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Sammanfattning 
Denna förvaltnings- och utvecklingsplan avser att presentera en framåtsträvande verksam-
hetsöversikt över flera närliggande fiskevårdsområden i Västeråns delavrinningsområde, 
med vägledande åtgärdsförslag av dels övergripande natur, men också sådana som rekom-
menderas för enskilda fiskevårdsföreningar. Planen innefattar totalt 6 fiskevårdsområden 
belägna i Västerån, ett av Nissans större biflöden. De ingående sjöarna omges till största 
delen av skogsmark och myrrika områden vilket ger vattnet en naturligt näringsfattig karak-
tär. Detta formar den typiskt artfattiga floran och faunan och naturligtvis fiskbeståndens 
storlek och sammansättning. I en för området typisk sjö ingår 3-5 fiskarter. Rovfiskar som 
abborre och gädda dominerar sjöns fisksamhälle. Bland vanligare karpfiskar kan nämnas 
mört, braxen och sutare. 
 
 Fisket med handredskap, framförallt sportfisket är den sysselsättning som varit viktigast 
när det gäller utvecklandet av föreningarnas verksamhet. Jämfört med för 100 år sedan fö-
rekommer idag i liten utsträckning ett fiske med nät, not och ryssja. I samtliga föreningar är 
fiske med sådana redskap endast förbehållet fiskerättsägare (vilka utgör föreningarnas delä-
gare, eller dess medlemmar). Detta fiske har dock under senare år förlorat mycket av sin 
betydelse för fiskevårdsområdenas medlemmar. Historiskt sett så har delägarnas fiske varit 
av betydelse främst i form av binäringsfiske vid sidan av jord- eller skogsbruk. I äldre tider 
var delägarnas fiske av större betydelse än idag. I takt med industrins intåg och en åldrande 
befolkning i området har mycket av sjöns värde och potential som värdefull tillgång mins-
kat. Sjöar och vattendrag är värdefulla naturresurser som rätt förvaltade kan stärka områ-
dets samhällsekonomiska värde. Sjöns värde ur resurssynpunkt likställs ibland med de are-
ella näringarna jord- och skogsbruk (Lennartsson, 2010).  
 
Fiskevårdsområdesföreningarna satsar alltmer på tillgänglighet och informationsinsatser för 
att locka fisketurister till sina sjöar. Malensjöarnas fvof har en informativ hemsida där man 
kan läsa om sjöarnas fiske och vem man kontaktar för att köpa fiskekort och få tillgång till 
fisket. En satsning på stuguthyrning har också gjorts i flera fiskevårdsområden och före-
ningsverksamheten går idag mot en utveckling av fisketurismen. Idag drivs föreningarnas 
aktivitet och verksamhet i stor utsträckning av sjöarnas potential som sportfiskesjöar. Den 
moderna sportfiskaren blir alltmer mobil och uppsöker, ofta via Internet, gärna nya fiske-
vatten i jakt på nya utmaningar och givande fisketurer. För sportfiskaren kan den sociala 
delen av fisket vara minst lika betydelsefull som tillgång på stor fisk, även om det senare of-
tare är en förutsättning för ett intressant fiske, i alla sammanhang. Naturupplevelsen är 
också den viktig, och ett sportfiske kan vara betydelsefullt för en enskild person, även om 
varje fisketur inte ger utdelning i form av fisk. Detta bör föreningarna ta fasta på, att för-
bättra och utveckla strategier för hur man ska möta den växande sportfisketurismen.  
 
Fiskevårdsplanens innehåll bygger på föreningarnas nuvarande och historiska verksamheter 
och deras önskemål om en sammanhållen, strukturerad och väl genomarbetad plan för för-
eningarnas fortsatta verksamhet. Förbättrad information och tydligare ansvarsfördelning 
inom föreningen, samverkan med myndigheter och fiskevattenförbund är verksamhetsom-
råden som berörs i föreliggande fiskevårdsplan. Den utgör ett viktigt kunskapsunderlag och 
en framåtblickande verksamhetsöversikt som innefattar handfasta förslag på fiskevårdsin-
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riktade åtgärder som kan bidra till förbättrat och mer långsiktigt rationellt nyttjande av fis-
kevattnet som naturresurs. 
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Inledning 
Fiskevårdsplanen innefattar Illeråsasjöns fvof, Malensjöarnas fvof, Skrivaregårdssjöns fvof, 
Majsjöns fvof, Storasjön-Sävsjöns fvof samt Angsåsortens fvof. Finansiering har skett via 
LONA (Naturvårdsverkets medel för lokala naturvårdssatsningar), statliga fiskevårdsmedel 
och EU-medel inom ramen för LEADER, en metod att arbeta för bland annat lands-
bygdsutveckling inom EU´s landsbygdsprogram 2007-2013. Projektet är också delvis finan-
sierat med medel från berörda fiskevårdsområden. Utöver denna finansiering ingår det ide-
ella arbetet som respektive förening har lagt ned under pågående projekt. Detta avser bland 
annat möten, medhjälp vid provfisken, samt anskaffning av föreningsinformation.  
 
