sågverk,
som reglerar vattenflödet till lokalen, detta kan påverka
öringbeståndet negativt. En annan anledning kan vara
de relativt låga vattenflödena åren 1994–1997. Den up-
pströms liggande lokalen i Ljungaån, ”Fritslabron” visar
också lägre tätheter av årsungar dessa år. Den ökade
förekomsten av lake på lokalen kan vara ytterligare en
faktor. Resultatet från de senaste bottenfaunaunder-

sökningarna (1991, 1994, 1997) visar ingen el-
ler obetydlig försurningspåverkan i Ljungaån.
Försurningspåverkan kan dock inte uteslutas,
eftersom ett liknande mönster finns i den up-
pströms liggande lokalen ”Fritslabron”. De för-
sämrade förhållandena bör utredas på dessa
båda lokaler.

Bedömning: Klass III
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Lokal nr 24, Fritslabron i Ljungaån

105 Viskan i Marks kommun

Koordinater: X= 637920 Y= 132265

Lokalen fiskades 1998-07-23

Lokalen är omgiven av blandskog. Övervattenväxtlig-
het saknas liksom undervattenvegetation.

Bottensubstratet består av medelstora block, större
sten och mindre sten.

Lokalens värde som biotop för öring- och laxungar = 1.

Vattennivån var vid fisketillfället hög och hastigheten
var strömmande. Bottentopografin var ojämn.

Lufttemperaturen var 21 °C och vattnets temperatur
var 17 °C.

Lokalen fiskades 2 gånger. Spänningen var 450 volt.

Lokalen är 55 m lång och 6 m bred vilket gav en avfiskad
yta på 330 m². Lokalens yta vid medelvattenföring är
165 m². Djupet var som mest 0,9 m och i medel 0,35 m.

Fångster

Öring Lax

0+ 1+/äldre 0+ 1+/äldre

Fångst 3 2

Beräknat
antal (N) 3,1 2,0

N/100 m² 1,9 1,2

P-värde 0,50 1,00

Medel-
längd (cm) 6,00 13,20

Kond.faktor 1,08 0,96

Övriga fiskar: 4 elritsa

Kommentar

På grund av ett vägbygge flyttades sträckan 1997 up-
pströms 100 meter. Vid elfisket detta år fiskades samma
sträcka. Nu är vägbygget klart och sträckan bör flyttas
tillbaka till ursprungliga platsen. Sträckan var mycket
svårfiskad på grund av högvatten och skattningen är
därför tveksam. De låga tätheterna 1997 kan delvis
bero på påverkan av vägbygget och 1998 på tveksam
skattning. Andelen årsungar var relativt lågt även de två
föregående åren, detta kan vara en följd av att leken
missgynnats de år det varit låga vattenflöden på senhös-
ten, det kan också vara försurningspåverkan, se kom-
mentaren på föregående lokal. Resulatet från de senaste
bottenfaunaundersökningarna (1991, 1994, 1997) vi-

sar dock ingen eller obetydlig försurningspå-
verkan i Ljungaån.

Bedömning: Klass III
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Lokal nr 25, Gamla stenbron i Krokån

105 Viskan i Marks kommun

Koordinater: X= 637550 Y= 131450

Lokalen fiskades 1998-09-27

Lokalen är omgiven av lövskog och de dominerande
trädslagen är al och ask. Beskuggningen är 50 procent.
Övervattenväxtlighet saknas och den ringa undervat-
tenvegetationen består främst av mossor. Mängden ved
i vattnet var 0,9 st per 100 m².

Bottensubstratet består av medelstora block, grus och
mindre sten.

Lokalens värde som biotop för öring- och laxungar = 2.

Vattennivån var vid fisketillfället hög och hastigheten
var strömmande. Bottentopografin var ojämn.

Lufttemperaturen var 12,2 °C och vattnets temperatur
var 12,2 °C.

Lokalen fiskades 1 gånger. Spänningen var 500 volt.

Lokalen är 35 m lång och 6,1 m bred vilket gav en avfis-
kad yta på 215 m². Lokalens yta vid medelvattenföring
är 400 m². Djupet var som mest 0,6 m och i medel 0,29
m.

Fångster

Öring Lax

0+ 1+/äldre 0+ 1+/äldre

Fångst 1 2

Beräknat
antal (N) 1,0 2,0

N/100 m² 0,47 0,9

P-värde 1,00 1,00

Medel-
längd (cm) 8,0 14,35

Kond.faktor 0,98 0,93

Övriga fiskar: 5 lake 1 gädda 2 ål

Kommentar

Svårfiskat på grund av hög vattenföring och dålig sikt i
det mörka humösa vattnet, vilket kan vara en bidragan-
de orsak till att det bara fångades en årsunge. Mängden
årsungar har uppvisat en nedåtgående trend sedan
1995 och trots att bottenfaunan inte har bedömts som
skadad (1994, 1997) bör försurningssituationen/kalk-
ningsstrategierna ses över.

Bedömning:IIB
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Lokal nr 26, Grevakila i Krokån

105 Viskan i Marks kommun

Koordinater: X= 637375 Y= 131540

Lokalen fiskades 1998-09-08

Lokalen är omgiven av blandskog och de dominerande
trädslagen är al och björk. Beskuggningen är 20 pro-
cent. Övervattenväxtlighet saknas liksom undervatten-
vegetation. Mängden ved i vattnet var 0 st per 100 m².

Bottensubstratet består av mindre block, medelstora
block och större block.

Lokalens värde som biotop för öring- och laxungar = 1.

Vattennivån var vid fisketillfället hög och hastigheten
var strömmande. Bottentopografin var ojämn.

Lufttemperaturen var 16,3 °C och vattnets temperatur
var 15,7 °C.

Lokalen fiskades 1 gånger. Spänningen var 450 volt.

Lokalen är 45 m lång och 5,8 m bred vilket gav en avfis-
kad yta på 259 m². Djupet var som mest 0,5 m och i me-
del 0,32 m.

Fångster

Öring Lax

0+ 1+/äldre 0+ 1+/äldre

Fångst 2

Beräknat
antal (N) 2,0

N/100 m² 0,8

P-värde

Medel-
längd (cm) 12,50

Kond.faktor 0,90

Övriga fiskar: 2 ål

Kommentar

Fiskad 1992, 1993 och 1994 utan att fångsten ålders-
bestämdes. Totalantalet öringar var 1992 12 st, 1993 28
st och 1994 32 st. Mycket svag reproduktion. Botten-
faunan bedöms inte vara påverkad av försurning. Möjli-
gen finns risk för uttorkning.

Bedömning:III
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Lokal nr 27, Svanefors i Torestorpsån

105 Viskan i Marks kommun

Koordinater: X= 636665 Y= 131190

Lokalen fiskades 1998-09-08

Lokalen är omgiven av artificiell och de dominerande
trädslagen är al och ask. Beskuggningen är 10 procent.
Övervattenväxtlighet saknas liksom undervattenvege-
tation. Mängden ved i vattnet var 0 st per 100 m².

Bottensubstratet består av medelstora block, större
sten och grus.

Lokalens värde som biotop för öring- och laxungar = 1.

Vattennivån var vid fisketillfället låg och hastigheten var
stråkande. Bottentopografin var ojämn.

Lufttemperaturen var 19 °C och vattnets temperatur
var 15,9 °C.

Lokalen fiskades 1 gånger. Spänningen var 450 volt.

Lokalen är 22,5 m lång och 4,2 m bred vilket gav en av-
fiskad yta på 94 m². Lokalens yta vid medelvattenföring
är 100 m². Djupet var som mest 0,25 m och i medel 0,13
m.

Fångster

Öring Lax

0+ 1+/äldre 0+ 1+/äldre

Fångst 5

Beräknat
antal (N) 5,0

N/100 m² 5,3

P-värde

Medel-
längd (cm) 12,86

Kond.faktor 0,97

Övriga fiskar:

Kommentar

Sträckan är kraftigt påverkad av reglering. Vattenfö-
ringen sänktes före elfisket för att göra fisket möjligt.
Mycket mink har rapporterats i området. Inga årsungar
fångades vid fisketillfället vilket är oroande, men regle-
ringarna gör det svårt att utvärdera resultaten. Ingen
försurningspåverkan (1991, 1996) på bottenfaunan.

Bedömning:IIB
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Lokal nr 29, Övre gården i Öxnevallabäck

105 Viskan i Marks kommun

Koordinater: X= 636480 Y= 130465

Lokalen fiskades 1998-07-23

Lokalen är omgiven av lövskog. Övervattenväxtlighet
saknas liksom undervattenvegetation.

Bottensubstratet består av finsediment, grus och mind-
re sten.

Lokalens värde som biotop för öring- och laxungar = 2.

Vattennivån var vid fisketillfället hög och hastigheten
var strömmande. Bottentopografin var intermediär.

Lufttemperaturen var 22 °C och vattnets temperatur
var 15 °C.

Lokalen fiskades 3 gånger. Spänningen var 450 volt.

Lokalen är 40 m lång och 2,3 m bred vilket gav en avfis-
kad yta på 92 m². Lokalens yta vid medelvattenföring är
100 m². Djupet var som mest 0,3 m och i medel 0,1 m.

Fångster

Öring Lax

0+ 1+/äldre 0+ 1+/äldre

Fångst 83 27

Beräknat
antal (N) 91,4 27,9

N/100 m² 99,3 30,3

P-värde 0,55 0,68

Medel-
längd (cm) 5,00 10,46

Kond.faktor 0,92 0,95

Övriga fiskar:

Kommentar

En fin lekbiotop för viskans öringar. Elfisken har bedri-
vits på sträckan sedan 1991, dock åldersbestämdes inte
fångsten 1991 och 1992, men antalet fångade öringar
var då jämförbart med fångsterna från perioden
1993–1997. Fångsten vid fisket 1998 är den hittills
sämsta på lokalen. Det har rapporterats att mycket
mink och häger förekommer i området, men i vilken ut-
sträckning som predation har påverkat beståndet är
svårt att säga. Avrinningsområdet är okalkat vilket gör
öringpopulationen om möjligt ännu mer intressant.
Försurningspåverkan? Ingen kontroll av försurningssi-
tuationen verkar förekomma. Vid beräkning av bestån-
det N/100 m² användes den avfiskade ytan eftersom
den tidigare angivna ytan vid medelvattenföring inte

stämmer. Den bör mätas in på nytt. Okalkad
referenslokal.

Bedömning: I
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Lokal nr 30, Vasse i Hornån

105 Viskan i Marks kommun

Koordinater: X= 636505 Y= 129995

Lokalen fiskades 1998-09-08

Lokalen är omgiven av lövskog och de dominerande
trädslagen är al och ask. Beskuggningen är 80 procent.
Övervattenväxtlighet saknas och den rikliga undervat-
tenvegetationen består främst av mossor. Mängden ved
i vattnet var 0 st per 100 m².

Bottensubstratet består av mindre block, grus och
mindre sten.

Lokalens värde som biotop för öring- och laxungar = 2.

Vattennivån var vid fisketillfället hög och hastigheten
var stråkande. Bottentopografin var ojämn.

Lufttemperaturen var 16 °C och vattnets temperatur
var 16,2 °C.

Lokalen fiskades 3 gånger. Spänningen var 450 volt.

Lokalen är 34,5 m lång och 5,8 m bred vilket gav en av-
fiskad yta på 200 m². Lokalens yta vid medelvattenfö-
ring är 165 m². Djupet var som mest 0,5 m och i medel
0,3 m.

Fångster

Öring Lax

0+ 1+/äldre 0+ 1+/äldre

Fångst 10 13

Beräknat
antal (N) 16,7 14,5

N/100 m² 10,12 8,79

P-värde 0,26 0,53

Medel-
längd (cm) 8,59 13,0

Kond.faktor 0,98 1,20

Övriga fiskar: 7 ål 1 id 17 färna

Kommentar

En fin lokal alldeles nedströms Vasse kraftverk. Svårfis-
kat på grund av hög vattenföring, eventuellt har mäng-
den årsungar underskattats. Sträckan har låga tätheter
av lax i relation till vad här skulle kunna finnas. Det bor-
de dock inte vara något problem med försurning efter-
som sträckan befinner sig långt ner i ett avrinnings-
område med stora sjöar längre upp i vattensystemet. En
annan indikation på att försurningssitua- tionen inte
verkar vara alarmerande är att det förekommer mört i

ån. Kanske påverkar regleringarna i Vasse
kraftverk populationen negativt.

Bedömning: IIB
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Lokal nr 31, Frugården i Ekån

105 Viskan i Marks kommun

Koordinater: X= 636050 Y= 129880

Lokalen fiskades 1998-09-08

Lokalen är omgiven av äng och de dominerande trädsla-
gen är alm och al. Beskuggningen är 50 procent. Över-
vattenväxtlighet saknas liksom undervattenvegetation.
Mängden ved i vattnet var 0 st per 100 m².

Bottensubstratet består av finsediment, grus och mind-
re block.

Lokalens värde som biotop för öring- och laxungar = 1.

Vattennivån var vid fisketillfället låg och hastigheten var
lugn. Bottentopografin var intermediär.

Lufttemperaturen var 17,3 °C och vattnets temperatur
var 14,7 °C.

Lokalen fiskades 1 gång med 450 volt.

Lokalen är 42,5 m lång och 4,1 m bred vilket gav en av-
fiskad yta på 173 m². Lokalens yta vid medelvattenfö-
ring är 90 m². Djupet var som mest 0,7 m och i medel
0,26 m.

Fångster

Öring Lax

0+ 1+/äldre 0+ 1+/äldre

Fångst 2 1

Beräknat
antal (N) 2,0 1,0

N/100 m² 2,2 1,11

P-värde 1,0 1,0

Medel-
längd (cm) 14,75 6,3

Kond.faktor 0,89 2,00

Övriga fiskar: 2 lake 1 färna 14 elritsa

Kommentar

En lokal som tidvis kan torka ut vilket kan medföra att
lekfisk kan ha svårt att ta sig upp. Det är ingen bra bio-
top eftersom sträckan till stor del består av sandbotten
och en stor djuphåla. Resultatet från bottenfaunaun-
dersökningen visade 1995 betydande påverkan. Sträck-
an har fiskats sedan 1988 och tätheterna har generellt
varit låga. Fångstresultat från tidigare år har inte varit
tillgängliga. Vid årets fiske fångades endast 3 laxfiskar.

Bedömning: III
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Lokal nr 33, Kvarnen i Hiån

105 Viskan i Svenljunga kommun

Koordinater: X= 636635 Y= 132850

Lokalen fiskades 1998-09-27

Lokalen är omgiven av lövskog och de dominerande
trädslagen är al och björk. Beskuggningen är 10 pro-
cent. Övervattenväxtlighet saknas och den rikliga un-
dervattenvegetationen består främst av påväxtalger.
Mängden ved i vattnet var 0 st per 100 m².

Bottensubstratet består av mindre block, större sten
och medelstora block.

Lokalens värde som biotop för öring- och laxungar = 1.

Vattennivån var vid fisketillfället hög och hastigheten
var strömmande. Bottentopografin var ojämn.

Lufttemperaturen var 13 °C och vattnets temperatur
var 12,6 °C.

Lokalen fiskades 1 gång med 500 volt.

Lokalen är 23,5 m lång och 6 m bred vilket gav en avfis-
kad yta på 140 m². Djupet var som mest 0,6 m och i me-
del 0,35 m.

Fångster

Öring Lax

0+ 1+/äldre 0+ 1+/äldre

Fångst

Beräknat
antal (N)

N/100 m²

P-värde

Medel-
längd (cm)

Kond.faktor

Övriga fiskar: 1 elritsa

Kommentar

Fisket kunde inte genomföras utan fick avbrytas efter
halva första omgången på grund av den höga vattenfö-
ringen.
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Lokal nr 34, Svansryd i Fölabäcken

105 Viskan i Borås kommun

Koordinater: X= 641130 Y= 133735

Lokalen fiskades 1998-09-21

Lokalen är omgiven av blandskog och de dominerande
trädslagen är al och gran. Beskuggningen är 80 procent.
Övervattenväxtlighet saknas och den måttliga under-
vattenvegetationen består främst av mossor. Mängden
ved i vattnet var 1 st per 100 m².

Bottensubstratet består av större block, medelstora
block och större sten.

Lokalens värde som biotop för öring- och laxungar = 2.

Vattennivån var vid fisketillfället hög och hastigheten
var strömmande. Bottentopografin var intermediär.

Lufttemperaturen var 13,1 °C och vattnets temperatur
var 10,8 °C.

Lokalen fiskades 3 gånger. Spänningen var 550 volt.

Lokalen är 58 m lång och 4,7 m bred vilket gav en avfis-
kad yta på 272 m². Lokalens yta vid medelvattenföring
är 275 m². Djupet var som mest 0,55 m och i medel 0,29
m.

Fångster

Öring Lax

0+ 1+/äldre 0+ 1+/äldre

Fångst 49 11

Beräknat
antal (N) 58,1 12,3

N/100 m² 21,4 4,5

P-värde 0,46 0,52

Medel-
längd (cm) 6,85 19,43

Kond.faktor 0,99 1,30

Övriga fiskar: 2 ål

Kommentar

En fin öringlokal som under 1996 och1997 uppvisade
låga tätheter av framför allt årsungar. Vid det senaste
fisketillfället fångades relativt många 0+, men färre 1+
än de tidigare åren. Den goda årsklassen 1998 kan kans-
ke borga för högre tätheter av 1+ vid nästa provfisketill-
fälle. Avrinningsområdet är inte kalkat men
försurningssituationen följs inte upp vad vi har kunnat
se. Bör absolut kontrolleras. Vid beräkning av bestån-
det N/100m² användes den avfiskade ytan eftersom
den tidigare angivna ytan vid medelvattenföring inte

stämmer. Den bör mätas in på nytt. Okalkad
referenslokal.

Bedömning: IIB-III
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Lokal nr 35, Nedan damm i Kovraån

105 Viskan i Borås kommun

Koordinater: X= 639425 Y= 133100

Lokalen fiskades 1998-09-05

Lokalen är omgiven av lövskog och de dominerande
trädslagen är ask och al. Beskuggningen är 70 procent.
Övervattenväxtlighet saknas och den måttliga under-
vattenvegetationen består främst av mossor. Mängden
ved i vattnet var 0,6 st per 100 m².

Bottensubstratet består av mindre block, mindre sten
och grus.

Lokalens värde som biotop för öring- och laxungar = 2.

Vattennivån var vid fisketillfället medelhög och hastig-
heten var strömmande. Bottentopografin var jämn.

Lufttemperaturen var 16,2 °C och vattnets temperatur
var 12,2 °C.

Lokalen fiskades 3 gånger. Spänningen var 500 volt.

Lokalen är 26 m lång och 6,6 m bred vilket gav en avfis-
kad yta på 172 m². Lokalens yta vid medelvattenföring
är 182 m². Djupet var som mest 0,4 m och i medel 0,15
m.

Fångster

Öring Lax

0+ 1+/äldre 0+ 1+/äldre

Fångst 68 37

Beräknat
antal (N) 80,4 40,6

N/100 m² 46,8 23,6

P-värde 0,47 0,55

Medel-
längd (cm) 5,75 12,41

Kond.faktor 0,93 1,09

Övriga fiskar:

Kommentar

En bra öringlokal som glädjande nog har vänt en tidiga-
re negativ trend. Vid fisket 1998 var fångsten både to-
talt och mätt som antal årsungar den bästa sedan
provfiskena startade 1994.

Bedömning: IIA
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Lokal nr 36, Vägbron i Häggån

105 Viskan i Borås kommun

Koordinater: X= 639340 Y= 133015

Lokalen fiskades 1998-09-05

Lokalen är omgiven av hygge och de dominerande
trädslagen är al och gran. Beskuggningen är 20 procent.
Övervattenväxtlighet saknas och den ringa undervat-
tenvegetationen består främst av mossor. Mängden ved
i vattnet var 0,5 st per 100 m².

Bottensubstratet består av större block, medelstora
block och grus.

Lokalens värde som biotop för öring- och laxungar = 2.

Vattennivån var vid fisketillfället medelhög och hastig-
heten var strömmande. Bottentopografin var interme-
diär.

Lufttemperaturen var 17,3 °C och vattnets temperatur
var 12,4 °C.

Lokalen fiskades 2 gånger. Spänningen var 600 volt.

Lokalen är 46 m lång och 4,8 m bred vilket gav en avfis-
kad yta på 221 m². Lokalens yta vid medelvattenföring
är 270 m². Djupet var som mest 0,9 m och i medel 0,4
m.

Fångster

Öring Lax

0+ 1+/äldre 0+ 1+/äldre

Fångst 13 18

Beräknat
antal (N) 14,3 18,3

N/100 m² 6,5 8,3

P-värde 0,70 0,88

Medel-
längd (cm) 6,30 13,23

Kond.faktor 0,92 1,08

Övriga fiskar: 3 elritsa

Kommentar

En bra öringbiotop med ett stationärt öringbestånd, där
fångsten vid fisketillfället förmodligen underskattats på
grund av den höga vattenföringen. Tätheterna har
varierat men har varit acceptabla under de senaste åren.
Vid beräkning av beståndet N/100m² användes den av-
fiskade ytan eftersom den tidigare angivna ytan vid me-
delvattenföring inte stämmer. Den bör mätas in på nytt.

Bedömning: IIA
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Lokal nr 39, Gissle i Gisslebäcken

106 Rolfsån i Marks kommun

Koordinater: X= 639170 Y= 129940

Lokalen fiskades 1998-08-16

Lokalen är omgiven av blandskog och de dominerande
trädslagen är gran och al. Beskuggningen är 80 procent.
Övervattenväxtlighet saknas och den måttliga under-
vattenvegetationen består främst av mossor. Mängden
ved i vattnet var 4 st per 100 m².

Bottensubstratet består av större sten, sand och mindre
block.

Lokalens värde som biotop för öring- och laxungar = 2.

Vattennivån var vid fisketillfället hög och hastigheten
var stråkande. Bottentopografin var intermediär.

Lufttemperaturen var 15 °C och vattnets temperatur
var 14,5 °C.

Lokalen fiskades 3 gånger. Spänningen var 400 volt.

Lokalen är 36 m lång och 3,5 m bred vilket gav en avfis-
kad yta på 124 m². Lokalens yta vid medelvattenföring
är 108 m². Djupet var som mest 0,35 m och i medel 0,22
m.

Fångster

Öring Lax

0+ 1+/äldre 0+ 1+/äldre

Fångst 32 36

Beräknat
antal (N) 36,3 39,9

N/100 m² 33,6 37,0

P-värde 0,51 0,54

Medel-
längd (cm) 6,29 12,54

Kond.faktor 0,98 1,15

Övriga fiskar:

Kommentar

Gisslebäcken är en god lekbiotop för Lygnerns öringar.
Östra sidan nyligen avverkad, men en trädridå finns
kvar närmast bäcken. Vid årets fiske var antalet fångade
0+ betydligt lägre än de föregående åren, medan anta-
let äldre fiskar var relativt likartad jämfört med tidigare.
Fisket genomfördes emellertid vid högvatten vilket kan
ha påverkat fångstbarheten för framför allt årsungarna.
Den något högre medellängden (8%) vid 1998 års fiske
jämfört med fisket 1997, skulle dock kunna betyda att
konkurrensen inom årsklassen är något mindre under

säsongen 1998, och att en verklig minskning av
populationstätheten förelåg. Ett observandum
inför nästa års provfisken i Gisslebäcken. Re-
sultatet från bottenfaunaundersökningen visa-
de ingen försurningspåverkan 1994 och 1997.

Bedömning: I
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Lokal nr 40, Nedan fallen i Gärån

106 Rolfsån i Marks kommun

Koordinater: X= 638660 Y= 129845

Lokalen fiskades 1998-08-17

Lokalen är omgiven av lövskog och de dominerande
trädslagen är al och lind. Beskuggningen är 70 procent.
Övervattenväxtlighet saknas och den måttliga under-
vattenvegetationen består främst av mossor. Mängden
ved i vattnet var 1,5 st per 100 m².

Bottensubstratet består av större sten, sand och mindre
sten.

Lokalens värde som biotop för öring- och laxungar = 2.

Vattennivån var vid fisketillfället hög och hastigheten
var stråkande. Bottentopografin var intermediär.

Lufttemperaturen var 16 °C och vattnets temperatur
var 15 °C.

Lokalen fiskades 3 gånger. Spänningen var 450 volt.

Lokalen är 47 m lång och 4,57 m bred vilket gav en av-
fiskad yta på 215 m². Lokalens yta vid medelvattenfö-
ring är 160 m². Djupet var som mest 0,6 m och i medel
0,26 m.

Fångster

Öring Lax

0+ 1+/äldre 0+ 1+/äldre

Fångst 126 16

Beräknat
antal (N) 143,0 17,0

N/100 m² 89,4 10,6

P-värde 0,51 0,62

Medel-
längd (cm) 6,80 14,23

Kond.faktor 1,02 0,93

Övriga fiskar:

Kommentar

En bra lokal som har uppvisat goda tätheter de år som
elfiske har genomförts på sträckan, förutom åren 1996
och 1997. Aquaticus HB har tolkat resultaten som en
effekt av att det har funnits dåligt med lekfisk på sträck-
an under de föregående årens höstar, vilket kan vara
sannolikt. Bottenfaunaprovtagningarna i bäckens övre
delar, 1994 och 1997, visar inga tecken på försurning-
sskador.

Bedömning: IIA
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Lokal nr 41, Gamla kvarnen i Gärån

106 Rolfsån i Marks kommun

Koordinater: X= 638750 Y= 130025

Lokalen fiskades 1998-08-16

Lokalen är omgiven av blandskog och de dominerande
trädslagen är gran och al. Beskuggningen är 60 procent.
Övervattenväxtlighet saknas och den ringa undervat-
tenvegetationen består främst av mossor. Mängden ved
i vattnet var 2,4 st per 100 m².

Bottensubstratet består av mindre block, större sten
och grus.

Lokalens värde som biotop för öring- och laxungar = 2.

Vattennivån var vid fisketillfället hög och hastigheten
var stråkande. Bottentopografin var intermediär.

Lufttemperaturen var 14,5 °C och vattnets temperatur
var 16 °C.

Lokalen fiskades 3 gånger. Spänningen var 450 volt.

Lokalen är 40 m lång och 5,2 m bred vilket gav en avfis-
kad yta på 207 m². Djupet var som mest 0,4 m och i me-
del 0,19 m.

Fångster

Öring Lax

0+ 1+/äldre 0+ 1+/äldre

Fångst 2 4

Beräknat
antal (N) 2,1 4,1

N/100 m² 1,0 2,0

P-värde 1,00 1,00

Medel-
längd (cm) 8,15 16,78

Kond.faktor 0,37 1,01
Övriga fiskar:

Kommentar

Lokalen är något svåråtkomlig men fin. Sträckan fiska-
des 1992–1995 i utredningskontorets regi, men det sak-
nas elfiskedata från åren 1996 och 1997. Fallen
nedströms Strömma utgör ett vandringshinder och bes-
tåndet är sannolikt stationärt. Fångsten av öring vid el-
f isketi l l fäl let 1998 var den lägsta sedan
elfiskeundersökningarna startade, men tätheterna var
relativt låga även vid utredningskontorets elfisken (en-
dast delvis åldersbestämda). Tätheterna har varierat
mellan provtagningtillfällena, men sträckan borde kun-
na hysa fler öringar än vad fångstresultaten visar. Resul-

tat från bottenfaunastudier 1994 och 1997 vi-
sar att bottenfaunan är ej eller obetydligt
påverkad av försurning. Vad som eventuellt
skulle inverka negativt på rekryteringen i bäck-
en är svårt att uttala sig om. Uppgifter om loka-
lens yta vid medelvattenföring saknas, så vid
beräkningarna av tätheterna har istället avfis-
kad yta använts. Lokalen bör mätas upp. Den
angivna konditionsfaktorn för 0+ är felaktig på
grund av ett fel vid vägningen i fält.

Bedömning: IIB-III
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Lokal nr 42, Kvarnslätt i Ryabäcken

106 Rolfsån i Marks kommun

Koordinater: X= 638780 Y= 129785

Lokalen fiskades 1998-07-21

Övervattenväxtlighet saknas och den måttliga under-
vattenvegetationen består främst av mossor.

Bottensubstratet består av större sten, mindre block
och mindre sten.

Lokalens värde som biotop för öring- och laxungar = 1.

Vattennivån var vid fisketillfället hög och hastigheten
var strömmande. Bottentopografin var ojämn.

Lufttemperaturen var 22 °C och vattnets temperatur
var 15,5 °C.

Lokalen fiskades 3 gånger. Spänningen var 450 volt.

Lokalen är 67 m lång och 2,5 m bred vilket gav en avfis-
kad yta på 166 m². Lokalens yta vid medelvattenföring
är 175 m². Djupet var som mest 0,8 m och i medel 0,15
m.

Fångster

Öring Lax

0+ 1+/äldre 0+ 1+/äldre

Fångst 31 7

Beräknat
antal (N) 70,1 7,1

N/100 m² 42,2 4,3

P-värde 0,18 0,75

Medel-
längd (cm) 6,49 14,3

Kond.faktor 1,04 1,16

Övriga fiskar:

Kommentar

Årets resultat skiljer sig från de senaste årens genom att
andelen 0+ var högre vid fisketillfället 1998 jämfört
med perioden 1992–1997. Troligen har den ojämna
förekomsten av öringungar till en del berott på extremt
låga flöden, vilket har medfört skador på fiskbeståndet.
Ryabäckens avrinningsområde har kalkats sedan 1987.
Resultatet från bottenfaunaundersökningar har
varierat kraftigt, från stark försurningspåverkan 1990,
ingen eller liten påverkan 1994 till betydande försur-
ningspåverkan 1997. Sammantaget så påverkas sanno-
likt öringpopulationen i bäcken både av periodvis
förekommande uttorkning och försurning.

Vid beräkning av beståndet N/100 m² använ-
des den avfiskade ytan eftersom den tidigare
angivna ytan vid medelvattenföring inte stäm-
mer. Den bör mätas in på nytt.
Bedömning: IIB–III
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Lokal nr 43, Rishamra i Ryabäcken

106 Rolfsån i Marks kommun

Koordinater: X= 638790 Y= 129765

Lokalen fiskades 1998-07-21

Övervattenväxtlighet saknas och den rikliga undervat-
tenvegetationen består främst av mossor.

Bottensubstratet består av mindre block, mindre sten
och medelstora block.

Lokalens värde som biotop för öring- och laxungar = 1.

Vattennivån var vid fisketillfället hög och hastigheten
var strömmande. Bottentopografin var ojämn.

Lufttemperaturen var 21 °C och vattnets temperatur
var 16 °C.

Lokalen fiskades 3 gånger. Spänningen var 450 volt.

Lokalen är 51 m lång och 2,5 m bred vilket gav en avfis-
kad yta på 130 m². Djupet var som mest 0,5 m och i me-
del 0,1 m.

Fångster

Öring Lax

0+ 1+/äldre 0+ 1+/äldre

Fångst 2 7

Beräknat
antal (N) 2 8,3

N/100 m² 1,56 6,4

P-värde 1,0 0,6

Medel-
längd (cm) 6,0 14,3

Kond.faktor 1,16 1,21

Övriga fiskar: 1 elritsa

Kommentar

Denna lokal är belägen uppströms den tidigare kom-
menterade lokalen i Ryabäcken, Kvarnslätt. Tidigare
har fisken utförts av utredningskontoret, 1990 och
1993. Resultaten från det senaste fisket ligger på unge-
fär samma nivå som i början av 1990-talet. Ett glest bes-
tånd.

Lokalens värde ur informationssynpunkt är något
tveksam.
Bedömning: III
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Lokal nr 44, Nedan fallen i Ularåsbäcken

106 Rolfsån i Marks kommun

Koordinater: X= 638970 Y= 129840

Lokalen fiskades 1998-07-21

Övervattenväxtlighet saknas liksom undervattenvege-
tation.

Bottensubstratet består av större sten, mindre sten och
grus.

Lokalens värde som biotop för öring- och laxungar = 2.

Vattennivån var vid fisketillfället hög och hastigheten
var strömmande. Bottentopografin var intermediär.

Lufttemperaturen var 20 °C och vattnets temperatur
var 14 °C.

Lokalen fiskades 3 gånger. Spänningen var 350 volt.

Lokalen är 45 m lång och 2,5 m bred vilket gav en avfis-
kad yta på 112 m². Lokalens yta vid medelvattenföring
är 120 m². Djupet var som mest 0,35 m och i medel 0,2
m.

Fångster

Öring Lax

0+ 1+/äldre 0+ 1+/äldre

Fångst 171 62

Beräknat
antal (N) 217,8 65,1

N/100 m² 194,5 58,1

P-värde 0,40 0,64

Medel-
längd (cm) 5,40 11,90

Kond.faktor 0,97 1,13

Övriga fiskar: 2 elritsa

Kommentar

En bra lokal som var lättfiskad trots den höga vattenfö-
ringen. Bäcken utgör en bra lekbiotop för Lygneröring-
arna och hyser ett bestånd med goda men varierande
tätheter. Emellertid visar bottenfaunastudier 1994 och
997 att kalkningarna inte riktigt verkar kunna hålla
försurningen stången, och att bottenfaunan därmed är
betydligt påverkad av försurning. Eftersom lokalen är
värdefull som reproduktionsområde är det mycket ang-
eläget att hålla koll på den vattenkemiska situationen
och eventuellt förstärka kalkningsinsatserna eller revi-
dera kalkningsplanen om det visar sig nödvändigt. Ge-
nom att vattenföringen generellt har varit hög under
1998 har kalkreserverna i våtmarkerna minskat i snab-

bare takt än beräknat och risken för sura episo-
der ökar sannolikt under vintern 1998/99. Vid
beräkning av beståndet N/100 m² användes
den avfiskade ytan eftersom den tidigare angiv-
na ytan vid medelvattenföring inte stämmer.
Den bör mätas in på nytt.

Bedömning: I
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Lokal nr 45, Hulta i Ularåsbäcken

106 Rolfsån i Marks kommun

Koordinater: X= 638990 Y= 129825

Lokalen fiskades 1998-07-21

Övervattenväxtligheten är måttlig och den måttliga un-
dervattenvegetationen består främst av mossor.

Bottensubstratet består av större sten, mindre block
och mindre sten.

Lokalens värde som biotop för öring- och laxungar = 2.

Vattennivån var vid fisketillfället hög och hastigheten
var stråkande. Bottentopografin var intermediär.

Lufttemperaturen var 21 °C och vattnets temperatur
var 14 °C.

Lokalen fiskades 3 gånger. Spänningen var 450 volt.

Lokalen är 45 m lång och 2,5 m bred vilket gav en avfis-
kad yta på 112 m². Djupet var som mest 0,3 m och i me-
del 0,1 m.

Fångster

Öring Lax

0+ 1+/äldre 0+ 1+/äldre

Fångst 26

Beräknat
antal (N) 26,7

N/100 m² 23,8

P-värde 0,70

Medel-
längd (cm) 13,13

Kond.faktor 1,11

Övriga fiskar: 1 ål

Kommentar

Denna lokal är belägen uppströms lokal nr 44 alldeles
nedanför Hultavägen. En fin sträcka med ett stationärt
öringbestånd där endast 1+ öringar fångades. 1996 ge-
nomfördes ett elfiske på samma lokal, antalet 0+ var då
8 och antalet 1+ var 9. Att inga 0+ fångades vid det se-
naste fisket, trots att det är relativt lättfiskat, är ett ob-
servandum och stärker bi lden av att
försurningssituationen i avrinningsområdet bör kon-
trolleras noga. Resultatet från de senaste bottenfau-
naundersökningarna, 1994 och 1997, visar betydande
försurningspåverkan. Uppgifter om lokalens yta vid
medelvatten- föring saknas, så vid beräkningarna av tät-
heterna har i stället avfiskad yta använts. Lokalen bör
mätas upp.

Bedömning: IIB–III
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Lokal nr 46, Kvarnås i Sundstorpsån

106 Rolfsån i Marks kommun

Koordinater: X= 638130 Y= 129070

Lokalen fiskades 1998-08-18

Lokalen är omgiven av lövskog och de dominerande
trädslagen är al och ask. Beskuggningen är 80 procent.
Övervattenväxtlighet saknas liksom undervattenvege-
tation. Mängden ved i vattnet var 0 st per 100 m².

Bottensubstratet består av mindre sten, sand och mind-
re block.

Lokalens värde som biotop för öring- och laxungar = 1.

Vattennivån var vid fisketillfället hög och hastigheten
var stråkande. Bottentopografin var jämn.

Lufttemperaturen var 16 °C och vattnets temperatur
var 16 °C.

Lokalen fiskades 3 gånger. Spänningen var 450 volt.

Lokalen är 58 m lång och 4 m bred vilket gav en avfiskad
yta på 234 m². Lokalens yta vid medelvattenföring är
240 m². Djupet var som mest 0,55 m och i medel 0,3 m.

Fångster

Öring Lax

0+ 1+/äldre 0+ 1+/äldre

Fångst 1 14

Beräknat
antal (N) 1,0 17,2

N/100 m² 0,4 7,4

P-värde 1,00 0,43

Medel-
längd (cm) 6,70 12,60

Kond.faktor 1,00 1,41

Övriga fiskar: 7 ål

Kommentar

Resultaten från detta års elfiskeundersökning skiljer sig
inte i någon större utsträckning från resultaten från
åren innan. Något färre öringar fångades men förhål-
landena vid elfisketillfället var svåra på grund av den
höga vattenföringen. Andelen 0+ i beståndet är fortsatt
låg och förekomsten av vandringshinder nedströms i ån
vore värt att undersöka. Resultatet från de senaste bot-
tenfaunaundersökningarna, 1993 och 1996, visar ingen
eller obetydlig försurningspåverkan.Vid beräkning av
beståndet N/100 m² användes den avfiskade ytan efter-
som den tidigare angivna ytan vid medelvattenföring
inte stämmer. Den bör mätas in på nytt.

Bedömning: IIB
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Lokal nr 47, Från Sandsjö i Lövbrobäcken

106 Rolfsån i Marks kommun

Koordinater: X= 638280 Y= 129895

Lokalen fiskades 1998-08-18

Lokalen är omgiven av åker och de dominerande
trädslagen är al och asp. Beskuggningen är 90 procent.
Övervattenväxtlighet saknas och den ringa undervat-
tenvegetationen består främst av mossor. Mängden ved
i vattnet var 5 st per 100 m².

Bottensubstratet består av sand, grus och finsediment.

Lokalens värde som biotop för öring- och laxungar = 1.

Vattennivån var vid fisketillfället hög och hastigheten
var strömmande. Bottentopografin var jämn.

Lufttemperaturen var 16 °C och vattnets temperatur
var 13,5 °C.

Lokalen fiskades 3 gånger. Spänningen var 400 volt.

Lokalen är 38 m lång och 2,7 m bred vilket gav en avfis-
kad yta på 103 m². Djupet var som mest 0,45 m och i
medel 0,21 m.

Fångster

Öring Lax

0+ 1+/äldre 0+ 1+/äldre

Fångst 40 1

Beräknat
antal (N) 40,8 1,0

N/100 m² 39,6 1,0

P-värde 0,78 1,00

Medel-
längd (cm) 6,42 13,60

Kond.faktor 0,97 0,91

Övriga fiskar: 10 elritsa 1 bäcknejonöga

Kommentar

Sträckan är bara fiskad vid två tillfällen; 1993 och 1998.
Årets resultat med ett större antal 0+ är glädjande och
det blir intressant att följa den fortsatta utvecklingen på
lokalen. Att endast 1 äldre öring fångades visar att rep-
roduktionen är ojämn. Resultatet från den senaste bot-
tenfaunaundersökningen, 1995, visade ingen eller
obetydlig försurningspåverkan. Påverkan på vattenmi-
ljön; försurning?

Bedömning: IIB
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Lokal nr 48, Beteshage i Nolån

106 Rolfsån i Borås kommun

Koordinater: X= 641390 Y= 131820

Lokalen fiskades 1998-08-20

Lokalen är omgiven av äng och det dominerande
trädslaget är al. Beskuggningen är 60 procent. Övervat-
tenväxtlighet saknas och den måttliga undervattenve-
getationen består främst av mossor. Mängden ved i
vattnet var 0 st per 100 m².

Bottensubstratet består av större sten, mindre sten och
sand.

Lokalens värde som biotop för öring- och laxungar = 2.

Vattennivån var vid fisketillfället hög och hastigheten
var strömmande. Bottentopografin var intermediär.

Lufttemperaturen var 15 °C och vattnets temperatur
var 13,5 °C.

Lokalen fiskades 3 gånger. Spänningen var 500 volt.

Lokalen är 73 m lång och 2,8 m bred vilket gav en avfis-
kad yta på 204 m². Lokalens yta vid medelvattenföring
är 200 m². Djupet var som mest 0,45 m och i medel 0,28
m.

Fångster

Öring Lax

0+ 1+/äldre 0+ 1+/äldre

Fångst 75 25

Beräknat
antal (N) 100,8 32,2

N/100 m² 50,4 16,1

P-värde 0,37 0,39

Medel-
längd (cm) 5,30 11,88

Kond.faktor 1,06 1,21

Övriga fiskar: 78 elritsa

Kommentar

Lokalen har uppvisat goda tätheter av öring under prov-
tagningsperioden fram till och med 1995. Från och med
1996 och framåt har tätheterna av 1+ sjunkit på sträck-
an. Antalet fångade årsungar har däremot varit relativt
konstant under de senaste tre åren. Inga försurning-
sproblem har noterats vid bottenfaunaundersökningar-
na. Resultatet från de senaste bottenfauna-
undersökningarna, 1994 och 1997, visade ingen eller
obetydlig försurningspåverkan. Dock bör den fortsatta

utvecklingen på lokalen ägnas lite extra upp-
märksamhet.