Fiskevårdsområdena är belägna inom Västeråns delavrinningsområde (Figur 1), som är ett 
av de större biflödena till Nissans avrinningsområde, beläget på 100-300 meter över havet. 
Inom länsgränsen är Västerån belägen inom Gislaved kommun. Varje ingående kapitel in-
leds med en bakgrundsdel för hela delavrinningsområdet, och åtföljs av en presentation 
över särskilt intressanta aspekter eller enskilda exempel, såsom fiskbeståndens utveckling 
och dess relevans för fisket och utformande av särskilda åtgärdsförslag.  
 
Grunden till ett uthålligt fiske ligger i de förutsättningar som finns för eller kan skapas ge-
nom ett hållbart nyttjande av fiskarter. Fiskevården bör således fokusera på att behålla eller 
utveckla åtgärder med syftet att förbättra förutsättningarna för stärkta fiskbestånd, se till att 
sjöarna håller god vattenkvalitet samt att den inte försämras. Vidare är det viktigt att fort-
satt arbeta med informationsfrågor och tillsyn av fiskevattnen, samt att långsiktigt verka för 
att fiskens levnadsmiljöer inte försämras (habitat av god kvalitet är en förutsättning för be-
ståndsetablering och tillväxt).  
 
För fisket betydelsefulla trender i vattenkvalitet berörs inom hela och delar av Västerån, 
förvaltningsformer historiskt och i dagsläget beskrivs övergripande, samt hur nuvarande in-
riktning av fiskevård ser ut. Denna gemensamma fiskevårdsplan ligger till grund för före-
ningarnas fortsatta verksamhet och möjligheter att långsiktigt verka för ett hållbart fiske.  
 
Samtliga fiskevårdsområden i denna fiskevårdsplan är belägna inom Nissans vattensystem 
och ingår helt eller delvis i Västeråns delavrinningsområde, där likartade miljöförutsättning-
ar även ger vid handen att likheter också bör finnas i formerna för sjöarnas förvaltning. 
Mot bakgrund av detta framställs denna fiskevårdsplan som ett gemensamt dokument och 
förvaltningsverktyg. 
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Figur 1. Fiskevårdsplanen visar de totalt sex fiskevårdsområden som innefattas i planen. Dessa har gråmarke-

rats var för sig på kartan.  

Målsättning och syfte 
Fiskevårdsplanen ska utgöra grunden för en rationellt bedriven fiskevård och ta tillvara fis-
kevårdsområdesföreningarnas intressen och samtidigt verka som en katalysator för utveck-
landet av våra fiskevatten. En väl genomarbetad fiskevårdsplan är helt nödvändig om fiske-
vattnet som areell landsbygdresurs ska kunna förvaltas på ett långsiktigt hållbart sätt och 
fiskevårdsområdenas verksamhet ska kunna skötas på ett professionellt sätt. 
 
En stor del av innehållet i fiskevårdsplanen fokuserar på fiskevårdsområdenas gemen-
samma förutsättningar och potential till verksamhetsutveckling, samtidigt som förutsätt-
ningar skapas för ett mer rationellt och målinriktad åtgärdsarbete. Åtgärdsförslagen i denna 
gemensamma fiskevårdsplan utgår från varje fiskevårdsområdes unika förutsättningar och 
ska ses som vägledande i föreningarnas fortsatta verksamhet. 
 
Fiskevårdsplanen är en sorts verksamhetsöversikt som i sin helhet ska fungera som kun-
skapsbank och uppslagsverk för föreningens medlemmar. Den kan också ses som referens-
dokument inför framtida miljöpåverkan, som kunskapskälla för sportfiskande turister och 
underlagsmaterial till produktion av informationstavlor, broschyrer och hemsidor. Dessu-
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tom underlättar en väl utarbetad fiskevårdsplan kontakten med myndigheter vid tillstånds-
ansökningar om till exempel fiskevårdsåtgärder. Den kan också underlätta vid planering 
och utveckling av näringsverksamhet, till exempel fisketurism.  
 