Bedömning: IIA–IIB
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Lokal nr 49, Nedan doserare i Nordån

106 Rolfsån i Borås kommun

Koordinater: X= 641120 Y= 131765

Lokalen fiskades 1998-09-25

Lokalen är omgiven av barrskog och de dominerande
trädslagen är gran och al. Beskuggningen är 70 procent.
Övervattenväxtlighet saknas och den ringa undervat-
tenvegetationen består främst av mossor. Mängden ved
i vattnet var 0 st per 100 m².

Bottensubstratet består av större block, mindre block
och medelstora block.

Lokalens värde som biotop för öring- och laxungar = 2.

Vattennivån var vid fisketillfället hög och hastigheten
var strömmande. Bottentopografin var ojämn.

Lufttemperaturen var 11,6 °C och vattnets temperatur
var 12,2 °C.

Lokalen fiskades 3 gånger. Spänningen var 500 volt.

Lokalen är 30 m lång och 4,7 m bred vilket gav en avfis-
kad yta på 140 m². Djupet var som mest 0,75 m och i
medel 0,33 m.

Fångster

Öring Lax

0+ 1+/äldre 0+ 1+/äldre

Fångst 14 3

Beräknat
antal (N) 15,3 3,8

N/100 m² 10,9 2,7

P-värde 0,57 0,41

Medel-
längd (cm) 7,76 13,33

Kond.faktor 0,96 1,00

Övriga fiskar: 4 elritsa

Kommentar

Svårfiskat på grund av högvatten. En lokal omedelbart
nedströms doseraren fiskad vid två tillfällen tidigare;
1986 (35 st ej åldersbestämda öringar) och 1993. Den-
na lokal ligger ca 700 meter nedströms doseraren. Av-
rinningsområdet har kalkats sedan 1986 och enligt
bottenfaunastudierna är bottenfaunan inte påverkad av
försurning i någon större utsträckning. Resultatet från
de senaste bottenfaunaundersökningarna, 1994 och
1997, visade ingen eller obetydlig försurningspåverkan.
Sträckan är inte fiskad tillräckligt många gånger för att
någon rimlig bedömning av produktionen ska kunna

göras, men årets fiske visar att det åtminstone
förekommer föryngring av öringbeståndet.

Bedömning: IIA–IIB
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Lokal nr 54, Knalten i Stockabäcken

106 Rolfsån i Borås kommun

Koordinater: X= 639405 Y= 130315

Lokalen fiskades 1998-07-21

Övervattenväxtligheten är måttlig och den måttliga un-
dervattenvegetationen består främst av blomväxter.

Bottensubstratet består av grus, mindre sten och större
sten.

Lokalens värde som biotop för öring- och laxungar = 2.

Vattennivån var vid fisketillfället hög och hastigheten
var strömmande. Bottentopografin var jämn.

Lufttemperaturen var 20 °C och vattnets temperatur
var 16 °C.

Lokalen fiskades 3 gånger. Spänningen var 350 volt.

Lokalen är 28 m lång och 2,1 m bred vilket gav en avfis-
kad yta på 60 m². Djupet var som mest 0,3 m och i me-
del 0,1 m.

Fångster

Öring Lax

0+ 1+/äldre 0+ 1+/äldre

Fångst 11 11

Beräknat
antal (N) 11,4 11,2

N/100 m² 19,0 18,7

P-värde 0,69 0,76

Medel-
längd (cm) 6,00 15,67

Kond.faktor 1,18 1,23

Övriga fiskar:

Kommentar

En fin biotop där föryngring förekommer. Låga tätheter
vid de båda fisketillfällena. Möjligen finns det vandring-
shinder mellan Storån och elfiskelokalen? Få provfiske-
tillfällen medför att bedömningen blir osäker.

Bedömning: IIB
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Lokal nr 55, Vägtrumma i Tubbaredsbäck

108 Göta älv i Borås kommun

Koordinater: X= 640560 Y= 130490

Lokalen fiskades 1998-08-19

Lokalen är omgiven av blandskog och de dominerande
trädslagen är gran och al. Beskuggningen är 50 procent.
Övervattenväxtlighet saknas och den måttliga under-
vattenvegetationen består främst av mossor. Mängden
ved i vattnet var 0 st per 100 m².

Bottensubstratet består av större sten, sand och mindre
block.

Lokalens värde som biotop för öring- och laxungar = 1.

Vattennivån var vid fisketillfället hög och hastigheten
var strömmande. Bottentopografin var intermediär.

Lufttemperaturen var 16 °C och vattnets temperatur
var 11 °C.

Lokalen fiskades 3 gånger. Spänningen var 450 volt.

Lokalen är 44 m lång och 1,65 m bred vilket gav en av-
fiskad yta på 73 m². Lokalens yta vid medelvattenföring
är 90 m². Djupet var som mest 0,5 m och i medel 0,19
m.

Fångster

Öring Lax

0+ 1+/äldre 0+ 1+/äldre

Fångst 33 1

Beräknat
antal (N) 33,0 1,0

N/100 m² 45,2 1,4

P-värde 0,09

Medel-
längd (cm) 4,88 11,80

Kond.faktor 1,07 1,10

Övriga fiskar:

Kommentar

Bottenfaunastudier gjordes i bäcken 1994 och 1997
och vid båda tillfällena visade sig bottenfaunan vara be-
tydligt påverkad av försurning. Fångstresultaten har va-
rit varierande och 1998 gjordes den största fångsten av
0+ hittills. Tidigare har påpekats att vattenhållningen
kan vara dålig sommartid på grund av skogsdikning i av-
rinningsområdet. Kanske kan den bättre förekomsten
av årsungar 1998 bero på att vattentillgången, från
kläckningen och framåt, har varit bättre än under tidi-
gare år. Vid beräkning av beståndet N/100 m² användes

den avfiskade ytan eftersom den tidigare angiv-
na ytan vid medelvattenföring inte stämmer.
Den bör mätas in på nytt.

Bedömning: III
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Lokal nr 56, Skogen i Tillrinning Veresjön

108 Göta älv i Borås kommun

Koordinater: X= 640945 Y= 130625

Lokalen fiskades 1998-08-19

Lokalen är omgiven av barrskog och de dominerande
trädslagen är gran och al. Beskuggningen är 75 procent.
Övervattenväxtlighet saknas och den ringa undervat-
tenvegetationen består främst av blomväxter. Mängden
ved i vattnet var 10 st per 100 m².

Bottensubstratet består av mindre sten, grus och större
sten.

Lokalens värde som biotop för öring- och laxungar = 1.

Vattennivån var vid fisketillfället hög och hastigheten
var strömmande. Bottentopografin var jämn.

Lufttemperaturen var 15 °C och vattnets temperatur
var 15,5 °C.

Lokalen fiskades 3 gånger. Spänningen var 450 volt.

Lokalen är 64 m lång och 3,17 m bred vilket gav en av-
fiskad yta på 203 m². Djupet var som mest 0,25 m och i
medel 0,17 m.

Fångster

Öring Lax

0+ 1+/äldre 0+ 1+/äldre

Fångst

Beräknat
antal (N)

N/100 m²

P-värde

Medel-
längd (cm)

Kond.faktor

Övriga fiskar: 11 elritsa 5 flodkräfta 1 gädda

Kommentar

Sträckan fiskad en gång tidigare (1993) då endast en
öring (24 cm) fångades. Både 1993 och 1998 påträffa-
des dock kräftor på lokalen vilket antyder att försur-
ningssituationen i bäcken inte är alarmerande, utan att
förklaringen till den dåliga förekomsten av öring troli-
gen bör sökas någon annanstans.

Bedömning: III
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Lokal nr 57, Uppströms väg i Rölsbäcken

108 Göta älv i Borås kommun

Koordinater: X= 641540 Y= 132825

Lokalen fiskades 1998-08-20

Lokalen är omgiven av blandskog och de dominerande
trädslagen är gran och al. Beskuggningen är 80 procent.
Övervattenväxtlighet saknas och den saknas undervat-
tenvegetationen består främst av mossor. Mängden ved
i vattnet var 0 st per 100 m².

Bottensubstratet består av mindre sten, sand och större
sten.

Lokalens värde som biotop för öring- och laxungar = 2.

Vattennivån var vid fisketillfället hög och hastigheten
var strömmande. Bottentopografin var jämn.

Lufttemperaturen var 14,5 °C och vattnets temperatur
var 13 °C.

Lokalen fiskades 3 gånger. Spänningen var 450 volt.

Lokalen är 68 m lång och 5,7 m bred vilket gav en avfis-
kad yta på 388 m². Lokalens yta vid medelvattenföring
är 390 m². Djupet var som mest 0,3 m och i medel 0,21
m.

Fångster

Öring Lax

0+ 1+/äldre 0+ 1+/äldre

Fångst 119 46

Beräknat
antal (N) 172,7 84,2

N/100 m² 44,5 21,7

P-värde 0,32 0,23

Medel-
längd (cm) 5,05 11,11

Kond.faktor 0,94 1,56

Övriga fiskar: 16 elritsa

Kommentar

En mycket bra öringlokal, med stabil produktion. Av-
rinningsområdet är okalkat vilket innebär att öringpo-
pulationen i området sannolikt är ursprunglig och
därmed särskilt värdefull. Inga försurningsskador på
bottenfaunan 1996 och 1997. Vid beräkning av bestån-
det N/100 m² användes den avfiskade ytan eftersom
den tidigare angivna ytan vid medelvattenföring inte
stämmer. Den bör mätas in på nytt.

Bedömning: I
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Lokal nr 59, Vagnshed i Vängabäcken

108 Göta älv i Alingsås kommun

Koordinater: X= 643700 Y= 130620

Lokalen fiskades 1998-08-19

Lokalen är omgiven av äng och de dominerande trädsla-
gen är al och björk. Beskuggningen är 90 procent. Över-
vattenväxtl ighet saknas och den ringa
undervattenvegetationen består främst av blomväxter.
Mängden ved i vattnet var 0 st per 100 m².

Bottensubstratet består av grus, sand och mindre sten.

Lokalens värde som biotop för öring- och laxungar = 1.

Vattennivån var vid fisketillfället hög och hastigheten
var strömmande. Bottentopografin var intermediär.

Lufttemperaturen var 12,5 °C och vattnets temperatur
var 13 °C.

Lokalen fiskades 3 gånger. Spänningen var 450 volt.

Lokalen är 48 m lång och 2,7 m bred vilket gav en avfis-
kad yta på 131 m². Djupet var som mest 0,4 m och i me-
del 0,17 m.

Fångster

Öring Lax

0+ 1+/äldre 0+ 1+/äldre

Fångst 10 2

Beräknat
antal (N) 16,7 2,0

N/100 m² 12,8 1,5

P-värde 0,26 1,00

Medel-
längd (cm) 6,27 15,10

Kond.faktor 1,22 0,94

Övriga fiskar:

Kommentar

Ny lokal. Svårfiskat på grund av hög vattenföring. Fö-
ryngring förekommer. Svårt att gör en vettig produk-
tionsbedömning efter endast ett fisketillfälle. Resul-
tatet från den senaste bottenfaunaundersökningen,
1994, visade ingen eller obetydlig försurningspåverkan.

Bedömning: För kort historik.
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Lokal nr 60, Lygnared i Lygnöån

108 Göta älv i Alingsås kommun

Koordinater: X= 642085 Y= 130835

Lokalen fiskades 1998-09-28

Lokalen är omgiven av lövskog och de dominerande
trädslagen är al och björk. Beskuggningen är 60 pro-
cent. Övervattenväxtlighet saknas och den ringa under-
vattenvegetationen består främst av mossor. Mängden
ved i vattnet var 2,4 st per 100 m².

Bottensubstratet består av större block, medelstora
block och mindre block.

Lokalens värde som biotop för öring- och laxungar = 1.

Vattennivån var vid fisketillfället hög och hastigheten
var stråkande. Bottentopografin var ojämn.

Lufttemperaturen var 14,4 °C och vattnets temperatur
var 13,2 °C.

Lokalen fiskades 2 gånger. Spänningen var 500 volt.

Lokalen är 37 m lång och 5,6 m bred vilket gav en avfis-
kad yta på 207 m². Djupet var som mest 0,35 m och i
medel 0,26 m.

Fångster

Öring Lax

0+ 1+/äldre 0+ 1+/äldre

Fångst 1 9

Beräknat
antal (N) 1 11,6

N/100 m² 0,48 5,6

P-värde 0,80

Medel-
längd (cm) 10,20 20,57

Kond.faktor 0,94 1,11

Övriga fiskar: flodkräfta

Kommentar

Storblockig och forsig lokal. Mindre bra lokal som upp-
växtområde för 0+, men bättre för >0+. Lokalen belä-
gen uppströms väg 180. Åtgärder har utförts för att
underlätta för öringen att ta sig genom kulverten under
väg 180. Lygnöån är viktigaste lek- och uppväxtområ-
det för Störa Färgens insjööring. Viktigt att följa öring-
beståndets utveckling. Även flodkräfta förekommer på
lokalen.

Lokalen nedströms väg 180 är en bättre lokal för över-
vakning av öringreproduktionen. Där fångades 1992 72
st, 1993 53 st, 1994 133 st, 1995 51 st och 1997 17 st

öringar. Resultatet från bottenfaunaundersök-
ningen 1994 visade stark försurningspåverkan
medan förhållandena 1997 visade ingen eller
obetydlig försurningspåverkan. Lokalens yta
vid medelvatten- föring bör mätas upp på nytt.
Bedömning: IIA
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Lokal nr 61, Tvärhult i Marydsån

108 Göta älv i Alingsås kommun

Koordinater: X= 642355 Y= 130760

Lokalen fiskades 1998-09-29

Lokalen är omgiven av lövskog och de dominerande
trädslagen är al och hägg. Beskuggningen är 90 pro-
cent. Övervattenväxtlighet saknas och den ringa under-
vattenvegetationen består främst av mossor. Mängden
ved i vattnet var 3,7 st per 100 m².

Bottensubstratet består av mindre sten, större sten och
mindre block.

Lokalens värde som biotop för öring- och laxungar = 2.

Vattennivån var vid fisketillfället hög och hastigheten
var stråkande. Bottentopografin var ojämn.

Lufttemperaturen var 13,1 °C och vattnets temperatur
var 12,9 °C.

Lokalen fiskades 1 gånger. Spänningen var 400 volt.

Lokalen är 44 m lång och 3,7 m bred vilket gav en avfis-
kad yta på 163 m². Djupet var som mest 0,32 m och i
medel 0,24 m.

Fångster

Öring Lax

0+ 1+/äldre 0+ 1+/äldre

Fångst 1

Beräknat
antal (N) 1,0

N/100 m² 0,6

P-värde 1,0

Medel-
längd (cm) 17,50

Kond.faktor 0,86

Övriga fiskar: 1 flodkräfta

Kommentar

Lokalen belägen ca 100 meter nedströms definitivt van-
dringshinder för öring. Bäcken kan nyttjas av insjööring
från Stora Färgen. Svag förekomst av öring i bäcken.
Fiskades 1996. Då bestämdes tätheten av öringungar
till 3 st 0+/100 m² och 1 st >0+/100 m². Årets fångst
var en öring på en fiskeomgång. Sträckan är en god
öringbiotop varför fler öringar borde finnas här. Detta
skulle kunna tyda på försurningspåverkan. Noterbart
är dock att flodkräfta fångades på lokalen Det kan dock
finnas försurningsproblem även om flodkräfta före-
kommer på lokalen eftersom vi saknar bild av hur kräft-

beståndet ser ut. Resultatet av bottenfaunaun-
dersökningar i Maryds å vid Hjälmared visade
både 1994 och 1997 på stark försurningspåver-
kan. Lokalens yta bör mätas upp.

Bedömning: IIA
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Lokal nr 63, Ödenäs kvarn i Hjulån

108 Göta älv i Alingsås kommun

Koordinater: X= 641725 Y= 130790

Lokalen fiskades 1998-09-26

Lokalen är omgiven av lövskog och de dominerande
trädslagen är al och björk. Beskuggningen är 80 pro-
cent. Övervattenväxtlighet saknas och den saknas un-
dervattenvegetationen består främst av mossor.
Mängden ved i vattnet var 1,6 st per 100 m².

Bottensubstratet består av mindre sten, sand och större
block.

Lokalens värde som biotop för öring- och laxungar = 2.

Vattennivån var vid fisketillfället hög och hastigheten
var strömmande. Bottentopografin var intermediär.

Lufttemperaturen var 11,5 °C och vattnets temperatur
var 13,9 °C.

Lokalen fiskades 3 gånger. Spänningen var 500 volt.

Lokalen är 37 m lång och 3,4 m bred vilket gav en avfis-
kad yta på 126 m². Djupet var som mest 0,5 m och i me-
del 0,28 m.

Fångster

Öring Lax

0+ 1+/äldre 0+ 1+/äldre

Fångst 1 23

Beräknat
antal (N) 1,0 24,8

N/100 m² 0,8 19,7

P-värde 1,00 0,59

Medel-
längd (cm) 7,50 14,81

Kond.faktor 0,95 1,36

Övriga fiskar: 1 ål

Kommentar

En bra öringlokal med dåliga tätheter. Fiskades även
1992 och 1995. 1992 fångades 118 öringar som ej ål-
dersbestämdes. Den enda öringen som fångades 1995
var 22 cm. Med andra ord förekommer endast spora-
disk föryngring på lokalen. Försurningsproblem? Loka-
lens yta vid medelvattenföring bör mätas upp.

Bedömning: III
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Lokal nr 68, Kohagen i Svartåbäcken

108 Göta älv i Lerums kommun

Koordinater: X= 640870 Y= 128690

Lokalen fiskades 1998-07-20

Lokalen är omgiven av lövskog. Övervattenväxtligheten
är måttlig och den måttliga undervattenvegetationen
består främst av mossor.

Bottensubstratet består av grus, mindre sten och större
sten.

Lokalens värde som biotop för öring- och laxungar = 2.

Vattennivån var vid fisketillfället hög och hastigheten
var stråkande. Bottentopografin var intermediär.

Lufttemperaturen var 17 °C och vattnets temperatur
var 14,5 °C.

Lokalen fiskades 3 gånger. Spänningen var 350 volt.

Lokalen är 50 m lång och 5 m bred vilket gav en avfiskad
yta på 250 m². Lokalens yta vid medelvattenföring är
175 m². Djupet var som mest 0,4 m och i medel 0,2 m.

Fångster

Öring Lax

0+ 1+/äldre 0+ 1+/äldre

Fångst 66 16

Beräknat
antal (N) 83,4 16,6

N/100 m² 47,7 9,5

P-värde 0,41 0,68

Medel-
längd (cm) 5,30 10,06

Kond.faktor 0,99 1,00

Övriga fiskar: 1ål

Kommentar

En bra laxfiskbiotop. Fiskad sedan 1993, men fångster-
na har varit ojämna. Lax fångades 1995 och 1996.
Många 0+öringar vid fisket 1997, liksom vid årets fiske
då även 16 1+öringar fångades. Torra år är det lite vat-
ten i bäcken och fluktuation i fiskbestånden kan bero på
detta eller brist på lekfisk av annan orsak. Resultatet
från de senaste bottenfaunaundersökningarna, 1994
och 1996, visade ingen eller obetydlig försurningspå-
verkan.

Bedömning: IIA-B
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Lokal nr 69, Vid broarna i Svartåbäcken

108 Göta älv i Lerums kommun

Koordinater: X= 640850 Y= 128690

Lokalen fiskades 1998-07-20

Lokalen är omgiven av lövskog. Övervattenväxtligheten
är måttlig medan undervattenvegetation saknas.

Bottensubstratet består av mindre sten, större sten och
grus.

Lokalens värde som biotop för öring- och laxungar = 2.

Vattennivån var vid fisketillfället hög och hastigheten
var strömmande. Bottentopografin var intermediär.

Lufttemperaturen var 15 °C och vattnets temperatur
var 14,5 °C.

Lokalen fiskades 3 gånger. Spänningen var 350 volt.

Lokalen är 55 m lång och 5 m bred vilket gav en avfiskad
yta på 275 m². Lokalens yta vid medelvattenföring är
160 m². Djupet var som mest 0,5 m och i medel 0,2 m.

Fångster

Öring Lax

0+ 1+/äldre 0+ 1+/äldre

Fångst 6 35

Beräknat
antal (N) 7,6 43,7

N/100 m² 4,7 27,3

P-värde 0,41 0,42

Medel-
längd (cm) 5,90 10,36

Kond.faktor 0,81 1,23

Övriga fiskar:

Kommentar

Bra lokal med sporadisk produktion av öring och lax.
Tillgång till lekfisk är förmodligen begränsande. Vat-
tentillgången är dålig under torra perioder. Resultatet
från bottenfaunaundersökningen 1997 vid Ljunglid,
uppströms denna lokal, var betydande försurningspå-
verkan.

Bedömning: IIB
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Lokal nr 70, Sydväst Getåsen i Pliktån

108 Göta älv i Lerums kommun

Koordinater: X= 641265 Y= 129855

Lokalen fiskades 1998-07-20

Lokalen är omgiven av blandskog. Övervattenväxtlig-
heten är måttlig och den måttliga undervattenvegetatio-
nen består främst av mossor.