Planen ska främja ett aktivt och lokalt anpassat fiskevårds- och utvecklingsarbete som slut-
ligen leder till att framtida insatser i fiskevårdsområdena blir kostnadseffektiva, fiskeribiolo-
giskt riktiga och ger ett större utbyte. I och med planen skapas förutsättningar för ett utökat 
sportfiske, med förbättrad service och kvalitet. I Slutändan ska fiskevårdsplanen gynna fis-
kevattnet som resurs och intresset och möjligheterna till långsiktig och bestående utveckl-
ing av densamma. I detta ingår även utveckling av småskaligt företagande och näringsverk-
samhet med koppling till våra fiskevatten, exempelvis utökad fisketurism.   

Innehåll och struktur 
Fiskevårdsplanen är indelad i följande avsnitt, som vart och ett innehåller en översiktlig 
bakgrundsdel som belyser såväl gemensamma som områdesspecifika aspekter av respektive 
ämnesområde. I varje avsnitt görs en koppling mellan dess innehåll och de åtgärdsförslag 
som återfinns senare i dokumentet. I vissa avsnitt återfinns åtgärdsförslagen i sin helhet, i 
andra görs en hänvisning till respektive åtgärdsförslag. 

Tabell 1. Fiskevårdsplanen innefattar följande avsnitt. 

Förvaltning  

Beskrivning av Västeråns delavrinningsområde 

Fiskbeståndet 

Fiskevården, föreningsenkät 

Sportfiske och fisketurism 

Delägarnas fiske och fisketillsyn 

Motstående intressen och påverkan 

Fisket och fiskets uttag 

Mål och åtgärdsförslag 

 

FÖRVALTNING 

En långsiktig målsättning hos föreningen bör vara att upprätthålla eller uppnå en väl funge-
rande förvaltning och informationsspridning. Detta är av stor vikt för att uppnå ett långsik-
tigt fungerande aktivt och effektivt arbetssätt inom föreningen. Avsnittet Förvaltning be-
skriver föreningarnas historik och nuvarande verksamhetsformer, dess övergripande syfte 
och mål, bestämmelserna för föreningarnas verksamhet (stadgarna). I detta avsnitt berörs 
även övergripande och särskilda bestämmelser för fiskets bedrivande samt föreningarnas 
långsiktiga inriktning och målsättningar.  

DELAVRINNINGSOMRÅDET OCH FISKBESTÅNDET 

Områdesbeskrivningarna innefattar en översikt över fiskevattnens vattenkvalitet på avrin-
ningsområdesnivå. Enskilda föreningars fiskevatten exemplifieras sedan där det föreligger 
särskilt anmärkningsvärda trender i vattenkvalitet som berör fiskbeståndens utveckling. 
Fiskbeståndet beskriver främst nuvarande beståndsutveckling hos särskilt intressanta arter 
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för fisket i respektive förenings fiskevatten. Kartläggningen har gjorts utifrån tidigare ge-
nomförda provfisken eller, i de fall inga provfisken utförts, från intervjuuppgifter.  

FISKEVÅRDEN, FÖRENINGSENKÄT, SPORTFISKET OCH FISKETURISMEN 

I avsnittet om fiskevården belyses genomförda utsättningar, restaureringsarbeten samt 
fiskeregler ur ett historiskt och dagsaktuellt perspektiv. Sportfiske och fisketurism handlar 
om sportfiskets betydelse förr och nu, samt fiskevårdsföreningarnas arbete med fisketurism 
och vilka inriktningar som i nuläget finns och hur man på bra sätt kan utveckla en närings-
verksamhet kring dessa former av nyttjande. I dagsläget förekommer yrkes- och binärings-
fiske i mycket begränsad omfattning. 

DELÄGARNAS FISKE OCH FISKETILLSYN 

Avsnittet Delägarnas fiske beskriver den historiska och nuvarande situationen vad avser 
fiskerättsägarnas eget fiske och inkluderar även kräftfiske. Hänvisningar görs till åtgärder 
som syftar till att utveckla ett intressant och givande fiske vid det egna fiskevattnet. Den 
långsiktiga målsättningen bör vara att främja och vidareutveckla ett attraktivt fiske för fiske-
rättsägarna som bygger på ett långsiktigt hållbart synsätt. Avsnittet Fisketillsyn tar upp vilka 
tillsyningsmän som finns inom respektive förening och eventuella problem med olovligt el-
ler olaga fiske. 