Bottensubstratet består av mindre block, medelstora
block och .

Lokalens värde som biotop för öring- och laxungar = 1.

Vattennivån var vid fisketillfället hög och hastigheten
var strömmande. Bottentopografin var ojämn.

Lufttemperaturen var 20 °C och vattnets temperatur
var 15,5 °C.

Lokalen fiskades 3 gånger. Spänningen var 350 volt.

Lokalen är 35 m lång och 3 m bred vilket gav en avfiskad
yta på 105 m². Lokalens yta vid medelvattenföring är
100 m². Djupet var som mest 0,6 m och i medel 0,4 m.

Fångster

Öring Lax

0+ 1+/äldre 0+ 1+/äldre

Fångst 4

Beräknat
antal (N) 4,0

N/100 m² 5,7

P-värde 0,78

Medel-
längd (cm) 14,75

Kond.faktor 1,03

Övriga fiskar:

Kommentar

Sträckan är relativt svårfiskad men de totala tätheterna
har varit förhållandevis bra sedan 1993 då elfiskena
startade. God föryngring 1995 och 1996. 1997 fånga-
des endast några få årsungar och vid 1998 års fiske
fångades endast äldre öringar. Man kan inte utesluta att
det är försurningspåverkan som gör att beståndet har
försvagats. Bör kontrolleras.

Bedömning: IIB
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Lokal nr 71, Norr om Slätten i Dalån

108 Göta älv i Ale kommun

Koordinater: X= 643070 Y= 128660

Lokalen fiskades 1998-09-08

Lokalen är omgiven av lövskog och de dominerande
trädslagen är al och rönn. Beskuggningen är 20 procent.
Övervattenväxtligheten är måttlig och den måttliga un-
dervattenvegetationen består främst av mossor. Mäng-
den ved i vattnet var 1,6 st per 100 m².

Bottensubstratet består av grus, sand och medelstora
block.

Lokalens värde som biotop för öring- och laxungar = 1.

Vattennivån var vid fisketillfället medelhög och hastig-
heten var strömmande. Bottentopografin var jämn.

Lufttemperaturen var 16 °C och vattnets temperatur
var 15,4 °C.

Lokalen fiskades 3 gånger. Spänningen var 500 volt.

Lokalen är 49,5 m lång och 7,5 m bred vilket gav en av-
fiskad yta på 371 m². Djupet var som mest 0,45 m och i
medel 0,31 m.

Fångster

Öring Lax

0+ 1+/äldre 0+ 1+/äldre

Fångst 220 34

Beräknat
antal (N) 252,3 39,3

N/100 m² 68,0 10,6

P-värde 0,50 0,48

Medel-
längd (cm) 6,77 16,43

Kond.faktor 1,03 1,09

Övriga fiskar: 88 elritsa 7 bäcknejonöga

Kommentar

Större delen av sträckan relativt djup. Mer lämpad som
uppväxtlokal för >0+ än för 0+. Antalet öring har haft
en fallande tendens sedan 1992. Årets resultat var där-
med ett trendbrott, då antalet 0+ var det högst uppmät-
ta sedan 1992. Stationärt öringbestånd. Definitivt
vandringshinder nedströms. Lokalens yta vid medelvat-
tenföring bör mätas upp på nytt.

Bedömning: IIA

68

Beståndstäthet öring

0

25

50

75

100

125

150

175

200

225

250

92 93 94 95 96 97 98

Beståndets storlek, öring
(totalfångst)

år0 1+ +/äldre



Lokal nr 72, Slereboån, Drängedalen i Sörån

108 Göta älv i Ale kommun

Koordinater: X= 643685 Y= 129520

Lokalen fiskades 1998-08-27

Lokalen är omgiven av lövskog och de dominerande
trädslagen är al och ask. Beskuggningen är 80 procent.
Övervattenväxtlighet saknas och den ringa undervat-
tenvegetationen består främst av mossor. Mängden ved
i vattnet var 1,7 st per 100 m².

Bottensubstratet består av medelstora block, större
block och mindre block.

Lokalens värde som biotop för öring- och laxungar = 2.

Vattennivån var vid fisketillfället medelhög och hastig-
heten var stråkande. Bottentopografin var ojämn.

Lufttemperaturen var 13 °C och vattnets temperatur
var 13,4 °C.

Lokalen fiskades 3 gånger. Spänningen var 400 volt.

Lokalen är 49 m lång och 3,6 m bred vilket gav en avfis-
kad yta på 176 m². Djupet var som mest 0,37 m och i
medel 0,22 m.

Fångster

Öring Lax

0+ 1+/äldre 0+ 1+/äldre

Fångst 10 31 8

Beräknat
antal (N) 10,2 36,8 9,68

N/100 m² 5,8 20,9 5,5

P-värde 0,74 0,46 0,449

Medel-
längd (cm) 6,37 13,04 12,49

Kond.faktor 0,97 1,19 0,84

Övriga fiskar:

Kommentar

Årets resultat visade på en mycket svag förekomst av
0+, medan antalet större öringungar låg i nivå med tidi-
gare år. Öring och lax kan numera ta sig hit sedan fisk-
trappor anlagts nedströms. Elfiskelokalen dock belägen
relativt högt upp i systemet och den spontana laxupp-
vandringen hit är svag. Förekomst av laxungar på loka-
len är också svag. Årsungar av lax endast vissa år, ej
1988. Sportfiskeföreningen brukar lyfta upp leklaxar
till detta område. Flodpärlmussla förekommer högre
upp i bäcken. Resultatet från den senaste bottenfau-
naundersökningen, 1995, visade ingen eller obetydlig

försurningspåverkan. Lokalens yta vid medel-
vattenföring bör mätas upp på nytt.

Bedömning: IIA
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Lokal nr 73, Blinneberg i Sörån

108 Göta älv i Ale kommun

Koordinater: X= 643695 Y= 128875

Lokalen fiskades 1998-09-07

Lokalen är omgiven av lövskog och de dominerande
trädslagen är al och ask. Beskuggningen är 70 procent.
Övervattenväxtlighet saknas och den ringa undervat-
tenvegetationen består främst av mossor. Mängden ved
i vattnet var 2,6 st per 100 m².

Bottensubstratet består av mindre sten, större sten och
mindre block.

Lokalens värde som biotop för öring- och laxungar = 2.

Vattennivån var vid fisketillfället medelhög och hastig-
heten var strömmande. Bottentopografin var interme-
diär.

Lufttemperaturen var 12,3 °C och vattnets temperatur
var 12,2 °C.

Lokalen fiskades 3 gånger. Spänningen var 500 volt.

Lokalen är 51 m lång och 5,3 m bred vilket gav en avfis-
kad yta på 270 m². Lokalens yta vid medelvattenföring
är 250 m². Djupet var som mest 0,66 m och i medel 0,18
m.

Fångster

Öring Lax (Hybrider)

0+ 1+/äldre 0+ 1+/äldre

Fångst 78 69 63 (13) 40 (21)

Beräknat
antal (N) 109,6 79,9 74,0 (23,2) 48,1 (14,3)

N/100 m² 40,6 29,6 27,4 (8,6) 17,8 (5,3)

P-värde 0,34 0,47 (0,50) 0,45 (0,50)

Medel-
längd (cm) 5,61 10,90 6,0 (5,5) 10,2 (9,9)

Kond.faktor 0,99 0,97 0,92 (0,96) 0,90 (0,88)

Övriga fiskar: 91 elritsa 3 ål

Kommentar

Sträckan belägen 50–100 meter nedan fisktrappa.
Sträckan utgör en fin biotop både för lax och öring och
förekomsten av både lax och öring är god. Öringbestån-
det har ingen tydlig trend men den kan vara ökande,
medan antalet laxungar verkar ha en synbart ökande
trend, framför allt fiskar större än 0+. Antalet hybrider
mellan lax och öring verkar vara stort. Vandringshinder
saknas nedströms. Resultatet från den senaste botten-

faunaundersökningen, 1995, var ingen eller
obetydlig försurningspåverkan.
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Lokal nr 74, Uppströms säteriet i Kilandaån

108 Göta älv i Ale kommun

Koordinater: X= 642925 Y= 128734

Lokalen fiskades 1998-09-07

Lokalen är omgiven av åker och äng. Ett flertal olika ar-
ter lövträd omger sträckan; al, ask, asp, ek och rönn.
Beskuggningen är 80 procent. Övervattenväxtligheten
är ringa medan undervattenvegetation saknas. Mäng-
den ved i vattnet var 1,6 st per 100 m².

Bottensubstratet består av sand, mindre block och stör-
re sten.

Lokalens värde som biotop för öring- och laxungar = 1.

Vattennivån var vid fisketillfället medelhög och hastig-
heten var strömmande. Bottentopografin var interme-
diär.

Lokalen fiskades 1 gånger. Spänningen var 500 volt.

Lokalen är 54 m lång och 7 m bred vilket gav en avfiskad
yta på 375 m². Djupet var som mest 0,42 m och i medel
0,29 m.

Fångster

Öring Lax

0+ 1+/äldre 0+ 1+/äldre

Fångst

Beräknat
antal (N)

N/100 m²

P-värde

Medel-
längd (cm)

Kond.faktor
Övriga fiskar:

Kommentar

Stationärt öringbestånd. Definitiva vandringshinder
nedströms och uppströms. Denna sträcka har fiskats de
senaste fyra åren. Den äldre provfiskesträckan kallad
Säteriet är belägen ca 200 meter nedströms denna lokal.
Då lokal Säteriet inte är någon bra elfiskelokal (stora
delar för djup) har provfiskelokalen flyttats upp till en
bättre lokal. På den nya lokalen har sportfiskeförening-
en utfört biotopvårdsåtgärder. Lokal Säteriet gick inte
att fiska under 1998 på grund av för stort vattendjup.
Öringbeståndet på lokal Säteriet har minskat sedan
1993. Det är noterbart att på den nya lokalen fångades
ingen fisk överhuvudtaget 1998. Det är viktigt att un-

dersöka Kilandaån och försöka hitta orsaken
till det minskande öringbeståndet.

Bedömning: IIB
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Lokal nr 75, Vägkulvert i Råttån

108 Göta älv i Ale kommun

Koordinater: X= 643370 Y= 128950

Lokalen fiskades 1998-08-27

Lokalen är omgiven av äng och de dominerande trädsla-
gen är hägg och ask. Beskuggningen är 90 procent.
Övervattenväxtlighet saknas och den ringa undervat-
tenvegetationen består främst av mossor. Mängden ved
i vattnet var 2,8 st per 100 m².

Bottensubstratet består av sand, mindre sten och större
sten.

Lokalens värde som biotop för öring- och laxungar = 1.

Vattennivån var vid fisketillfället medelhög och hastig-
heten var strömmande. Bottentopografin var interme-
diär.

Lufttemperaturen var 10,7 °C och vattnets temperatur
var 11,7 °C.

Lokalen fiskades 2 gånger. Spänningen var 400 volt.

Lokalen är 44 m lång och 2,4 m bred vilket gav en avfis-
kad yta på 106 m². Lokalens yta vid medelvattenföring
är 75 m². Djupet var som mest 0,53 m och i medel 0,32
m.

Fångster

Öring Lax

0+ 1+/äldre 0+ 1+/äldre

Fångst 8 17

Beräknat
antal (N) 8,0 17,1

N/100 m² 7,5 16,1

P-värde 0,89 0,84

Medel-
längd (cm) 7,48 16,42

Kond.faktor 1,02 1,08

Övriga fiskar: 13 elritsa 1 bäcknejonöga

Kommentar

Måttligt god öringbiotop. Stationärt öringbestånd, de-
finitiva vandringshinder nedströms. Torrår är vattentill-
gången i Råttån mycket ringa. Svårt att se någon
tendens i utvecklingen av öringbeståndet. Flodpärl-
mussla förekommer uppströms.

Bedömning: IIA
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Lokal nr 76, Ryks damm i Ryks bäck

108 Göta älv i Ale kommun

Koordinater: X= 643540 Y= 129090

Lokalen fiskades 1998-09-29

Lokalen är omgiven av blandskog och de dominerande
trädslagen är al och hägg. Beskuggningen är 80 pro-
cent. Övervattenväxtlighet saknas och den ringa under-
vattenvegetationen består främst av mossor. Mängden
ved i vattnet var 4,9 st per 100 m².

Bottensubstratet består av grus, mindre sten och sand.

Lokalens värde som biotop för öring- och laxungar = 1.

Vattennivån var vid fisketillfället medelhög och hastig-
heten var strömmande. Bottentopografin var interme-
diär.

Lufttemperaturen var 14,1 °C och vattnets temperatur
var 12,7 °C.

Lokalen fiskades 3 gånger. Spänningen var 500 volt.

Lokalen är 53 m lång och 2,3 m bred vilket gav en avfis-
kad yta på 122 m². Lokalens yta vid medelvattenföring
är 100 m². Djupet var som mest 0,35 m och i medel 0,16
m.

Fångster

Öring Lax

0+ 1+/äldre 0+ 1+/äldre

Fångst 50 71

Beräknat
antal (N) 67,1 69,3

N/100 m² 55,0 56,8

P-värde

Medel-
längd (cm) 6,74 12,10

Kond.faktor 1,06 1,16

Övriga fiskar:

Kommentar

Relativt god uppväxtlokal för öring. Biotopvård utförd
på sträckan av sportfiskeföreningen. Vandringshinder
saknas nedströms. Havsöringbestånd. 1997 fiskades lo-
kalen senast. Då bestämdes tätheten av öringungar till
108 0+/100 m² och 16,2 >0+/100 m². Årets resultat
var 55 0+/100 m² resp. 56,8 >0+/100 m². För få resul-
tat för att dra några slutsatser om beståndets utvec-
kling. Äldre provfiskeresultat finns, men dessa är
sannolikt utförda på andra sträckor om än i anslutning
till lokalen.

Bedömning: I– IIA
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Lokal nr 77, Hockeyrinken i
Forsån

108 Göta älv i Ale kommun

Koordinater: X= 643380 Y= 128630

Lokalen fiskades 1998-09-07

Lokalen är omgiven av äng och de dominerande trädsla-
gen är al och ask. Beskuggningen är 70 procent. Över-
vattenväxtlighet saknas och den måttliga undervatten-
vegetationen består främst av mossor. Mängden ved i
vattnet var 0 st per 100 m².

Bottensubstratet består av mindre sten, större sten och
mindre block.

Lokalens värde som biotop för öring- och laxungar = 2.

Vattennivån var vid fisketillfället medelhög och hastig-
heten var stråkande. Bottentopografin var intermediär.

Lufttemperaturen var 18 °C och vattnets temperatur
var 15 °C.

Lokalen fiskades 3 gånger. Spänningen var 500 volt.

Lokalen är 42 m lång och 6,9 m bred vilket gav en avfis-
kad yta på 290 m². Lokalens yta vid medelvattenföring
uppges vara 300 m². Djupet var som mest 0,53 m och i
medel 0,31 m.

Fångster

Öring Lax

0+ 1+/äldre 0+ 1+/äldre

Fångst 41 5 150 50

Beräknat
antal (N) 38,0 4,9 247 58,58

N/100 m² 13,1 1,7 86 20,2

P-värde 0,43 1,00 0,27 0,473

Medel-
längd (cm) 7,72 13,94 6,96 12,27

Kond.faktor 1,04 0,92 0,95 0,92

Övriga fiskar: 1 mört 5 ål

Kommentar

Fin biotop. Vandringshinder saknas nedströms. Här fö-
rekommer både lax och öring. Lokalen är bättre för lax-
ungar än för öringungar pga av hög vattenhastighet vid
höga flöden. Sträckan blir relativt svårfiskad vid medel-
och högvattenföring. 1997 uppmättes mycket höga tät-
heter av laxungar på denna sträcka. Detta hängde san-
nolikt samman med den torra sommaren som på denna
lokal sannolikt gynnade överlevnaden av laxungar detta

år. Vid större nederbördsmängder och högre
vattenföring som under 1998 måste ungarna
lägga mer energi vid förflyttning och födosök.
Många kan sannolikt inte stå kvar i forsen.
Skattningen av populationen blir också vid me-
del- och högvattenföring sämre på denna
sträcka. Enstaka hybrider förekommer. Resul-
tatet från den senaste bottenfaunaundersök-
ningen, 1998, visade ingen eller obetydlig
försurningspåverkan.

Bedömning: I
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Lokal nr 78, Kyrkan i Hållsdammsbäcken

108 Göta älv i Ale kommun

Koordinater: X= 642465 Y= 127795

Lokalen fiskades 1998-09-29

Lokalen har artificiell omgivning och de dominerande
trädslagen är al och lönn. Beskuggningen är 90 procent.
Övervattenväxtlighet saknas och den måttliga under-
vattenvegetationen består främst av mossor. Mängden
ved i vattnet var 2,9 st per 100 m².

Bottensubstratet består av större sten, mindre sten och
mindre block.

Lokalens värde som biotop för öring- och laxungar = 2.

Vattennivån var vid fisketillfället medelhög och hastig-
heten var strömmande. Bottentopografin var interme-
diär.

Lufttemperaturen var 12 °C och vattnets temperatur
var 13 °C.

Lokalen fiskades 3 gånger. Spänningen var 500 volt.

Lokalen är 31 m lång och 3,3 m bred vilket gav en avfis-
kad yta på 102 m². Lokalens yta vid medelvattenföring
är 95 m². Djupet var som mest 0,43 m och i medel 0,22
m.

Fångster

Öring Lax

0+ 1+/äldre 0+ 1+/äldre

Fångst 112 73

Beräknat
antal (N) 138,8 74,0

N/100 m² 146 77,8

P-värde 0,42 0,77

Medel-
längd (cm) 6,34 14,08

Kond.faktor 1,05 1,13

Övriga fiskar:

Kommentar

Fin öringbiotop. Havsöringbestånd. Vandringshinder
saknas nedströms. Lokalen fiskades senast 1995 (en fis-
keomgång) då 129 0+ öringar och 32 >0+öringar
fångades. Tätheterna kan beräknas till 283 0+/100 m²
och 61 >0+/ m² för 1995. Årets tätheter är också goda.
Resultaten är dock för få för att kunna uttala sig om
eventuella trender i beståndsutvecklingen. Resultaten
från två bottenfaunalokaler visade båda på betydande
försurningspåverkan åren 1993 och 1996.

Bedömning: I
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Lokal nr 79, Station 1 i Sköldsån

108 Göta älv i Ale kommun

Koordinater: X= 642830 Y= 127905

Lokalen fiskades 1998-09-29

Lokalen är omgiven av lövskog och de dominerande
trädslagen är al, ek och asp. Beskuggningen är 70 pro-
cent. Övervattenväxtlighet saknas liksom undervatten-
vegetation. Mängden ved i vattnet var 2,7 st per 100 m².

Bottensubstratet består av större sten, mindre sten och
mindre block.

Lokalens värde som biotop för öring- och laxungar = 1.

Vattennivån var vid fisketillfället medelhög och hastig-
heten var strömmande. Bottentopografin var interme-
diär.

Lufttemperaturen var 13,2 °C och vattnets temperatur
var 13,4 °C.

Lokalen fiskades 2 gånger. Spänningen var 500 volt.

Lokalen är 50 m lång och 4,4 m bred vilket gav en avfis-
kad yta på 220 m². Lokalens yta vid medelvattenföring
är 120 m². Djupet var som mest 0,62 m och i medel 0,43
m.

Fångster

Öring Lax

0+ 1+/äldre 0+ 1+/äldre

Fångst 1 4 35 2

Beräknat
antal (N) 1,1 5,9 36,08 2

N/100 m² 0,9 4,9 30,1 1,7

P-värde 1,00 -0,50

Medel-
längd (cm) 6,30 15,37 6,7 14,35

Kond.faktor 0,80 1,24 0,92 0,86

Övriga fiskar: 1 lake

Kommentar

Relativt god biotop för öring och laxungar. Belägen ca
200 meter nedströms fisktrappa. Vandringshinder sak-
nas nedströms. Hög vattenhastighet i det smalare parti-
et gjorde det svårare att fiska under den vattenföring
som rådde. Detta kan sannolikt ha påverkat skattningen
negativt, men är inte mer än en del av förklaringen till
årets resultat. Förekomsten av både lax och öringungar,
framförallt öringungar var mycket svag på lokalen i år
jämfört med tidigare resultat. Det är möjligt att den
höga vattenföringen, den höga vattenhastigheten och

det högre vattendjupet under året inneburit att
ungarna fått en för tuff miljö på denna lokal.

Bedömning: IIA
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Lokal nr 80, Gamla kvarndammen i Rämne å

108 Göta älv i Ale kommun

Koordinater: X= 642424 Y= 129350

Lokalen fiskades 1998-09-20

Lokalen är omgiven av blandskog och de dominerande
trädslagen är björk och al. Beskuggningen är 70 pro-
cent. Övervattenväxtlighet saknas och den ringa under-
vattenvegetationen består främst av mossor. Mängden
ved i vattnet var 2,1 st per 100 m².