MOTSTÅENDE INTRESSEN OCH PÅVERKAN 

Detta avsnitt tar upp och belyser de viktigaste aspekterna av potentiella och reella hot mot 
fiskresursen. Fisket bedrivande och möjliga potential påverkas i hög grad av yttre, till synes 
opåverkbara faktorer. Utifrån denna aspekt är det av stor vikt att känna till och följa upp 
och i mån av resurser analysera och utvärdera effekterna av denna påverkan. Det kan till 
exempel röra sig om miljöfarliga utsläpp, sjöreglering och vattenkraftutvinnande och annan 
hydrologisk (fysisk) påverkan, försurning och övergödning eller effekter av klimatföränd-
ringar. Sjöar och vattendrag nyttjas på en mängd olika sätt som i någon form inverkar på 
varandra, exempelvis båttrafik eller paddling avsett för annat ändamål än för fiske, sjöar 
som nyttjas för bad eller för dricksvattenuttag. Dessa övriga nyttjandeformer har dock inte 
berörts vidare i planen. Fiskevårdsområdets fiskerättsägare är dock ofta väl insatta i hur och 
i vilken omfattning sjöarna nyttjas. För närmare information kan även kommunen kontak-
tas. 

FISKETS OMFATTNING, MÅL OCH ÅTGÄRDSFÖRSLAG 

Två viktiga avsnitt i fiskevårdsplanen tar upp fiskets omfattning och uttag, samt övergri-
pande och områdesspecifika åtgärdsförslag. I förstnämnda avsnittet får vi en bild över vilka 
fiskarter som nyttjas, fiskets betydelse och tillgänglighet, samt vilka problem och/eller möj-
ligheter som upplevs av både föreningsmedlemmar och sportfiskare i området. Åtgärdsav-
snittet tar upp förslag på generella åtgärder som inbegriper hela eller delar av Västeråns fis-
kevårdsområdesföreningar. Därefter listas områdesspecifika åtgärder och målförslag på lo-
kal nivå. Kapitlet innehåller förslag till åtgärder för föreningens fortsatta förvaltning av sina 
vatten och tar upp samtliga ovanstående punkter. Det kan röra sig om allt från införande av 
regler (exempelvis minimimått, maximimått, maxantal fisk/dag, fredningsområden och 
fredningstider) till anläggande av bryggor, båtramper och annan service med syfte att öka 
tillgängligheten för tillresande sportfiskare. 
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Figur 2. Spegelblank sjö vid nätprovfisket 2010 (Foto: Länsstyrelsen). 
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Förvaltning 

Föreningshistorik 
Fisket var under 1800-talet och en bit in på 1900-talet en viktig näring vid sidan av jord- 
och skogsbruket. Fisket var ofta en bisyssla som försedde främst det egna hushållet med 
matfisk, men kunde även ge ett välkommet tillskott till den egna försörjningen genom by-
teshandel eller försäljning av fångsten. Fram till omkring år 1850 var fisket i insjöar mer 
konsumtionsinriktat, som inte överraskande föranledde dåvarande Hushållningssällskap ett 
växande verksamhetsområde.  
 
Man uppmuntrade tidigt fiskeutövande markägare att slå sig samman i fiskevårdsföreningar 
för att effektivare kunna sköta och handha frågor om fisket och vården av detsamma. Re-
dan i början på 1930-talet kan utläsas från protokollförda föreningsmöten dåtidens fiske-
vårdsföreningars åtgärder för att stärka fisket och förbättra sjöarnas avkastning, vilket av-
speglar den tidens synsätt på god fiskevård. Föreningarna uppmuntrades genom principen 
”så och skörda” att starta kläckningsanstalter och anlägga dammodlingar för produktion av 
framförallt gäddyngel, som sattes ut i tusentals vid denna tid. Även ”gösungar” sattes ut för 
att öka sjöns avkastning, och för att reducera de växande bestånd av karpfisk, i folkmun ti-
digare kallat ”skräpfisk” (mört och braxen), som noterades av många fiskerättsinnehavare.  

Tabell 2. Fvof bildande. I tabellen listas föreningarna och vilket årtal dessa bildades. 

FVOF Fiskevårdsförening Fiskevårdsområdesförening 

Illeråsasjön 1950-talet 1984 

Malensjöarna 1930-talet 1984 

Skrivaregårdssjön 1930-talet 1979 

Majsjön 1930-talet 1974 

Storasjön-Sävsjön 1930-talet 1975 

Angsåsorten 1930-talet 1975 

 
 
De flesta av Västeråns fiskevårdsföreningar bildades under 1930-talet. Illeråsasjön fiske-
vårdsförening bildades något senare, under 1950-talet, men det finns uppgifter om att det 
fanns någon form av fiskeförening mycket tidigare, som bildats under mitten av 1800-talet. 
   
Bildandet av fiskevårdsområdesföreningar kom att ske i stor skala under 1980-90-talen. 
Några föreningar ”nybildades” redan under slutet av 1970-talet. Främsta anledningen var 
de lagmässiga förändringar som betydligt förenklade bildandet av nya fiskvårdsområden. 
Dessutom utgick ett statsbidrag för uppstarten av den ”nya” verksamheten. Andra orsaker 
till varför det var angeläget ombilda föreningarna att på ett mer rationellt sätt planera, ge-
nomföra och stärka fisket och fiskevården, vilket rimligen kan härledas till dåtidens rådande 
miljötrender och övriga samhällsklimat. Vid denna tid erkände föreningarna möjligen även i 
större utsträckning än tidigare, att en sämre avkastning var kopplat till ökad miljöbelastning 
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och senare även effekter av ökad försurning (som verkade kraftigast under 1960-70-talen) 
och fysiska ingrepp i vattenmiljön.     
 
Bildandet av fiskevårdsområdesföreningar föregicks enligt den omskrivna lagen om fiske-
vårdsområden av en utredning av fiskerätten. Generellt genomfördes en sådan vid ”ny-
bildandet” av samtliga föreningar (se ”ägoförhållanden”). Syftet med fiskerättsutredningen 
var att klargöra hur fiskerätten disponerats vid fastighetsbildning inom skifteslag (by, en-
staka hemman eller lägenhet som har sitt område genom rågång skilt från andra ägor). Ut-
redningen som sådan behandlade fiskerättens fördelning inom samtliga sjöars omkringlig-
gande socknar. Storleken på varje fastighetstal utgjorde grund för fiskerättens omfattning 
inom varje skifteslag. Fiskerättsutredningarna återfinns i föreningarnas arkivpärmar och ut-
gör ett värdefullt historiskt material som beskriver dåtidens fördelning av fiskerätten med 
fastighetens skattetal som grund. 

Lagen om fiskevårdsområden 
Genom 1896 års lag om rätt till fiske infördes vissa bestämmelser om hur fiske fick bedri-
vas i oskiftat (samfällt eller gemensamt) vatten. Fiske fick utövas av samtliga delägare ”efter 
ty kunde sämjas”. Uppnåddes inte enighet kunde domstol föreskriva hur fisket skulle nytt-
jas.   Lagen om gemensamhetsfiske (1913:97) kom till för att ytterligare förbättra föreskrif-
terna kring fiske på såväl oskiftade som skiftade vatten. Generellt ansågs det fortsättnings-
vis angeläget att upprätta en planmässig ordning för fisket och fiskevården, och enklare reg-
ler och former för nyttjande än den då gällande lagstiftning eftersöktes. 1956 fick så Fiske-
ristyrelsen i uppdrag att se över lagstiftningen och efter framläggandet av en proposition 
godtogs förslaget till en ny lag, vilket ledde till den nya lagen om fiskevårdsområden 
(1960:130).  
 
Det ålades nu Länsstyrelsen, och inte som tidigare domstolarna, att efter ansökan be-
stämma hur fisket skulle nyttjas. Efter en rad lagändringar under 1960-talet framlades 1973 
ett delbetänkande om ett förslag till en ny lag som bättre skulle stimulera bildandet av fis-
kevårdsområden. Detta delbetänkande togs upp i en senare reviderad form, remissbehand-
lades och utgjorde till huvuddelen grund för regeringens förslag till ny lag om fiskevårds-
områden. Lag (1981:533) om fiskevårdsområden trädde i kraft den 1 januari 1982. Samti-
digt slutade 1960 års lag att gälla. Den nya lagen innefattade lagförenklingar som underlät-
tade i bildandet av fiskevårdsområden. Bland annat att fiskevårdsföreningar nu kunde bil-
das utan fiskerättsutredning, vilken hade ersatts med ett enklare sammanträdesförfarande. 
Sedan lagen införts har ett antal justeringar gjorts, men i huvudsak är den ursprungliga la-
gen från 1981 den alltjämt gällande lagen. 
 