Bottensubstratet består av större block, medelstora
block och mindre block.

Lokalens värde som biotop för öring- och laxungar = 2.

Vattennivån var vid fisketillfället medelhög och hastig-
heten var stråkande. Bottentopografin var ojämn.

Lufttemperaturen var 16,2 °C och vattnets temperatur
var 16,5 °C.

Lokalen fiskades 3 gånger. Spänningen var 400 volt.

Lokalen är 43 m lång och 3,3 m bred vilket gav en avfis-
kad yta på 140 m². Djupet var som mest 0,5 m och i me-
del 0,21 m.

Fångster

Öring Lax

0+ 1+/äldre 0+ 1+/äldre

Fångst 23 14

Beräknat
antal (N) 28,6 14,4

N/100 m² 20,4 10,3

P-värde 0,42 0,69

Medel-
längd (cm) 7,72 16,26

Kond.faktor 1,03 0,97

Övriga fiskar:

Kommentar

Fin öringbiotop. Lokalen fiskades senast 1995. Då
fångades ingen fisk alls på lokalen. Årets positiva resul-
tat är frukten av fiskevårdsarbetet i bäckarna som rin-
ner till Mjörn, ett projekt för att bevara och utveckla det
genuina Mjörnöringbeståndet. Föreningen har satt ut
nyckläckt öringyngel från Mjörnöringen och ett van-
dringshinder har undanröjts vid mynningen. Resultaten
från två bottenfaunalokaler i Rämne å visade ingen eller
obetydlig försurningspåverkan 1996. Lokalens yta vid
medelvattenföring bör mätas upp på nytt.

Bedömning: För kort historik (Ev. klass I)
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Lokal nr 81, Ovan bro i Rämne å

108 Göta älv i Ale kommun

Koordinater: X= 642415 Y= 129355

Lokalen fiskades 1998-08-20

Lokalen är omgiven av blandskog och de dominerande
trädslagen är al och rönn. Beskuggningen är 60 procent.
Övervattenväxtlighet saknas och den ringa undervat-
tenvegetationen består främst av mossor. Mängden ved
i vattnet var 0 st per 100 m².

Bottensubstratet består av större block, medelstora
block och mindre block.

Lokalens värde som biotop för öring- och laxungar = 2.

Vattennivån var vid fisketillfället medelhög och hastig-
heten var stråkande. Bottentopografin var ojämn.

Lufttemperaturen var 16,2 °C och vattnets temperatur
var 16,5 °C.

Lokalen fiskades 3 gånger. Spänningen var 400 volt.

Lokalen är 50 m lång och 3,2 m bred vilket gav en avfis-
kad yta på 158 m². Djupet var som mest 0,25 m och i
medel 0,16 m.

Fångster

Öring Lax

0+ 1+/äldre 0+ 1+/äldre

Fångst 38 17

Beräknat
antal (N) 39,3 17,2

N/100 m² 24,9 10,9

P-värde 0,68 0,79

Medel-
längd (cm) 7,53 15,95

Kond.faktor 0,96 0,98

Övriga fiskar:

Kommentar

Fin öringbiotop. Lokalen fiskades senast 1995. Då
fångades endast en öring på lokalen. Årets positiva re-
sultat är frukten av fiskevårdsarbetet i bäckarna som
rinner till Mjörn, ett projekt för att bevara och utveckla
det genuina Mjörnöringbeståndet. Föreningen har satt
ut nyckläckt öringyngel från Mjörnöringen och ett van-
dringshinder har undanröjts vid mynningen. Resultaten
från två bottenfaunalokaler i Rämne å visade ingen eller
obetydlig försurningspåverkan 1996. Lokalens yta vid
medelvattenföring bör mätas upp.

Bedömning: För kort historik (Ev. klass I)
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Lokal nr 82, Nedströms dämme i Ryrsjöbäcken

108 Göta älv i Lilla Edets kommun

Koordinater: X= 644842 Y= 128583

Lokalen fiskades 1998-09-03

Lokalen är omgiven av blandskog och de dominerande
trädslagen är al och gran. Beskuggningen är 70 procent.
Övervattenväxtlighet saknas och den ringa undervat-
tenvegetationen består främst av mossor. Mängden ved
i vattnet var 10,3 st per 100 m².

Bottensubstratet består av grus, mindre sten och större
sten.

Lokalens värde som biotop för öring- och laxungar = 1.

Vattennivån var vid fisketillfället medelhög och hastig-
heten var stråkande. Bottentopografin var intermediär.

Lufttemperaturen var 8,3 °C och vattnets temperatur
var 15,4 °C.

Lokalen fiskades 3 gånger. Spänningen var 500 volt.

Lokalen är 42,5 m lång och 3,2 m bred vilket gav en av-
fiskad yta på 136 m². Djupet var som mest 0,22 m och i
medel 0,13 m.

Fångster

Öring Lax

0+ 1+/äldre 0+ 1+/äldre

Fångst 54 16

Beräknat
antal (N) 55,9 16,0

N/100 m² 41,1 11,8

P-värde 0,68 0,89

Medel-
längd (cm) 9,04 15,60

Kond.faktor 1,02 1,02

Övriga fiskar: 8 ål

Kommentar

Fin öringlokal, dock för lite skydd och alltför grund på
större delen av sträckan för att vara idealisk som upp-
växtområde för öringungar. Vandringshinder saknas
nedströms. Havsöringlokal. Dammen vid sjön definitivt
vandringshinder. Dammen läcker på några ställen, vil-
ket är positivt för bäcken under torrperioder. Bäckfåran
är inte ursprunglig utan har tagit sig denna väg pga
dammen. Bäckfåran är därför på vissa delar mycket
grund och breddar lätt över vid högre flöden. Detta in-
nebär att öringungar dessa perioder tar sin tillflykt
bland blåbärsris mm och riskerar att bli kvar där när

vattnet sjunker undan. Lokalen fiskades senast
1995. Då bestämdes öringtätheterna (räknade
på 1998 års areal) till 3,7 st 0+/100 m² och
32,8 >0+/100m². Årets resultat är således
högre med avseende på 0+ och lägre med avse-
ende på >0+. Resultaten är dock för få för att
det skulle gå att uttala sig om några tendenser i
utvecklingen av öringbeståndet. Äldre resultat
finns sannolikt, vilka bör vägas in i kommande
utvärderingar. Resultatet från den senaste bot-
tenfaunaundersökningen, 1995, var ingen eller
obetydlig försurningspåverkan. Lokalens yta
vid medelvattenföring bör mätas upp.

Bedömning: För kort historik (Ev. klass IIA)
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Lokal nr 83, Station 2 i Västerlandaån

108 Göta älv i Lilla Edets kommun

Koordinater: X= 644770 Y= 128293

Lokalen fiskades 1998-09-01

Lokalen är omgiven av lövskog och de dominerande
trädslagen är al och rönn. Beskuggningen är 80 procent.
Övervattenväxtlighet saknas och den måttliga under-
vattenvegetationen består främst av mossor. Mängden
ved i vattnet var 0 st per 100 m².

Bottensubstratet består av medelstora block, större
block och mindre block.

Lokalens värde som biotop för öring- och laxungar = 2.

Vattennivån var vid fisketillfället medelhög och hastig-
heten var stråkande. Bottentopografin var intermediär.

Lufttemperaturen var 13,1 °C och vattnets temperatur
var 13,4 °C.

Lokalen fiskades 3 gånger. Spänningen var 500 volt.

Lokalen är 48 m lång och 5,1 m bred vilket gav en avfis-
kad yta på 245 m². Djupet var som mest 0,5 m och i me-
del 0,26 m.

Fångster

Öring Lax (Hybrider)

0+ 1+/äldre 0+ 1+/äldre

Fångst 90 31 50 (1) 33 (1)

Beräknat
antal (N) 102,4 31,9 58,6 (1,0) 35,0 (1,0)

N/100 m² 41,8 13,0 23,9 (0,4) 14,3 (0,4)

P-värde 0,50 0,69 0,47 (1,00) 0,61 (1,0)

Medel-
längd (cm) 7,14 14,31 6,6 (6,3) 12,8 (18,0)

Kond.faktor 0,96 1,08 1,06 (0,8) 0,93 (0,91)

Övriga fiskar: 7 ål 1 lake

Kommentar

Fin uppväxtlokal för öring och lax. Vandringshinder
saknas nedströms. Några hundra meter uppströms lo-
kalen finns definitivt vandringshinder. Rekryteringen
av öring var god både med avseende på 0+ och >0+. I
själva verket det bästa året under perioden 1992–1998.
Den nedåtgående trenden som fanns för perioden
1992–1996 har brutits. Laxbeståndet följer ingen tydlig
trend. Hybrider mellan lax och öring förekommer på
sträckan. 1996–1997 fiskades sannolikt annan sträcka
högre upp i ån (framgår av fotografier och sträckbesk-
rivningar). Årets lokal är tillbaka på den ursprungliga

sträckan. Anlagd tröskel vid sträckans nedre
gräns orsakar dämning av nedre delen av loka-
len. Stenar och block har tagits från bäcken och
placerats i tröskeln. Bedömningen är att trös-
keln försämrat lokalens nedre del som uppväxt-
lokal för öringungar. Resultatet från de senaste
bottenfaunaundersökningarna, 1993 och
1996, visade ingen eller obetydlig försurning-
spåverkan. Lokalens yta vid medelvattenföring
bör mätas upp på nytt.

Bedömning: IIA
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Lokal nr 84, Station1, Ängen i Brattorpsån

108 Göta älv i Lilla Edets kommun

Koordinater: X= 645408 Y= 128010

Lokalen fiskades 1998-09-02

Lokalen är omgiven av blandskog och de dominerande
trädslagen är al och gran. Beskuggningen är 60 procent.
Övervattenväxtlighet saknas och den måttliga under-
vattenvegetationen består främst av mossor. Mängden
ved i vattnet var 4,1 st per 100 m².

Bottensubstratet består av mindre sten, grus och större
sten.

Lokalens värde som biotop för öring- och laxungar = 1.

Vattennivån var vid fisketillfället medelhög och hastig-
heten var stråkande. Bottentopografin var jämn.

Lufttemperaturen var 13 °C och vattnets temperatur
var 11,8 °C.

Lokalen fiskades 3 gånger. Spänningen var 500 volt.

Lokalen är 43 m lång och 4,5 m bred vilket gav en avfis-
kad yta på 193 m². Djupet var som mest 0,3 m och i me-
del 0,14 m.

Fångster

Öring Lax

0+ 1+/äldre 0+ 1+/äldre

Fångst 79 34 2

Beräknat
antal (N) 82,8 34,4 1,93

N/100 m² 42,9 17,8 1

P-värde 0,64 0,79 1

Medel-
längd (cm) 6,00 12,06 12

Kond.faktor 0,98 1,09 0,93

Övriga fiskar: 135 stensimpa 3 bäcknejonöga

Kommentar

Vandrande bestånd. Bra uppväxtlokal för framförallt
öring. Dock för lite skydd på botten för att vara helt ide-
alisk. Lokalen är sannolikt rensad på block och större
sten längre tillbaka i tiden. En svagt nedåtgående trend
kan skönjas beträffande öringen. Lax förekommer på
lokalen, men i svagt bestånd. Noterbart är att vare sig
1997 eller 1998 fångades 0+ lax. Endast två st 1+ lax
fångades, vilket innebär det svagaste året för lax under
perioden 1992–1998. I Bratteforsån och (även på den-
na lokal) förekommer rikligt med stensimpa, vilket tor-
de vara en av orsakerna till det relativt svaga

utvecklingen av öringbeståndet. 1996-1997
fiskades några meter kortare sträcka enligt fo-
ton och sträckbeskrivning. Lokalens yta vid
medelvattenföring bör mätas upp på nytt.

Bedömning: IIA
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Lokal nr 85, Station 3, Änghagen i Sollumsån

108 Göta älv i Lilla Edets kommun

Koordinater: X= 645732 Y= 128086

Lokalen fiskades 1998-09-02

Lokalen är omgiven av lövskog och de dominerande
trädslagen är al och ask. Beskuggningen är 80 procent.
Övervattenväxtlighet saknas och den måttliga under-
vattenvegetationen består främst av mossor. Mängden
ved i vattnet var 2,7 st per 100 m².

Bottensubstratet består av större block, medelstora
block och mindre block.

Lokalens värde som biotop för öring- och laxungar = 1.

Vattennivån var vid fisketillfället medelhög och hastig-
heten var stråkande. Bottentopografin var ojämn.

Lufttemperaturen var 12,7 °C och vattnets temperatur
var 14,7 °C.

Lokalen fiskades 3 gånger. Spänningen var 500 volt.

Lokalen är 61 m lång och 3,6 m bred vilket gav en avfis-
kad yta på 220 m². Lokalens yta vid medelvattenföring
är 195 m². Djupet var som mest 0,35 m och i medel 0,2
m.

Fångster

Öring Lax

0+ 1+/äldre 0+ 1+/äldre

Fångst 24 17

Beräknat
antal (N) 25,3 17,2

N/100 m² 11,5 7,8

P-värde 0,64 0,84

Medel-
längd (cm) 8,10 16,96

Kond.faktor 1,00 0,97

Övriga fiskar: 1 elritsa

Kommentar

Stationärt bestånd. Relativt storblockig och forsande
sträcka. Trots detta är sannolikt sträckan ”rensad” på
större block. Mer lämpad som uppväxtlokal för större
öringungar än för >0+. Lokalen fiskad senast 1995. Då
bestämdes tätheten av öringungar på lokalen till 4,5 st
0+/100 m² och 4,2 st >0+/100 m² beräknat på 1998
års areal. Årets resultat är således klart bättre än 1995,
men underlaget är trots allt för litet för att se tendenser i
utvecklingen av öringbeståndet. Sollumsån hyser flod-
pärlmussla längre nedströms. Äldre resultat finns san-

nolikt. Dessa bör vägas in i kommande utvärde-
ringar. Resultatet från de senaste
bottenfaunaundersökningarna, 1993 och
1996, visade ingen eller obetydlig försurning-
spåverkan.

Bedömning: För kort historik (Ev. klass IIA)
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Lokal nr 86, Uppströms väg i Skörsbobäcken

108 Göta älv i Lilla Edets kommun

Koordinater: X= 644369 Y= 128324

Lokalen fiskades 1998-09-01

Lokalen är omgiven av lövskog och de dominerande
trädslagen är alm och al. Beskuggningen är 90 procent.
Övervattenväxtlighet saknas liksom undervattenvege-
tation. Mängden ved i vattnet var 14,8 st per 100 m².

Bottensubstratet består av mindre sten, större sten och
grus.

Lokalens värde som biotop för öring- och laxungar = 2.

Vattennivån var vid fisketillfället medelhög och hastig-
heten var stråkande. Bottentopografin var ojämn.

Lufttemperaturen var 11,1 °C och vattnets temperatur
var 11,6 °C.

Lokalen fiskades 3 gånger. Spänningen var 300 volt.

Lokalen är 40 m lång och 2,2 m bred vilket gav en avfis-
kad yta på 88 m². Lokalens yta vid medelvattenföring är
67 m². Djupet var som mest 0,3 m och i medel 0,15 m.

Fångster

Öring Lax

0+ 1+/äldre 0+ 1+/äldre

Fångst 54 59 4

Beräknat
antal (N) 64,0 59,7 3,96

N/100 m² 95,5 89,1 5,9

P-värde 0,46 0,78 0,78

Medel-
längd (cm) 5,46 12,20 13,5

Kond.faktor 1,01 1,04 0,86

Övriga fiskar: 10 bäcknejonöga

Kommentar

Fin öringbiotop. Havsöringlokal. Vandringshinder sak-
nas nedströms. Lax förekommer sporadiskt på lokalen,
men i svagt bestånd. Jämfört med flesta resultaten un-
der perioden 1992–1998 var årets resultat med avseen-
de på ensomriga öringungar svagt. Med avseende på
äldre öringungar låg årets resultat i nivå med de bästa
under perioden. Resultatet från de senaste bottenfau-
naundersökningarna, 1993 och 1996, visade ingen eller
obetydlig försurningspåverkan.

Bedömning: I
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Lokal nr 87, Station 2 i Sannersbybäck

108 Göta älv i Lilla Edets kommun

Koordinater: X= 645008 Y= 128232

Lokalen fiskades 1998-09-01

Lokalen är omgiven av lövskog och de dominerande
trädslagen är al och hägg. Beskuggningen är 50 pro-
cent. Övervattenväxtligheten är ringa medan undervat-
tenvegetation saknas. Mängden ved i vattnet var 2,2 st
per 100 m².

Bottensubstratet består av grus, finsediment och sand.

Lokalens värde som biotop för öring- och laxungar = 1.

Vattennivån var vid fisketillfället medelhög och hastig-
heten var strömmande. Bottentopografin var interme-
diär.

Lufttemperaturen var 12,8 °C och vattnets temperatur
var 12,1 °C.

Lokalen fiskades 3 gånger. Spänningen var 500 volt.

Lokalen är 45 m lång och 2 m bred vilket gav en avfiskad
yta på 90 m². Djupet var som mest 0,3 m och i medel
0,17 m.

Fångster

Öring Lax

0+ 1+/äldre 0+ 1+/äldre

Fångst 52 33

Beräknat
antal (N) 54,0 33,1

N/100 m² 60 36,8

P-värde 0,67 0,84

Medel-
längd (cm) 6,22 13,80

Kond.faktor 1,00 1,15

Övriga fiskar: 12 elritsa 2 bäcknejonöga 3 storspigg

Kommentar

Måttligt god öringbiotop. Vandringshinder saknas ned-
ströms. Havsöringlokal. Lokalen påverkad av grumling-
ar och eutrofiering från uppströms liggande åker och
betesmarker. Relativt stabilt öringbestånd. Ingen lax
fångades på lokalen vare sig 1997 eller 1998. Ingen en-
somrig lax sedan 1995. Under 1996–1997 fiskades ca 8
meter kortare sträcka än perioden före. Resultatet från
de senaste bottenfaunaundersökningarna, 1993 och
1996, visade ingen eller obetydlig försurningspåverkan.
Lokalens yta vid medelvattenföring bör mätas upp på
nytt.

Bedömning: IIA-B
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Lokal nr 88, Röstorpsbäcken i Sannersbybäck

108 Göta älv i Lilla Edets kommun

Koordinater: X= 645043 Y= 128188

Lokalen fiskades 1998-09-03

Lokalen är omgiven av lövskog och de dominerande
trädslagen är hägg och al. Beskuggningen är 60 pro-
cent. Övervattenväxtligheten är ringa och den måttliga
undervattenvegetationen består främst av mossor.
Mängden ved i vattnet var 5,7 st per 100 m².

Bottensubstratet består av mindre sten, grus och större
sten.

Lokalens värde som biotop för öring- och laxungar = 1.

Vattennivån var vid fisketillfället medelhög och hastig-
heten var strömmande. Bottentopografin var interme-
diär.

Lufttemperaturen var 20 °C och vattnets temperatur
var 11 °C.

Lokalen fiskades 3 gånger. Spänningen var 300 volt.

Lokalen är 52 m lång och 1,7 m bred vilket gav en avfis-
kad yta på 88 m². Djupet var som mest 0,18 m och i me-
del 0,09 m.

Fångster

Öring Lax

0+ 1+/äldre 0+ 1+/äldre

Fångst 20 18

Beräknat
antal (N) 20,4 18,1

N/100 m² 23,2 20,6

P-värde 0,74 0,80

Medel-
längd (cm) 7,18 15,18

Kond.faktor 1,40 1,13

Övriga fiskar:

Kommentar

Måttligt god öringbiotop. Vandringshinder saknas ned-
ströms. Havsöringlokal. Lokalen påverkad av eutrofie-
ring och grumlingar från omgivande åker- och
betesmarker. Den är mer påverkad än föregående lokal.
Fluktuerande öringbestånd. Under torrperioder blir
det mycket låg vattenföring. 1996–1997 fiskades ca 5
meter kortare sträcka än föregående period. Lokalens
yta vid medelvattenföring bör mätas upp på nytt.

Bedömning: IIA-B
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Lokal nr 89, Station 1 i Strömbäcken

108 Göta älv i Lilla Edets kommun

Koordinater: X= 645277 Y= 128103

Lokalen fiskades 1998-09-03

Lokalen är omgiven av blandskog och de dominerande
trädslagen är ask och al. Beskuggningen är 60 procent.
Övervattenväxtlighet saknas och den måttliga under-
vattenvegetationen består främst av mossor. Mängden
ved i vattnet var 4,1 st per 100 m².

Bottensubstratet består av medelstora block, mindre
block och större sten.

Lokalens värde som biotop för öring- och laxungar = 2.

Vattennivån var vid fisketillfället medelhög och hastig-
heten var stråkande. Bottentopografin var ojämn.

Lufttemperaturen var 16,2 °C och vattnets temperatur
var 11 °C.

Lokalen fiskades 3 gånger. Spänningen var 300 volt.