Fiskelagen (1993:787) definierar fisket och anger bestämmelser för bland annat fiskets be-
drivande, rätten till fiske samt ansvarsfördelning och organisationsformerna för fiskets vård 
och förvaltning. Fisket i enskilda vatten tillhör enligt 9 § i fiskelagen fastighetsägaren. Den 
säger däremot ingenting om vilka fastigheter som har enskild fiskerätt och hur denna är 
fördelad. Juridiskt sett är vattenområden delade mellan de strandägande fastigheterna i en 
by, medan fiskerätten bör anses som oskiftat mellan fastigheterna inom byn, eller skiftesla-
get. Ett flertal skifteslag äger vanligtvis en del i fisket i en sjö eller ett vattendrag. D.v.s. att 
fiskerätten är skiftad mellan byar men oskiftad mellan fastigheterna inom varje by. Histo-
riskt sett var den fasta egendomen (jakt, fiske, vatten), frånsett åkerjorden inom byalaget 
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oftast samfälld. Uppgifter om hur vattenområden och fiskerätten behandlats vid äldre skif-
tesförrättningarna saknas ofta i lantmäterihandlingarna.  
 
Ombildning och nybildning av fastigheter i äldre tider påverkade inte sällan de ursprungliga 
fiskerättsliga förhållandena. Den fiskerättsutredning som upprättades av en lantmätare i 
samband med fiskevårdsområdesföreningens bildande innefattar en ingående beskrivning 
fastigheter som innehaft fiskerätt enligt gemensamhetslagen (1913:97) av ägandeformerna 
historiskt sett, definitionen av dessa och vilka konsekvenser det medförde rätten att fiska i 
berörda sjöar. Numera har lagstiftningen skärpts avsevärt vad gäller att låta fiskerätten 
medfölja en nybildad fastighet (LOFO 1981:533). Ett av de viktigaste dokumenten gällande 
fiskerättsförhållandena är således en med jämna mellanrum uppdaterad lista över fastig-
hetsägarna (”Mål och åtgärdsförslag”).  
 
En ofta förekommande fråga i sammanhanget är; Har då alla som är mantalsskrivna på fas-
tigheten fiskerätt? Svaret är Nej. Bara den eller de som står som lagfaren ägare till respek-
tive fastighet har rätt till fiske om inte annat beslutas. Beslut om sådant tas inom fiske-
vårdsområdet på årsstämman.  

Förvaltning idag 
Nuvarande föreningar arbetar för att samordna fiskets bedrivande och fiskevården, samt 
främjar fiskerättsägarnas gemensamma intressen med beaktande av föreskrifter gällande 
fiskets utövande. Upplåtelse av fiske sker genom försäljning av fiskekort i samarbete med 
fiskebutiker och försäljningsställen i sjöarnas närhet. Fiskerättsbevis eller fiskekort erhålls i 
de flesta fall även av fiskerättsägarna, detta i enlighet med vad fiskestämman beslutar. För-
eningen kan även besluta att arrendera ut del av fisket till yrkes- eller fritidsfiske. Upplå-
tande eller arrendering av fiske gäller allt fiske utom kräftfiske.   
 
Fiskevården i vattenområdet styrs av fiskerättsägarnas intressen och önskemål om hur man 
vill utveckla fisket och fiskbestånden. Föreningens inkomster används i första hand till fis-
kevårdande åtgärder, skötsel av fiskevattnet eller till annan åtgärd som gagnar medlemmar-
nas intressen. Fiskestämman kan besluta om uttaxering från medlemmarna för föreningens 
verksamhet. I vissa föreningar får det sammanlagda beloppet inte överstiga en viss andel (i 
regel 10 %) av föreningsinkomsterna per år. Beloppet för uttaxering kan höjas i proportion 
till konsumentprisindex sedan fiskevårdsområdet bildades. 
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Tabell 3. Lista över ingående fiskevårdsområden med tillhörande sjöar. Nedan hänvisas till bilagor 

över befintliga fiskerättsförteckningar eller adresslistor över fastighetsägare, såsom bilagts fiske-

rättsenkäterna. Kartorna (Bilaga 1.2-6.2) anger respektive förenings administrativa gränser.  

 

Ägoförhållanden 
Enligt föreningsstadgarna definieras medlemmarna i föreningen enligt LOFO 3 § andra 
och tredje stycket. Medlemmarnas delaktighet i föreningen motsvaras av den andel (mot-
svarande andelstalet) i området fastigheten upptas i fiskerättsförteckningen. Fastighetstalet 
fastställdes vid tiden för fvof:s bildande juridiskt sett utifrån avgränsningarna från Lantmä-
teriets ekonomiska kartan i skalan 1:10 000. Varje hemman var särskilda enligt 1 kapitel 5 i 
Jordabalken (1909) och benämndes ”av ålder enstaka”. Uppgifter om andelens storlek och 
fastighetens fiskerätt nedtecknades i fiskerättsutredningen, som upprättades samband med 
fiskevårdsområdesföreningens bildande. Denna finns att tillgå i respektive förenings arkiv-
pärm (Länsstyrelsens arkiv). Fiskerättsutredningen i Malensjöarnas fiskevårdsområde utför-
des i september 1979 av lantmätare Sven Ekelund i Borås, och på nytt år 1980 (den senare 
inte lika omfattande). I denna står till exempel följande att läsa; 

FVOF Sjöar Fiskerättsägarförteckning/Adresslista Karta över fiskevårdsom-

rådet 

Illeråsasjön fvof 

Illeråsasjön och 

Markåsbäcken från 

utflödet i Illeråsasjön 

uppströms till gränsen 

mellan Irnaholm 1:9 

och 1:19 ca 500 m 

nordost om utflödet Bilaga 1.1.1 Bilaga 1.1.2 

Malensjöarnas 

fvof 

Kroksjön, Store-malen, 

Lille-malen, Mörke-

malen  Bilaga 1.2.2 

Skrivaregårds-

sjöns fvof 

Vikaån upp till Vika-

fors kraftstn, Skrivare-

gårdssjön, Tångagöl 

med utlopp, Våthult-

sån mellan Skrivare-

gårdssjön och Maj-

sjön, Gölen inom N:a 

Våthults ägor med ut-

lopp samt Lomsjön 

med utlopp till Maj-

sjön  Bilaga 1.3.2 

Majsjöns fvof 

Majsjön, Assbrunnen 

och Saxesjön med till- 

och utflöden inom 

angivna fastigheter i 

fiskerättsförteckning-

en Bilaga 4.1 Bilaga 1.2.1 Bilaga 1.4.2 

Storasjön-Sävsjön 

m.fl. sjöars fvof 

Storasjön, Sävsjön, 

Hallasjön, Yxasjön, Ar-

vidabosjön och Väs-

terån ned till Mörkebo 

damm Bilaga 1.3.1 Bilaga 1.5.2 

Angsåsortens fvof 

Angsåssjön, 

Angsåsagölen, Före-

sjön, Lidagöl, Lången, 

Soten, Värsjön, Tyng-

eln Bilaga 1.4.1 Bilaga 1.6.2 
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”I utredningen har hemmansvis angetts varje fastighets andel av hemmanets. I areal- och 
andelslängden har varje hemmans andel angetts. Genom multiplikation av dessa tal för 
varje fastighet har redovisade %-andelar i hela det blivande fiskevattensområdet erhållits 
under förutsättning, att allt vatten värderas lika ur fiskesynpunkt. Ex. Hallabo 1:4 har 6,67 
% av hemmanets fiskerätt. Hemmanets andel av hela fiskevattensområdet är 5,6 %, varav 
6,67x5,6=0,4 % av det hela”  
 
Uppdaterade uppgifter om föreningens medlemmar, är av stor betydelse i föreningens 
kommunikation i ärenden som berör medlemmarna. Föreningens medlemsförteckning bör 
därför ses över och uppdateras med jämna mellanrum. 

Föreningsadministration 
Föreningsstadgarna anger föreningens grundläggande och viktigaste uppgifter. Styrelsen fö-
reträder föreningens medlemmar, förvaltar föreningens tillgångar och svara för dess ange-
lägenheter, samt verkställer beslut som fattas på årsstämman.  
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Bilaga 1.1.1. Illeråsasjöns fvof 

FISKERÄTTSFÖRTECKNING ILLERÅSASJÖN 1996 

 
Fastighet  Ägare 
 
Illerås 1:1 Ture Johansson telefon: 0370-69 00 16 
  Klevshult 
  566 92 Skillingaryd 
  
Sandshult 1:6 Anneli Runesson telefon: 0371-30 987 
  Jan Hellgren 
  Sandshult 15 
  332 92 Gislaved 
 
Örnaholm 1:9 Helmer Nordling telefon: 0371-98 106 
  Örnaholm 
  332 92 Gislaved 
 
Örnaholm 1:13 Kjell Petterson telefon: 0371-98 196 
  Örnaholm 
  332 92 Gislaved 
 