Lokalen är 55 m lång och 2,2 m bred vilket gav en avfis-
kad yta på 121 m². Djupet var som mest 0,5 m och i me-
del 0,12 m.

Fångster

Öring Lax

0+ 1+/äldre 0+ 1+/äldre

Fångst 27 43

Beräknat
antal (N) 38,7 44,8

N/100 m² 32,0 37,0

P-värde 0,33 0,66

Medel-
längd (cm) 6,51 12,33

Kond.faktor 0,97 0,96

Övriga fiskar:

Kommentar

Vandringshinder saknas nedstöms. Havsöringlokal.
Sträckan faller ganska kraftigt och karaktären är små
forsar och fall och relativt stenig-blockig botten. Bättre
som uppväxtlokal för större öringungar än för 0+. Svår-
fiskat vid årets provfiske pga skogsavverkning. Mycket
ris och grenar i bäcken. Senast fiskad 1995. Då beräk-
nades tätheten av öringungar till 55,9 st 0+/100 m² och
130,5 st >0+/100 m². Årets resultat är således svagare
än 1995. För få elfiskeresultat för att uttala sig om ten-
denser. Speciella påverkansfaktorer under 1998 är
mycket hög vattenföring i detta forsområde och även att

mängden ris och grenar i vattendraget kan ha
medfört en underskattning av antalet öringar.
Lokalens yta vid medelvattenföring bör mätas
upp.

Bedömning: För kort historik (Ev. klass I)
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Lokal nr 90, Björtveten i Teåkersälven

108-130 Dalbergsån i Bengtsfors kommun

Koordinater: X= 652400 Y= 129065

Lokalen fiskades 1998-08-04

Lokalen är omgiven av lövskog och de dominerande
trädslagen är al och ask. Beskuggningen är 90 procent.
Övervattenväxtlighet saknas och den ringa undervat-
tenvegetationen består främst av mossor. Mängden ved
i vattnet var 2,3 st per 100 m².

Bottensubstratet består av mindre sten, grus och mind-
re block.

Lokalens värde som biotop för öring- och laxungar = 2.

Vattennivån var vid fisketillfället medelhög och hastig-
heten var lugn. Bottentopografin var jämn.

Lufttemperaturen var 20 °C och vattnets temperatur
var 15,5 °C.

Lokalen fiskades 3 gånger. Spänningen var 400 volt.

Lokalen är 60 m lång och 5,8 m bred vilket gav en avfis-
kad yta på 348 m². Lokalens yta vid medelvattenföring
är 261 m². Djupet var som mest 0,45 m och i medel 0,17
m.

Fångster

Öring Lax

0+ 1+/äldre 0+ 1+/äldre

Fångst 46 4

Beräknat
antal (N) 60,6 4,0

N/100 m² 23,2 1,5

P-värde 0,38 -0,47

Medel-
längd (cm) 7,09 18,65

Kond.faktor 0,73 1,09

Övriga fiskar: 3 flodkräfta ca 25 elritsa

Kommentar

En fin öringlokal med ett stationärt bestånd. Årets elfis-
ke visade att produktionen av årsungar varit bra, men
något har hänt med beståndet av 1+ / äldre. Den har
övriga år varit relativt konstant men är mycket låg i år,
detta bör särskilt följas upp vid nästa års fiske. Vid årets
fiske var det vatten i båda fårorna i lokalens övre del, vil-
ket sannolikt är förklaringen till varför den avfiskade
ytan 1997 var betydligt mindre än årets. Okalkad refe-
renslokal.

Bedömning: Klass IIA
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Lokal nr 91, Bäckens kvarn i Teåkersälven

108-130 Dalbergsån i Bengtsfors kommun

Koordinater: X= 652325 Y= 129145

Lokalen fiskades 1998-08-04

Lokalen är omgiven av lövskog och de dominerande
trädslagen är al och hägg. Beskuggningen är 50 pro-
cent. Övervattenväxtligheten är måttlig och den ringa
undervattenvegetationen består främst av mossor.
Mängden ved i vattnet var 2,2 st per 100 m².

Bottensubstratet består av mindre sten, finsediment
och grus.

Lokalens värde som biotop för öring- och laxungar = 1.

Vattennivån var vid fisketillfället hög och hastigheten
var lugn. Bottentopografin var ojämn.

Lufttemperaturen var 21 °C och vattnets temperatur
var 16 °C.

Lokalen fiskades 1 gånger. Spänningen var 400 volt.

Lokalen är 42 m lång och 7,6 m bred vilket gav en avfis-
kad yta på 320 m². Lokalens yta vid medelvattenföring
är 272 m². Djupet var som mest 0,95 m och i medel 0,41
m.

Fångster

Öring Lax

0+ 1+/äldre 0+ 1+/äldre

Fångst

Beräknat
antal (N)

N/100 m²

P-värde

Medel-
längd (cm)

Kond.faktor

Övriga fiskar: 10 elritsa

Kommentar

En mindre bra elfiskelokal. Den har stort medeldjup
även vid låg vattenföring och saknar lekplatser för
öring. Sträckan är något biotopvårdad. Den översta de-
len av sträckan ligger alldeles nedströms en anlagd fis-
kväg, vid årets fiske var denna del mycket djup med
tämligen riklig övervattenvegetation utmed stränderna.
Vid lågvatten, vilket rådde föregående år var denna del
nästan igenvuxen. Sträckan var mycket svårfiskad och
inga öringar fångades, två större förmodade öringar ob-
serverades. Det är svårt att dra några slutsatser av året

fiske, vi låter föregående års bedömning stå
med ett frågetecken. Resultatet från de senaste
bottenfauna- undersökningarna, 1993 och
1996, visade ingen eller obetydlig försurning-
spåverkan.

Bedömning: Klass IIA ?
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Lokal nr 92, Stommen i Stommebäcken

108-130 Dalbergsån i Bengtsfors kommun

Koordinater: X= 651990 Y= 129265

Lokalen fiskades 1998-08-04

Lokalen är omgiven av blandskog och de dominerande
trädslagen är al och gran. Beskuggningen är 90 procent.
Övervattenväxtlighet saknas och den ringa undervat-
tenvegetationen består främst av mossor. Mängden ved
i vattnet var 1,5 st per 100 m².

Bottensubstratet består av mindre sten, grus och större
sten.

Lokalens värde som biotop för öring- och laxungar = 2.

Vattennivån var vid fisketillfället medelhög och hastig-
heten var strömmande. Bottentopografin var jämn.

Lufttemperaturen var 18 °C och vattnets temperatur
var 15,5 °C.

Lokalen fiskades 1 gånger. Spänningen var 400 volt.

Lokalen är 60 m lång och 3,2 m bred vilket gav en avfis-
kad yta på 193 m². Djupet var som mest 0,3 m och i me-
del 0,11 m.

Fångster

Öring Lax

0+ 1+/äldre 0+ 1+/äldre

Fångst

Beräknat
antal (N)

N/100 m²

P-värde

Medel-
längd (cm)

Kond.faktor

Övriga fiskar: 14 elritsa

Kommentar

En fin lokal där det finns flodpärlmussla och vid tidigare
fisken även kräfta och öring. Vid årets elfiske fångades
bara elritsa. Den vandrade öringstammen som leker i
bäcken har svårigheter att ta sig upp i bäcken, mynning-
sområdet är mycket grunt. Vid föregående års fiske
fångades bara 7 öringar, vilka då antogs vara rester av
beståndet av årsungar från 1995. Efter årets höga vat-
tenstånd under hela hösten kanske det finns chans för
leken att lyckas igen. Åtgärder måste vidtas så att lek-
fisk kan gå upp och beståndet av flodpärlmussla kan
bestå. Resultatet från den senaste bottenfaunaunder-

sökningen, 1993, visade ingen eller obetydlig
försurningspåverkan. Den tidigare angivna
ytan vid medelvattenföring stämmer inte. Den
bör mätas upp på nytt.

Bedömning: Klass III
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Lokal nr 93, Kanjonen i Falån

108-130 Dalbergsån i Melleruds kommun

Koordinater: X= 650920 Y= 129290

Lokalen fiskades 1998-08-03

Lokalen är omgiven av barrskog och de dominerande
trädslagen är tall och gran. Beskuggningen är 50 pro-
cent. Övervattenväxtlighet saknas och den rikliga un-
dervattenvegetationen består främst av påväxtalger.
Mängden ved i vattnet var 2 st per 100 m².

Bottensubstratet består av medelstora block, större
block och större sten.

Lokalens värde som biotop för öring- och laxungar = 2.

Vattennivån var vid fisketillfället medelhög och hastig-
heten var strömmande. Bottentopografin var interme-
diär.

Lufttemperaturen var 14,5 °C och vattnets temperatur
var 13,5 °C.

Lokalen fiskades 3 gånger. Spänningen var 600 volt.

Lokalen är 50 m lång och 3,9 m bred vilket gav en avfis-
kad yta på 196 m². Lokalens yta vid medelvattenföring
är 200 m². Djupet var som mest 0,43 m och i medel 0,19
m.

Fångster

Öring Lax

0+ 1+/äldre 0+ 1+/äldre

Fångst 8 22

Beräknat
antal (N) 18,4 30,8

N/100 m² 9,4 15,7

P-värde 0,17 0,34

Medel-
längd (cm) 5,27 12,77

Kond.faktor 0,94 1,18

Övriga fiskar:

Kommentar

Lokalen hyser ett hyggligt stationärbestånd av öring,
trots att det är ett okalkat vatten. Sträckan har stor fall-
höjd, sedan fisket 1997 har skogen kalhuggits utmed lo-
kalens nedre del på södra sidan, ingen trädridå har
sparats. Vid årets fiske har sannolikt beståndet av år-
sungar underskattats vilket framgår av det låga
p-värdet. Lokalen är okalkad referenslokal så försur-
ningsproblem kan inte uteslutas.

Bedömning: Klass IIA
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Lokal nr 95, Nedan skogsväg i Brömsbäck

108-130 Dalbergsån i Melleruds kommun

Koordinater: X= 650880 Y= 129450

Lokalen fiskades 1998-08-03

Lokalen är omgiven av blandskog och de dominerande
trädslagen är gran och björk. Beskuggningen är 50 pro-
cent. Övervattenväxtlighet saknas och den ringa under-
vattenvegetationen består främst av påväxtalger.
Mängden ved i vattnet var 2,3 st per 100 m².

Bottensubstratet består av mindre sten, häll och större
sten.

Lokalens värde som biotop för öring- och laxungar = 2.

Vattennivån var vid fisketillfället medelhög och hastig-
heten var strömmande. Bottentopografin var jämn.

Lufttemperaturen var 16,5 °C och vattnets temperatur
var 13,5 °C.

Lokalen fiskades 1 gånger. Spänningen var 550 volt.

Lokalen är 50 m lång och 1,8 m bred vilket gav en avfis-
kad yta på 88 m². Djupet var som mest 0,4 m och i me-
del 0,16 m.

Fångster

Öring Lax

0+ 1+/äldre 0+ 1+/äldre

Fångst 2

Beräknat
antal (N) 2,0

N/100 m² 2,3

P-värde 1,00

Medel-
längd (cm) 20,00

Kond.faktor 1,21

Övriga fiskar:

Kommentar

En fin öringlokal. Enligt den lokala fiskevårdsförening-
en brukar den dock ofta torka ut under sommaren. I år
var endast ca 10 procent av bäckfåran utan vatten. Vid
årets elfiske fångades 2 större öringar (15,0 och 25,0
cm). Vid ett elfiske 1995 fångades 5 öringar 1+/äldre
(12,5 - 21,5 cm). Vid beräkning av beståndet N/100 m²
användes den avfiskade ytan eftersom det saknas upp-
gifter om ytan vid medelvattenföring. Denna yta bör
mätas upp.

Bedömning: För kort historik (Ev Klass III)
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Lokal nr 96, Uppströms Husetjärn i Getbroälven

108-131 Upperudsälven i Dals Eds kommun

Koordinater: X= 655165 Y= 127205

Lokalen fiskades 1998-08-05

Lokalen är omgiven av blandskog och de dominerande
trädslagen är gran och al. Beskuggningen är 70 procent.
Övervattenväxtlighet saknas och den ringa undervat-
tenvegetationen består främst av mossor. Mängden ved
i vattnet var 0,5 st per 100 m².

Bottensubstratet består av medelstora block, mindre
block och häll.

Lokalens värde som biotop för öring- och laxungar = 2.

Vattennivån var vid fisketillfället hög och hastigheten
var strömmande. Bottentopografin var intermediär.

Lufttemperaturen var 17 °C och vattnets temperatur
var 15,5 °C.

Lokalen fiskades 1 gånger. Spänningen var 550 volt.

Lokalen är 50 m lång och 3,9 m bred vilket gav en avfis-
kad yta på 194 m². Djupet var som mest 0,85 m och i
medel 0,23 m.

Fångster

Öring Lax

0+ 1+/äldre 0+ 1+/äldre

Fångst 1 1

Beräknat
antal (N) 1,0 1,0

N/100 m² 0,5 0,5

P-värde 1,00 1,00

Medel-
längd (cm) 6,00 12,00

Kond.faktor 0,46 0,81

Övriga fiskar: 2 mört 3 abborre 3 flodkräfta

Kommentar

En fin öringlokal med flodkräfta. Lättfiskad, endast
norra fåran fiskad, den södra fåran är till största delen
häll där vattnet bara sipprade fram, den är normalt ut-
torkad. Vid tidigare elfiske 1995 fångades ingen öring
bara 3 gäddor. Vid beräkning av beståndet N/100 m²
användes den avfiskade ytan eftersom det saknas upp-
gifter om ytan vid medelvattenföring. Denna yta bör
mätas upp.

Bedömning: För kort historik (Ev Klass III)
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Lokal nr 97, Ängsvägen i Nolbyälven

108-131 Upperudsälven i Dals Eds kommun

Koordinater: X= 656250 Y= 127225

Lokalen fiskades 1998-08-05

Lokalen är omgiven av lövskog och de dominerande
trädslagen är al och ask. Beskuggningen är 90 procent.
Övervattenväxtlighet saknas och den rikliga undervat-
tenvegetationen består främst av mossor. Mängden ved
i vattnet var 0 st per 100 m².

Bottensubstratet består av större block, medelstora
block och sand.

Lokalens värde som biotop för öring- och laxungar = 1.

Vattennivån var vid fisketillfället hög och hastigheten
var strömmande. Bottentopografin var ojämn.

Lufttemperaturen var 21 °C och vattnets temperatur
var 16 °C.

Lokalen fiskades 1 gånger. Spänningen var 500 volt.

Lokalen är 45 m lång och 2,2 m bred vilket gav en avfis-
kad yta på 97 m². Djupet var som mest 0,6 m och i me-
del 0,24 m.

Fångster

Öring Lax

0+ 1+/äldre 0+ 1+/äldre

Fångst

Beräknat
antal (N)

N/100 m²

P-värde

Medel-
längd (cm)

Kond.faktor

Övriga fiskar: 1 lake 3 gädda 5 abborre 1 flodkräfta

Kommentar

Lokalen var inte någon optimal öringbiotop, det sakna-
des bl.a. lekgrus. Bäcken hade en kraftig avloppslukt.
Sträckan var bitvis svårfiskad pga kombinationen hög-
vattenföring och blockig botten. Vid elfisket fångades
ingen öring men dock en flodkräfta. Vid ett elfiske 1995
fångades ingenting, 15 m nedströms lokalen fångade de
en flodkräfta. I Nolbyälven finns en bottenfaunalokal
(Trilla) som 1993 visade ingen eller obetydlig försur-
ningspåverkan.

Bedömning: III
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Lokal nr 98, Nedan bron i Kasebäcken

108-131 Upperudsälven i Dals Eds kommun

Koordinater: X= 655180 Y= 127595

Lokalen fiskades 1998-08-05

Lokalen är omgiven av blandskog och de dominerande
trädslagen är al och ask. Beskuggningen är 70 procent.
Övervattenväxtlighet saknas och den ringa undervat-
tenvegetationen består främst av mossor. Mängden ved
i vattnet var 0 st per 100 m².

Bottensubstratet består av medelstora block, större
block och mindre sten.

Lokalens värde som biotop för öring- och laxungar = 2.

Vattennivån var vid fisketillfället medelhög och hastig-
heten var strömmande. Bottentopografin var ojämn.

Lufttemperaturen var 20 °C och vattnets temperatur
var 15,5 °C.

Lokalen fiskades 1 gånger. Spänningen var 550 volt.

Lokalen är 62 m lång och 1,8 m bred vilket gav en avfis-
kad yta på 190 m². Djupet var som mest 0,4 m och i me-
del 0,17 m.

Fångster

Öring Lax

0+ 1+/äldre 0+ 1+/äldre

Fångst

Beräknat
antal (N)

N/100 m²

P-värde

Medel-
längd (cm)

Kond.faktor

Övriga fiskar: 8 elritsa 1 bäcknejonöga 1 abborre 5
flodkräfta

Kommentar

Lokalen såg ut att ha bra förutsättningar att hysa öring.
Vid årets elfiske fångades dock inga öringar men bl.a. 5
flodkräftor. Vid ett tidigare elfiske 1995 fångades inte
heller någon öring, däremot fångades/observerades 3
flodkräftor. I bäcken fanns en hel del grenar och klenare
stammar, dock inget som kunde rubriceras som ved.

Bedömning: För kort historik (Ev Klass III)
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Lokal nr 99, Mynningen i Stamnåraälven

108-131 Upperudsälven i Dals Eds kommun

Koordinater: X= 654840 Y= 127705

Lokalen fiskades 1998-08-06

Lokalen är omgiven av lövskog och de dominerande
trädslagen är al och björk. Beskuggningen är 40 pro-
cent. Övervattenväxtligheten är måttlig och den ringa
undervattenvegetationen består främst av mossor.
Mängden ved i vattnet var 44 st per 100 m².

Bottensubstratet består av mindre sten, sand och finse-
diment.

Lokalens värde som biotop för öring- och laxungar = 2.

Vattennivån var vid fisketillfället medelhög och hastig-
heten var lugn. Bottentopografin var intermediär.

Lufttemperaturen var 20 °C och vattnets temperatur
var 17 °C.

Lokalen fiskades 3 gånger. Spänningen var 500 volt.

Lokalen är 15 m lång och 5,4 m bred vilket gav en avfis-
kad yta på 81 m². Lokalens yta vid medelvattenföring är
53 m². Djupet var som mest 0,55 m och i medel 0,21 m.

Fångster

Öring Lax

0+ 1+/äldre 0+ 1+/äldre

Fångst 36

Beräknat
antal (N) 81,9

N/100 m² 154,5

P-värde 0,78

Medel-
längd (cm) 7,01

Kond.faktor 1,00

Övriga fiskar: 8 bergsimpa 1 abborre

Kommentar

En mycket vacker plats och en fin öringbiotop, men beg-
ränsat med lekplatser för öring. Lokalen är lättfiskad
men svårtillgänglig, det är ca 2 km att gå i delvis stiglös
terräng (försök hitta stig/avverkningsväg på södra si-
dan Kärringvattnet). Det finns häger på lokalen. Vid el-
fisket 1996 var det första gången som öring (sannolikt
sjölevande Lee-öringar) registrerats inom kontrollprog-
rammet, elfiske utfördes även 1981 och 1986. Årets fis-
ke antyder att ett bestånd håller på att etablera sig här.

Bedömning: För kort historik (Ev Klass IIA)
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Lokal nr 100, Före detta grustäkt i Kesnacksälven

108-131 Upperudsälven i Bengtsfors kommun

Koordinater: X= 656595 Y= 128290

Lokalen fiskades 1998-08-09

Lokalen är omgiven av blandskog och de dominerande
trädslagen är al och gran. Beskuggningen är 70 procent.
Övervattenväxtlighet saknas och den ringa undervat-
tenvegetationen består främst av påväxtalger. Mängden
ved i vattnet var 4,84 st per 100 m².

Bottensubstratet består av större sten, större block och
medelstora block.

Lokalens värde som biotop för öring- och laxungar = 2.

Vattennivån var vid fisketillfället medelhög och hastig-
heten var strömmande. Bottentopografin var jämn.

Lufttemperaturen var 20 °C och vattnets temperatur
var 17 °C.

Lokalen fiskades 3 gånger. Spänningen var 500 volt.

Lokalen är 34 m lång och 3,7 m bred vilket gav en avfis-
kad yta på 124 m². Lokalens yta vid medelvattenföring
är 102 m². Djupet var som mest 0,35 m och i medel 0,22
m.

Fångster

Öring Lax

0+ 1+/äldre 0+ 1+/äldre

Fångst 16 5

Beräknat
antal (N) 15,0 5,0

N/100 m² 14,7 4,9

P-värde 0,51 0,65

Medel-
längd (cm) 6,64 15,84

Kond.faktor 0,86 1,04

Övriga fiskar: 30 elritsa 10 flodkräfta 1 lake 1 gädda

Kommentar

En fin öringbiotop med flodkräftor och ett hyfsat stabilt
öringbestånd. Lokalen är lättfiskad och vid årets elfiske
hade andelen årsungar återgått till en mer normal om-
fattning, och var betydligt bättre än föregående års låga
värde. Konkurrens från framför allt kräftor (ca 100)
kan 1995 ha påverkat öringförekomsten negativt. Vari-
ationerna i beståndet av årsungar på lokalen kan vara
betingade av konkurrens, i år fångades färre kräftor
men däremot fångades både gädda och lake.

Bedömning: Klass I
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Lokal nr 101, Strax uppströms Lelång i Sillebäcken

108-131 Upperudsälven i Bengtsfors kommun

Koordinater: X= 656435 Y= 128960

Lokalen fiskades 1998-08-09

Lokalen är omgiven av barrskog och de dominerande
trädslagen är gran och rönn. Beskuggningen är 80 pro-
cent. Övervattenväxtlighet saknas liksom undervatten-
vegetation. Mängden ved i vattnet var 5 st per 100 m².

Bottensubstratet består av mindre sten, grus och sand.

Lokalens värde som biotop för öring- och laxungar = 2.

Vattennivån var vid fisketillfället låg och hastigheten var
lugn. Bottentopografin var jämn.

Lufttemperaturen var 14 °C och vattnets temperatur
var 12 °C.

Lokalen fiskades 1 gånger. Spänningen var 550 volt.

Lokalen är 45 m lång och 1,7 m bred vilket gav en avfis-
kad yta på 76 m². Djupet var som mest 0,55 m och i me-
del 0,08 m.

Fångster

Öring Lax

0+ 1+/äldre 0+ 1+/äldre

Fångst

Beräknat
antal (N)

N/100 m²

P-värde

Medel-
längd (cm)

Kond.faktor

Övriga fiskar: 90 elritsa 1 stensimpa 8 bergsimpa

Kommentar

Lokalen var lättfiskad och såg ut att ha bra förutsätt-
ningar att hysa öring. Vid årets elfiske fångades dock
inga öringar, däremot många elritsor. Vid ett tidigare el-
fiske 1995 fångades inte heller någon öring. Lokalen är
en okalkad referenslokal. Resultaten från bottenfau-
naundersökningarna 1993 och 1995 visade på stark
försurningspåverkan. Vid undersökningen 1996 blev
bedömningen betydlig försurningspåverkan.

Bedömning: För kort historik (Ev Klass III)
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Lokal nr 104, Utloppet i Djupbäcken

108-131 Upperudsälven i Åmåls kommun

Koordinater: X= 653285 Y= 130665

Lokalen fiskades 1998-08-07

Lokalen är omgiven av lövskog och de dominerande
trädslagen är al och ek. Beskuggningen är 50 procent.
Övervattenväxtligheten är ringa och den ringa under-
vattenvegetationen består främst av påväxtalger. Mäng-
den ved i vattnet var 13,6 st per 100 m².

Bottensubstratet består av grus, medelstora block och
mindre sten.

Lokalens värde som biotop för öring- och laxungar = 1.

Vattennivån var vid fisketillfället medelhög och hastig-
heten var lugn. Bottentopografin var jämn.

Lufttemperaturen var 21 °C och vattnets temperatur
var 18 °C.

Lokalen fiskades 1 gånger. Spänningen var 450 volt.

Lokalen är 40 m lång och 2,2 m bred vilket gav en avfis-
kad yta på 88 m². Djupet var som mest 0,35 m och i me-
del 0,17 m.

Fångster

Öring Lax

0+ 1+/äldre 0+ 1+/äldre

Fångst

Beräknat
antal (N)

N/100 m²

P-värde

Medel-
längd (cm)

Kond.faktor

Övriga fiskar:

Kommentar

Lokalen är ingen optimal öringbiotop. Sträckan är del-
vis kanalbyggd och där saknas grunda bäckkantsparti-
er, närmast kulverten (vid utloppet till L Djup) i den
övre delen av lokalen fanns mycket sötvattenssvamp.
Vid ett fiske 1993 fångades heller ingen fisk. Resultatet
från den senaste bottenfaunaundersökningen, 1993,
var ingen eller obetydlig försurningspåverkan.

Bedömning: Klass III
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Lokal nr 105, Ekekullen i Ånebäcken

108-131 Upperudsälven i Åmåls kommun

Koordinater: X= 653085 Y= 130565

Lokalen fiskades 1998-08-07

Lokalen är omgiven av blandskog och de dominerande
trädslagen är al och gran. Beskuggningen är 80 procent.
Övervattenväxtlighet saknas och den ringa undervat-
tenvegetationen består främst av mossor. Mängden ved
i vattnet var 5,5 st per 100 m².

Bottensubstratet består av grus, mindre sten och sand.

Lokalens värde som biotop för öring- och laxungar = 2.

Vattennivån var vid fisketillfället medelhög och hastig-
heten var lugn. Bottentopografin var intermediär.

Lufttemperaturen var 21 °C och vattnets temperatur
var 17,5 °C.

Lokalen fiskades 1 gånger. Spänningen var 400 volt.

Lokalen är 45 m lång och 1,6 m bred vilket gav en avfis-
kad yta på 72 m². Djupet var som mest 0,55 m och i me-
del 0,2 m.

Fångster

Öring Lax

0+ 1+/äldre 0+ 1+/äldre

Fångst

Beräknat
antal (N)

N/100 m²

P-värde

Medel-
längd (cm)

Kond.faktor

Övriga fiskar: 14 flodkräfta

Kommentar

Lokalen var lättfiskad och såg ut att ha bra förutsätt-
ningar att hysa öring. Vid årets elfiske fångades dock
inga öringar men däremot 14 flodkräftor. Vid ett tidiga-
re elfiske 1993 fångades enbart 3 gäddor. Resultatet
från den senaste bottenfaunaundersökningen var ingen
eller obetydlig försurningspåverkan.

Bedömning: För kort historik (Ev Klass III)
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Lokal nr 106, Skogsvägen i Stockaälven

108-131 Upperudsälven i Åmåls kommun

Koordinater: X= 656010 Y= 131040

Lokalen fiskades 1998-08-08

Lokalen är omgiven av blandskog och de dominerande
trädslagen är al och björk. Beskuggningen är 70 pro-
cent. Övervattenväxtligheten är ringa och den måttliga
undervattenvegetationen består främst av påväxtalger.
Mängden ved i vattnet var 3,4 st per 100 m².

Bottensubstratet består av större block, medelstora
block och grus.

Lokalens värde som biotop för öring- och laxungar = 2.

Vattennivån var vid fisketillfället medelhög och hastig-
heten var strömmande. Bottentopografin var jämn.

Lufttemperaturen var 19 °C och vattnets temperatur
var 17 °C.

Lokalen fiskades 3 gånger. Spänningen var 550 volt.

Lokalen är 50 m lång och 3 m bred vilket gav en avfiskad
yta på 148 m². Djupet var som mest 0,45 m och i medel
0,17 m.

Fångster

Öring Lax

0+ 1+/äldre 0+ 1+/äldre

Fångst 4 28

Beräknat
antal (N) 4,0 29,5

N/100 m² 2,7 19,9

P-värde 0,78 0,63

Medel-
längd (cm) 6,35 16,82

Kond.faktor 1,07 1,03

Övriga fiskar:

Kommentar

En fin öringbiotop med mycket äldre fisk. Vid ett tidiga-
re elfiske 1993 fångades totalt 39 öringar (ej åldersbes-
tämda). Eftersom vi inget vet om tidigare
åldersfördelning är det svårt att dra några slutsatser om
varför andelen årsungar är litet. Vid beräkning av bes-
tåndet N/100 m² användes den avfiskade ytan eftersom
det saknas uppgifter om ytan vid medelvatten- föring.
Denna yta bör mätas upp.

Bedömning: För kort historik (Ev Klass I-II)
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Lokal nr 107, Kvarnen i Hognerudsälven

108-131 Upperudsälven i Åmåls kommun

Koordinater: X= 656390 Y= 130860

Lokalen fiskades 1998-08-08

Lokalen är omgiven av blandskog och de dominerande
trädslagen är al och björk. Beskuggningen är 30 pro-
cent. Övervattenväxtligheten är ringa och den måttliga
undervattenvegetationen består främst av påväxtalger.
Mängden ved i vattnet var 0 st per 100 m².

Bottensubstratet består av mindre sten, mindre block
och större sten.

Lokalens värde som biotop för öring- och laxungar = 1.

Vattennivån var vid fisketillfället låg och hastigheten var
lugn. Bottentopografin var intermediär.

Lufttemperaturen var 24 °C och vattnets temperatur
var 17 °C.

Lokalen fiskades 1 gånger. Spänningen var 550 volt.

Lokalen är 65 m lång och 3,7 m bred vilket gav en avfis-
kad yta på 235 m². Djupet var som mest 0,5 m och i me-
del 0,09 m.

Fångster

Öring Lax

0+ 1+/äldre 0+ 1+/äldre

Fångst

Beräknat
antal (N)

N/100 m²

P-värde

Medel-
längd (cm)

Kond.faktor

Övriga fiskar: 2 gädda 25 ej artbestämda cyprinider

Kommentar

Lokalen är ingen optimal öringbiotop. Kraftverket strax
uppströms lokalen var avstängt. Vid årets fiske, liksom
vid ett tidigare fiske 1993 fångades inga öringar. Resul-
tatet från den senaste bottenfaunaundersökningen,
1993, visade ingen eller obetydlig försurningspåverkan.

Bedömning: Klass III
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Lokal nr 108, Kroppan i Åmålsån

108-131 Upperudsälven i Åmåls kommun

Koordinater: X= 656060 Y= 131340

Lokalen fiskades 1998-08-08

Lokalen är omgiven av blandskog och de dominerande
trädslagen är al och gran. Beskuggningen är 60 procent.
Övervattenväxtligheten är ringa och den måttliga un-
dervattenvegetationen består främst av påväxtalger.
Mängden ved i vattnet var 7,6 st per 100 m².

Bottensubstratet består av mindre sten, mindre block
och finsediment.

Lokalens värde som biotop för öring- och laxungar = 1.

Vattennivån var vid fisketillfället hög och hastigheten
var strömmande. Bottentopografin var intermediär.

Lufttemperaturen var 19 °C och vattnets temperatur
var 17,5 °C.

Lokalen fiskades 1 gånger. Spänningen var 550 volt.

Lokalen är 60 m lång och 12,5 m bred vilket gav en av-
fiskad yta på 485 m². Djupet var som mest 1,1 m och i
medel 0,18 m.

Fångster

Öring Lax

0+ 1+/äldre 0+ 1+/äldre

Fångst

Beräknat
antal (N)

N/100 m²

P-värde

Medel-
längd (cm)

Kond.faktor

Övriga fiskar: 1 lake 1 gädda 3 gös

Kommentar

Lokalen är ingen optimal öringbiotop. Vid årets fiske,
liksom vid ett tidigare fiske 1993 fångades inga öringar.
Lättfiskad med undantag för meterdjup hölja i slutet på
sträckan. En majestätisk gädda (ca 70 cm) observerades
strax nedströms lokalen.

Bedömning: Klass III
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Lokal nr 109, Korsbyn i Åmålsån

108-131 Upperudsälven i Åmåls kommun

Koordinater: X= 655445 Y= 131840

Lokalen fiskades 1998-09-20

Lokalen är omgiven av lövskog och de dominerande
trädslagen är al och ask. Beskuggningen är 80 procent.
Övervattenväxtlighet saknas och den ringa undervat-
tenvegetationen består främst av mossor. Mängden ved
i vattnet var 0 st per 100 m².

Bottensubstratet består av mindre sten, medelstora
block och sand.

Lokalens värde som biotop för öring- och laxungar = 2.

Vattennivån var vid fisketillfället medelhög och hastig-
heten var strömmande. Bottentopografin var interme-
diär.

Lufttemperaturen var 13,1 °C och vattnets temperatur
var 13,8 °C.

Lokalen fiskades 1 gånger. Spänningen var 500 volt.

Lokalen är 75 m lång och 6,7 m bred vilket gav en avfis-
kad yta på 504 m². Djupet var som mest 0,95 m och i
medel 0,28 m.

Fångster

Öring Lax

0+ 1+/äldre 0+ 1+/äldre

Fångst

Beräknat
antal (N)

N/100 m²

P-värde

Medel-
längd (cm)

Kond.faktor

Övriga fiskar: 2 elritsa 8 flodkräfta 7 ej artbestämda
cyprinider

Kommentar

Lokalen såg ut att ha bra förutsättningar att hysa öring.
Den ligger nedströms ett kraftverk som är ett definitivt
vandringshinder. Sträckan var lättfiskad, utom i den
meterdjupa höljan där fårorna går ihop. Vid årets elfis-
ke fångades dock inga öringar men däremot 8 flodkräf-
tor. Vid ett tidigare elfiske 1993 fångades inte heller
öring men 5 flodkräftor. Resultatet från den senaste
bottenfaunaundersökningen, 1993, var ingen eller obe-
tydlig försurningspåverkan.

Bedömning: För kort historik (Ev Klass III)
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Lokal nr 110, Torpane i Bäck från Rådanetjärn

108-131 Upperudsälven i Åmåls kommun

Koordinater: X= 655035 Y= 131075

Lokalen fiskades 1998-08-07

Lokalen är omgiven av lövskog och de dominerande
trädslagen är al och björk. Beskuggningen är 80 pro-
cent. Övervattenväxtlighet saknas och den ringa under-
vattenvegetationen består främst av mossor. Mängden
ved i vattnet var 3 st per 100 m².

Bottensubstratet består av större block, större sten och
medelstora block.

Lokalens värde som biotop för öring- och laxungar = 2.

Vattennivån var vid fisketillfället medelhög och hastig-
heten var strömmande. Bottentopografin var interme-
diär.

Lufttemperaturen var 19 °C och vattnets temperatur
var 18 °C.

Lokalen fiskades 1 gånger. Spänningen var 550 volt.

Lokalen är 62 m lång och 3,1 m bred vilket gav en avfis-
kad yta på 192 m². Djupet var som mest 0,55 m och i
medel 0,19 m.

Fångster

Öring Lax

0+ 1+/äldre 0+ 1+/äldre

Fångst

Beräknat
antal (N)

N/100 m²

P-värde

Medel-
längd (cm)

Kond.faktor

Övriga fiskar: 45 stensimpa 1 flodkräfta

Kommentar

Lokalen såg ut att ha bra förutsättningar att hysa öring.
Vid årets fiske, liksom vid ett tidigare elfiske 1993 fång-
ades inga öringar. Vid båda fiskena fångades många
stensimpor samt en flodkräfta.

Bedömning: För kort historik (Ev Klass III)
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Lokal nr 111, Nedre Larsbols kvarn i Åmålsån

108-131 Upperudsälven i Åmåls kommun

Koordinater: X= 655275 Y= 131920

Lokalen fiskades 1998-09-20

Lokalen är omgiven av blandskog och de dominerande
trädslagen är al och björk. Beskuggningen är 50 pro-
cent. Övervattenväxtlighet saknas och den måttliga un-
dervattenvegetationen består främst av mossor.
Mängden ved i vattnet var 0,3 st per 100 m².

Bottensubstratet består av mindre sten, medelstora
block och större block.

Lokalens värde som biotop för öring- och laxungar = 2.

Vattennivån var vid fisketillfället hög och hastigheten
var strömmande. Bottentopografin var intermediär.

Lufttemperaturen var 9,7 °C och vattnets temperatur
var 12,7 °C.

Lokalen fiskades 2 gånger. Spänningen var 450 volt.

Lokalen är 45 m lång och 6,5 m bred vilket gav en avfis-
kad yta på 290 m². Lokalens yta vid medelvattenföring
är 270 m². Djupet var som mest 0,6 m och i medel 0,29
m.

Fångster

Öring Lax

0+ 1+/äldre 0+ 1+/äldre

Fångst 9 2

Beräknat
antal (N) 9,3 2,0

N/100 m² 3,4 0,7

P-värde 0,88 1,00

Medel-
längd (cm) 8,82 20,50

Kond.faktor 0,89 0,91

Övriga fiskar: 15 flodkräfta

Kommentar

En fin öringbiotop med flodkräftor och ett ganska svagt
öringbestånd. Sträckan var svårfiskad pga högvatten
och en viss underskattning av beståndet kan ha skett.
Både uppströms och nedströms lokalen är ån djup och
långsamflytande, så det generellt låga antalet öring kan
vara orsakad av brist på lek- och uppväxtområden. Vid
årets fiske fångades fler årsungar än året innan, en av
anledningarna till detta kan vara minskad konkurrens
från flodkräftorna, årets fångst var 15 stycken att jäm-
föra med föregående års på ca 50 stycken kräftor. Enligt

boende i närheten sker eventuellt ibland
utsättning av smolt här. Lokalen är en okalkad
referenslokal.

Bedömning: Klass IIA
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Lokal nr 112, Bergabron i Tidan

108-140 Tidan i Ulricehamns kommun

Koordinater: X= 641285 Y= 137145

Lokalen fiskades 1998-09-07

Lokalen är omgiven av äng och de dominerande trädsla-
gen är björk och al. Beskuggningen är 70 procent. Över-
vattenväxtl ighet saknas och den ringa
undervattenvegetationen består främst av påväxtalger.
Mängden ved i vattnet var 0 st per 100 m².

Bottensubstratet består av mindre sten, grus och me-
delstora block.

Lokalens värde som biotop för öring- och laxungar = 2.

Vattennivån var vid fisketillfället medelhög och hastig-
heten var strömmande. Bottentopografin var jämn.

Lufttemperaturen var 19,6 °C och vattnets temperatur
var 14,1 °C.

Lokalen fiskades 3 gånger. Spänningen var 550 volt.

Lokalen är 72 m lång och 3,4 m bred vilket gav en avfis-
kad yta på 225 m². Lokalens yta vid medelvattenföring
är 213 m². Djupet var som mest 0,45 m och i medel 0,25
m.

Fångster

Öring Lax

0+ 1+/äldre 0+ 1+/äldre

Fångst 31 43

Beräknat
antal (N) 34,2 44,8

N/100 m² 16,1 21,0

P-värde 0,55 0,66

Medel-
längd (cm) 6,91 15,47

Kond.faktor 0,97 1,04

Övriga fiskar: 2 lake 1 gädda 6 signalkräfta

Kommentar

En mycket fin öringbiotop med ett stabilt stationärt
öringbestånd. Enligt markägaren har här varit kräftpest
och efter detta har han gjort en utsättning av signalkräf-
tor. Det finns häger på lokalen. Lättfiskad trots hög vat-
tenföring, dock kan en viss underskattning av andelen
årsungar ha skett. Lokalen är en okalkad referenslokal.

Bedömning: Klass I
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Lokal nr 113, Kolarehemmet i Kolarebäcken

108-140 Tidan i Ulricehamns kommun

Koordinater: X= 641955 Y= 137395

Lokalen fiskades 1998-09-26

Lokalen är omgiven av äng och de dominerande trädsla-
gen är al och björk. Beskuggningen är 40 procent. Över-
vattenväxtlighet saknas och den måttliga undervatten-
vegetationen består främst av mossor. Mängden ved i
vattnet var 0 st per 100 m².

Bottensubstratet består av sand, större sten och större
block.

Lokalens värde som biotop för öring- och laxungar = 2.

Vattennivån var vid fisketillfället hög och hastigheten
var strömmande. Bottentopografin var intermediär.

Lufttemperaturen var 9,6 °C och vattnets temperatur
var 11,5 °C.

Lokalen fiskades 3 gånger. Spänningen var 500 volt.

Lokalen är 56 m lång och 3,4 m bred vilket gav en avfis-
kad yta på 191 m². Lokalens yta vid medelvattenföring
är 150 m². Djupet var som mest 0,7 m och i medel 0,33
m.

Fångster

Öring Lax

0+ 1+/äldre 0+ 1+/äldre

Fångst 11 31

Beräknat
antal (N) 12,2 38,0

N/100 m² 8,1 25,3

P-värde 0,52 0,43

Medel-
längd (cm) 7,21 15,37

Kond.faktor 0,97 1,01

Övriga fiskar: 1 elritsa 3 signalkräfta observerad

Kommentar

En mycket fin öringbiotop med ett hittills stabilt öring-
bestånd. Det rådde hög vattenföring och det var bitvis
mycket strömt och därför svårfiskat, det kan vara en av
anledningarna till att fångsterna var mindre i år än före-
gående år. Tre större signalkräftor observerades. Loka-
len är en okalkad referenslokal och bör hållas under
uppsikt.

Bedömning: Klass IIA-B
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Lokal nr 116, Bron i Töftesjöbäcken

110 Örekilsälven i Dals Eds kommun

Koordinater: X= 653855 Y= 126710

Lokalen fiskades 1998-09-21

Lokalen är omgiven av lövskog och det dominerande
trädslaget är al. Beskuggningen är 30 procent. Övervat-
tenväxtlighet och undervattenvegetation förekommer i
måttliga mängder. Mängden ved i vattnet var 1,1 st per
100 m².

Bottensubstratet består av finsediment.

Lokalens värde som biotop för öring- och laxungar = 0.

Vattennivån var vid fisketillfället hög och hastigheten
var lugn. Bottentopografin var jämn.

Lufttemperaturen var 17 °C och vattnets temperatur
var 14 °C.

Lokalen fiskades 1 gånger. Spänningen var 400 volt.

Lokalen är 30 m lång och 3 m bred vilket gav en avfiskad
yta på 90 m². Djupet var som mest 1,2 m och i medel 0,5
m.

Fångster

Öring Lax

0+ 1+/äldre 0+ 1+/äldre

Fångst

Beräknat
antal (N)

N/100 m²

P-värde

Medel-
längd (cm)

Kond.faktor

Övriga fiskar:

Kommentar

Lokalen är ej lämplig som elfiskelokal då den har myck-
et ringa värde som öringbiotop. Lokalen är dikad, ren-
sad, har mjukbotten och för låg vattenhastighet. Vid
föregående fiske 1988 fångades abborre och gädda, vid
årets fiske som genomfördes i högt vattenflöde fånga-
des ingen fisk. Skall Töftsjöbäcken ingå i elfiskeprog-
rammet bör elfiskestationen ligga nedströms nuvaran-
de station då det inte finns strömsträckor uppströms.
Resultatet från de senaste bottenfaunaundersökningar-
na, 1993 och 1996, visade ingen eller obetydlig försur-
ningspåverkan

Bedömning: III (ej lämplig som elfiskelokal)
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Lokal nr 117, Mullkallsäter i Sandåkersbäcken

110 Örekilsälven i Dals Eds kommun

Koordinater: X= 653935 Y= 126880

Lokalen fiskades 1998-09-21

Lokalen är omgiven av hygge och de dominerande
trädslagen är björk och sälg. Beskuggningen är 25 pro-
cent. Övervattenväxtligheten är måttlig medan under-
vattenvegetation saknas. Mängden ved i vattnet var 1,1
st per 100 m².

Bottensubstratet består av grus, sand och mindre sten.

Lokalens värde som biotop för öring- och laxungar = 1.

Vattennivån var vid fisketillfället hög och hastigheten
var lugn. Bottentopografin var jämn.

Lufttemperaturen var 11,9 °C och vattnets temperatur
var 11 °C.

Lokalen fiskades 2 gånger. Spänningen var 600 volt.

Lokalen är 50 m lång och 3 m bred vilket gav en avfiskad
yta på 180 m². Djupet var som mest 0,6 m och i medel
0,25 m.

Fångster

Öring Lax

0+ 1+/äldre 0+ 1+/äldre

Fångst 16

Beräknat
antal (N) 16,2

N/100 m² 9,0

P-värde 0,78

Medel-
längd (cm) 7,78

Kond.faktor 1,00

Övriga fiskar:

Kommentar

Bra lättfiskad station. Vid årets fiske fångades öring för
första gången sedan elfiskeundersökningarna inleddes.
Vid tidigare fisken har gädda fångats. Eventuellt kan
fisk ha flyttats förbi nedströms liggande definitiva hin-
der. Enligt uppgift (Tomas Ögren) höll vattendraget
öring före försurningsepoken. Resultatet från botten-
faunaundersökningen 1993 visade stark försurningspå-
verkan medan undersökningen 1996 gav resultatet
betydlig försurningspåverkan. Lokalens yta vid medel-
vattenföring bör mätas upp.

Bedömning: IIB
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Lokal nr 118, Bondmon i Töftedalsån

110 Örekilsälven i Dals Eds kommun

Koordinater: X= 653595 Y= 126775

Lokalen fiskades 1998-09-21

Lokalen är omgiven av barrskog och de dominerande
trädslagen är gran och al. Beskuggningen är 70 procent.
Övervattenväxtligheten är ringa medan undervattenve-
getation saknas. Mängden ved i vattnet var 0 st per 100
m².

Bottensubstratet består av grus, sand och häll.

Lokalens värde som biotop för öring- och laxungar = 2.

Vattennivån var vid fisketillfället hög och hastigheten
var lugn. Bottentopografin var jämn–intermediär.

Lufttemperaturen var 15,2 °C och vattnets temperatur
var 12,3 °C.

Lokalen fiskades 1 gånger. Spänningen var 400 volt.

Lokalen är 45 m lång och 7 m bred vilket gav en avfiskad
yta på 315 m². Djupet var som mest 0,8 m och i medel
0,4 m.

Fångster

Öring Lax

0+ 1+/äldre 0+ 1+/äldre

Fångst 5

Beräknat
antal (N) 5,0

N/100 m² 1,6

P-värde 1,00

Medel-
längd (cm) 7,64

Kond.faktor 0,94

Övriga fiskar: 1 elritsa

Kommentar

Hygglig elfiskesträcka, dock med något ensidig botten.
Högt vattenflöde har inverkat negativt på skattningen
vid årets fiske. 1998 har flodkräfta återintroducerats
omedelbart nedströms elfiskesträckan. Vid tidigare fis-
ke 1995 fångades 6 öringar. Resultatet från den senaste
bottenfaunaundersökningen, 1996, visade ingen eller
obetydlig försurningspåverkan. Lokalens yta vid medel-
vattenföring bör mätas upp.

Bedömning: För kort historik (Ev. IIB)
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Lokal nr 119, Övre Lägren i Töftedalsån

110 Örekilsälven i Dals Eds kommun

Koordinater: X= 653500 Y= 126855

Lokalen fiskades 1998-09-21

Lokalen är omgiven av lövskog och det dominerande
trädslaget är al. Beskuggningen är 10 procent. Övervat-
tenväxtligheten är ringa medan undervattenvegetation
saknas. Mängden ved i vattnet var 0,2 st per 100 m².

Bottensubstratet består av mindre sten, grus och större
sten.

Lokalens värde som biotop för öring- och laxungar = 2.

Vattennivån var vid fisketillfället hög och hastigheten
var strömmande. Bottentopografin var intermediär.

Lufttemperaturen var 16,5 °C och vattnets temperatur
var 12,4 °C.

Lokalen fiskades 2 gånger. Spänningen var 600 volt.

Lokalen är 43 m lång och 11 m bred vilket gav en avfis-
kad yta på 473 m². Djupet var som mest 0,7 m och i me-
del 0,25 m.

Fångster

Öring Lax

0+ 1+/äldre 0+ 1+/äldre

Fångst 22 6

Beräknat
antal (N) 22,2 6

N/100 m² 4,7 1,26

P-värde 0,80

Medel-
längd (cm) 7,26 13,67

Kond.faktor 0,96 0,92

Övriga fiskar:

Kommentar

Svårfiskat på grund av högt vattenflöde, vilket också
återspeglat sig i skattningen. Öringbeståndet i Töfte-
dalsån är så vitt känt ursprungligt och har stort skydd-
svärde. Nedhuggningen av skyddszonen för några år
sedan återspeglas fortfarande i fångstresultaten vid el-
fiske på sträckan Det är av stor vikt att en zon av träd
och buskar tillåts etablera sig längs vattendraget. Flod-
kräfta har återintroducerats uppströms lokalen under
1998 och nedströms under perioden 1992–1997. Loka-
lens yta vid medelvattenföring bör mätas upp på nytt.

Bedömning: IIB
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Lokal nr 120, Mynningen i Gärsebäcken

110 Örekilsälven i Dals Eds kommun

Koordinater: X= 653505 Y= 126860

Lokalen fiskades 1998-09-21

Lokalen är omgiven av blandskog och de dominerande
trädslagen är gran och al. Beskuggningen är 90 procent.
Övervattenväxtligheten är ringa medan undervattenve-
getation saknas. Mängden ved i vattnet var 1,1 st per
100 m².

Bottensubstratet består av grus och sand.

Lokalens värde som biotop för öring- och laxungar = 2.

Vattennivån var vid fisketillfället hög och hastigheten
var strömmande. Bottentopografin var jämn.

Lufttemperaturen var 16,5 °C och vattnets temperatur
var 12,6 °C.

Lokalen fiskades 2 gånger. Spänningen var 400 volt.

Lokalen är 45 m lång och 2 m bred vilket gav en avfiskad
yta på 90 m². Lokalens yta vid medelvattenföring är 90
m². Djupet var som mest 0,25 m och i medel 0,1 m.

Fångster

Öring Lax

0+ 1+/äldre 0+ 1+/äldre

Fångst 8 3

Beräknat
antal (N) 8,1 3,1

N/100 m² 9,0 3,4

P-värde 0,78 0,71

Medel-
längd (cm) 7,34 13,67

Kond.faktor 1,01 1,10

Övriga fiskar: 1 elritsa

Kommentar

Liten lättfiskad lokal. Tidigare års nämnda algpåväxt
kunde inte påvisas 1998. Den nedåtgående trenden i
produktion kan ha sin förklaring i lokalens omedelbara
anslutning till elfiskelokal Övre Lägren där skyddszo-
nen höggs ner 1994–1995. En bottenfaunalokal i Gär-
sebäcken (Orrekullen) visade 1993 och 1996 ingen
eller obetydlig försurningspåverkan.

Bedömning: IIB
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Lokal nr 122, Mungärderud i Valboån, biflöde

110 Örekilsälven i Färgelanda kommun

Koordinater: X= 651865 Y= 128880

Lokalen fiskades 1998-09-11

Lokalen är omgiven av lövskog och de dominerande
trädslagen är al och björk. Beskuggningen är 70 pro-
cent. Övervattenväxtlighet saknas liksom undervatten-
vegetation. Mängden ved i vattnet var 3,8 st per 100 m².

Bottensubstratet består av grus, finsediment och sand.

Lokalens värde som biotop för öring- och laxungar = 2.

Vattennivån var vid fisketillfället hög och hastigheten
var lugn. Bottentopografin var intermediär.

Lufttemperaturen var 16 °C och vattnets temperatur
var 13 °C.

Lokalen fiskades 3 gånger. Spänningen var 400 volt.

Lokalen är 40 m lång och 2 m bred vilket gav en avfiskad
yta på 80 m². Djupet var som mest 0,4 m och i medel 0,2
m.

Fångster

Öring Lax

0+ 1+/äldre 0+ 1+/äldre

Fångst 6 9

Beräknat
antal (N) 9,5

N/100 m² 11,9

P-värde 0,62

Medel-
längd (cm) 7,02 12,74

Kond.faktor 0,92 1,08

Övriga fiskar: 120 elritsa 2 nejonöga 17 flodkräfta

Kommentar

Liten lättfiskad lokal. Lokalen är påverkad av grävning
och anläggande av ö. Grävningarna påverkar lokalens
värde som öringbiotop negativt vilket också återspeglas
i 1998 elfiskeundersökning. Minst fyra generationer
flodkräfta fångade. Vid ett fiske 1993 fångades 22
öringar och en kräfta. Vattendraget utgör ett av flera bi-
flöden till Valboån där öring och flodkräfta reproduce-
rar sig. Dessa vattendrag har stort värde som refuger åt
öring och flodkräfta då Valboåns huvudfåra påverkats
negativt av fysiska ingrepp. Resultatet från den senaste
bottenfaunaundersökningen, 1993, var ingen eller obe-
tydlig försurningspåverkan. Lokalens yta vid medelvat-
tenföring bör mätas upp.

Bedömning: IIB
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Lokal nr 123, Vinnsäter ovan vägbron

110 Örekilsälven i Färgelanda kommun

Koordinater: X= 651790 Y= 128870

Lokalen fiskades 1998-09-22

Lokalen är omgiven av lövskog och de dominerande
trädslagen är al och sälg. Beskuggningen är 70 procent.
Övervattenväxtligheten är ringa medan undervattenve-
getation saknas. Mängden ved i vattnet var 1 st per 100
m².

Bottensubstratet består av sand och grus.

Lokalens värde som biotop för öring- och laxungar = 1.

Vattennivån var vid fisketillfället hög och hastigheten
var lugn. Bottentopografin var jämn.

Lufttemperaturen var 16 °C och vattnets temperatur
var 13 °C.

Lokalen fiskades 3 gånger. Spänningen var 400 volt.

Lokalen är 50 m lång och 2,5 m bred vilket gav en avfis-
kad yta på 125 m². Djupet var som mest 0,5 m och i me-
del 0,3 m.

Fångster

Öring Lax

0+ 1+/äldre 0+ 1+/äldre

Fångst 6

Beräknat
antal (N) 10,2

N/100 m² 6,8

P-värde 0,74

Medel-
längd (cm) 61

Kond.faktor 0,59

Övriga fiskar: 44 elritsa, 4 bäcknejonöga

Kommentar

Lättfiskad lokal. Högt vattenflöde med kraftig grum-
ling påverkade skattningen negativt. Ej optimal lokal på
grund av ensidig bottenstruktur. Vid tidigare fiske 1993
fångades 17 öringar. Vattendraget utgör ett av flera bi-
flöden till Valboån där öring reproducerar sig, dessa vat-
tendrag har stort värde som refuger åt öring och
flodkräfta då Valboåns huvudfåra påverkats negativt av
fysiska ingrepp. Lokalens yta vid medelvattenföring bör
mätas upp.

Bedömning: IIB
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Lokal nr 124, Nedom Kvarn, kulvert i Svingån

110 Örekilsälven i Färgelanda kommun

Koordinater: X= 651355 Y= 128630

Lokalen fiskades 1998-09-22

Lokalen är omgiven av lövskog och de dominerande
trädslagen är al och brakved. Beskuggningen är 90 pro-
cent. Övervattenväxtlighet saknas liksom undervatten-
vegetation. Mängden ved i vattnet var 1 st per 100 m².

Bottensubstratet består av mindre block, större sten
och sand.

Lokalens värde som biotop för öring- och laxungar = 2.

Vattennivån var vid fisketillfället hög och hastigheten
var stråkande. Bottentopografin var ojämn.

Lufttemperaturen var 16 °C och vattnets temperatur
var 15,2 °C.

Lokalen fiskades 2 gånger. Spänningen var 400 volt.

Lokalen är 50 m lång och 2 m bred vilket gav en avfiskad
yta på 100 m². Djupet var som mest 0,5 m och i medel
0,2 m.

Fångster

Öring Lax

0+ 1+/äldre 0+ 1+/äldre

Fångst 1 14

Beräknat
antal (N) 1,0 14,1

N/100 m² 1,0 14,1

P-värde 1,00 0,73

Medel-
längd (cm) 7,40 15,87

Kond.faktor 0,99 1,10

Övriga fiskar: 6 flodkräfta

Kommentar

Högt flöde och hög vattenhastighet påverkade skatt-
ningen negativt. Vid tidigare elfiske fångades 36 öring-
ar varav 4 årsungar. Sträckan håller få eller inga
lekområden utan utgör i första hand uppväxtområde
för äldre fisk. Vattendraget utgör ett av flera biflöden
till Valboån där öring reproducerar sig. Dessa vatten-
drag har stort värde som refuger åt öring och flodkräfta
då Valboåns huvudfåra påverkats negativt av fysiska
ingrepp. Elfiskesträckan ligger i ett område med flera
definitiva och partiella artificiella vandringshinder såväl
uppströms som nedströms. Sportfiske efter öring före-
kommer på sträckan. Resultaten från de senaste botten-

faunaundersökningarna, 1993 och 1996, visa-
de ingen eller obetydlig försurningspåverkan.
Lokalens yta vid medelvattenföring bör mätas
upp.

Bedömning: IIA
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Lokal nr 125, Genevi fotbollsplan i Valboån

110 Örekilsälven i Färgelanda kommun

Koordinater: X= 650975 Y= 128290

Lokalen fiskades 1998-09-22

Lokalen är omgiven av äng och de dominerande trädsla-
gen är al och sälg. Beskuggningen är 70 procent. Över-
vattenväxtligheten är måttlig och den måttliga
undervattenvegetationen består främst av mossor.
Mängden ved i vattnet var 0 st per 100 m².

Bottensubstratet består av mindre sten, grus och sand.

Lokalens värde som biotop för öring- och laxungar = 2.

Vattennivån var vid fisketillfället hög och hastigheten
var strömmande. Bottentopografin var intermediär.

Lufttemperaturen var 17 °C och vattnets temperatur
var 14 °C.

Lokalen fiskades 1 gånger. Spänningen var 400 volt.

Lokalen är 58 m lång och 3,1 m bred vilket gav en avfis-
kad yta på 180 m². Djupet var som mest 0,6 m och i me-
del 0,15 m.

Fångster

Öring Lax

0+ 1+/äldre 0+ 1+/äldre

Fångst

Beräknat
antal (N)

N/100 m²

P-värde

Medel-
längd (cm)

Kond.faktor

Övriga fiskar: 25 elritsa 2 gädda

Kommentar

På grund av högt vattenflöde fiskades endast en del av
lokalen (efter överenskommelse med Länsstyrelsen).
Endast gädda och elritsa fångades på sträckan. Loka-
lens yta vid medelvattenföring bör mätas upp på nytt.

Bedömning: IIB
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Lokal nr 126, Korsbäcken i Kallebäcken

110 Örekilsälven i Bengtsfors kommun

Koordinater: X= 652725 Y= 128700

Lokalen fiskades 1998-09-21

Lokalen är omgiven av lövskog och de dominerande
trädslagen är al och tall. Beskuggningen är 50 procent.
Övervattenväxtigheten är ringa och den måttliga un-
dervattenvegetationen består främst av mossor. Mäng-
den ved i vattnet var 0,6 st per 100 m².

Bottensubstratet består av mindre sten och finsedi-
ment.

Lokalens värde som biotop för öring- och laxungar =
1–2.

Vattennivån var vid fisketillfället hög och hastigheten
var lugn. Bottentopografin var jämn.

Lufttemperaturen var 12,4 °C och vattnets temperatur
var 10,5 °C.

Lokalen fiskades 3 gånger. Spänningen var 400 volt.

Lokalen är 41 m lång och 4 m bred vilket gav en avfiskad
yta på 164 m². Lokalens yta vid medelvattenföring är
123 m². Djupet var som mest 1,2 m.

Fångster

Öring Lax

0+ 1+/äldre 0+ 1+/äldre

Fångst 23 19

Beräknat
antal (N) 23,9 23,0

N/100 m² 19,4 18,7

P-värde 0,66 0,44

Medel-
längd (cm) 5,59 10,69

Kond.faktor 0,92 0,99

Övriga fiskar: 29 elritsa

Kommentar

Första 10 metrarna av sträckan har mjukbotten. Bör
övervägas att flytta upp sträckan 10 meter. Hög vatten-
föring kan ha påverkat skattningen negativt. Öringbes-
tåndet på lokalen fortsätter att uppvisa typisk struktur
för stationärt strömlevande bestånd. Okalkad refe-
renslokal.

Bedömning: IIA
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Ej fiskade lokaler vid kalkeffektuppföljning Västra Götalands län 1998

103 Ätran

Svenljunga kn

5 Tinkån Vid vägtrumma 635690 134600
7 Dräggvedsån Kvarnagärde 635920 134530

105 Viskan

Marks kn

9 Surtan Hajom 638040 130385
11 Surtan Storegården 637925 130345
12 Surtan Mölnebacka 638110 130405
28 Torestorpsån Brokvarn 636785 131845
32 Häggån Golfbanan 637975 131450

106 Rolfsån

Marks kn

37 Storån Bosgården 639177 130040
38 Storån Nedströms gamla stenbron 639020 129925

Borås kn

50 Nordån Ovan dos 641124 131791
51 Nolån Mellansträcka 640490 130845
52 Nolån Bollebygd 639890 130635
53 Sörån Nedan HP 639845 130835

108 Göta älv

Vårgårda kn

58 Säveån Hemvärns gård 642785 132285
Alingsås kn

62 Laxån stn7 641160 130445
64 Ålanda Ström Väg till fiskdamm 643440 130130

Lerums kn

65 Säveån Floda fotbollsplan 641370 129415
66 Säveån Storegården 641135 129090
67 Alebäcken Nedan gångbro 640960 128935

108-130 Dalbergså

Melleruds kn

94 Storån-Stampälven Tonsberg 651055 129595
108-131 Upperudsälven

Bengtsfors kn

102 Stenebyälven Bröttegen 654280 129370
103 Upperudsälven Höljerudsforsen 654745 129550

108-143 Nossan

Herrljunga kn

114 Vimleån Ölanda 643845 134280
115 Nossan Nedströms Hudene 644020 133965

110 Örekilsälven

Dals Eds kn

121 Töftedalsån Nedre Heden 652230 126885
112 Enningdalsälven

Dals Eds kn

127 Grubberödsälven Grubberöd 653395 126335
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Lax

Hybrider
mellan lax
och öring

Elritsa

Öring

Lokaler där öring, lax, hybrider mellan lax och öring eller elritsa fångats
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Abborre Gädda

FärnaGös

Id

Lokaler där abborre, gädda, gös, id eller färna fångats
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Flodkräfta

Signalkräfta

Bäcknejonöga

Ål Lake

Lokaler där ål, lake, bäcknejonöga, flodkräfta eller signalkräfta fångats
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Mört

Cyprinider

Bergsimpa Stensimpa

Storspigg

Lokaler där bergsimpa, stensimpa, storspigg, mört eller ej artbestämda cyprini-
der fångats
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