Örnaholm 1:18 Jan-Olof Bertilsson telefon: 0371-100 46 
  Ö. Ringgatan 41 
  332 34 Gislaved 
 
Örnaholm  1:19 Ingvor Almqvist telefon: 0370-33 62 11 
  Järnvägsgatan 18 
  335 92 Nissafors 
 
Örnaholm 1:20 Axelsson  telefon: 0371-98255 
  Örnaholm 
 
Örnaholm 1:21 Staffan Sjöblom telefon: 0371-98 063 
  Sjölid 
  332 92 Gislaved 
 
Örnaholm 1:22 Stefan Gustafsson telefon: 0371-98 107 
  Skällandsbo 
  332 92 Gislaved 
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Bilaga 1.2.1. Majsjöns fvof 
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Bilaga 1.3.1. Storasjön-Sävsjön med flera  

sjöars fvof 
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Bilaga 1.4.1. Angsåsortens fvof 
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Bilaga 1.1.2. Karta – Illeråsasjöns  

fiskevårdsområde 
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Bilaga 1.2.2. Karta Malensjöarnas  

fiskevårdsområde 
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Bilaga 1.3.2. Karta – Skrivaregårdssjöns  

fiskevårdsområde 
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Bilaga 1.4.2. Karta – Majsjöns med flera  

sjöars fiskevårdsområde 
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Bilaga 1.5.2 Karta – Storasjön-Sävsjön med 

flera sjöars fiskevårdsområde 
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Bilaga 1.6.2. Karta – Angsåsortens  

fiskevårdsområde 
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Beskrivning av delavrinningsområdet 

Hydrologi och naturgeografi 
Västerån ligger inom Nissans huvudavrinningsområde och tar sin början i Tranemo kom-
mun (Västra götalands län). Den avvattnas av Store-Malen och Illeråsasjön i norr. Väs-
teråns delavrinningsområde totala yta uppgår till 312 kvadratkilometer2, av vilket sjöarnas 
yta upptar 8,4 %. Avrinningsområdet är beläget på 100-300 meter över havet. På sin väg 
söder ut möter ån sammanflödet Bolån och i söder sammanflödet Österån, i höjd med 
Södra Kindhult strax norr om Kinnared (Hallands län, Hylte Kommun). Den har här pas-
serat Jönköpings läns administrativa gräns, och fortsätter söderut mot Torup, Oskarshamn 
och Halmstad för att slutligen mynna ut i Kattegatt. Tätbebyggelse inom området utgörs av 
Burseryd och S Hestra. I föreliggande fiskevårdsplan berörs endast den del av Västerån 
som ligger inom fiskevårdsområdenas administrativa gränser. De större sjöarna Majsjön 
och Storasjön är för sina naturvärden utpekade som regionalt och nationellt värdefulla vat-
ten. 

Landskapet 
Västerån är en del av den naturgeografiska regionen ”sydsvenska höglandet och småland-
sterängens myrrika västsida”. Denna benämning är talande i den mån att stora delar av av-
rinningsområdet utgörs av myrmark och på många håll svårframkomlig fuktig terrängskog.  
 
Landskapet präglas av ett småkuperat och myrrikt barrskogslandskap med inslag av 
lövskog. Den dominerande jordtypen är mörän och torv, medan den nedre delen av Väs-
terån utgörs av sorterat isälvsmaterial och här hittas även större sammanhängande arealer 
jordbruksmark. Längs den västra vattendelaren är jordtäcket tunt och ställvis går urberget i 
dagen, detta gäller främst öster och norr om Burseryd. 

Sjöar och vattendrag 
Sedan mitten av 1900-talet har Västerån varit starkt försurningspåverkat och bakomlig-
gande orsaker är hög nederbörd tillsammans berggrundens och markens beskaffenhet. De 
myrrika markerna medför vattnets relativt höga humushalter och en låg halt av mineralsal-
ter, vilket sätter sin prägel på djur- och växtlivet. Markernas beskaffenhet påverkar vattnets 
kemiska sammansättning och medför naturliga begränsningar också vad gäller olika vatten-
levande eller vattenanknutna djur- och växtarters antal och utbredning.  
 
Vattnet i Västerån och dess sjöar karaktäriseras av måttligt till kraftigt humöst vatten. De 
myrrika omgivande markernas förmåga att motstå den kraftiga försurningen är naturligt låg. 
Denna motståndskraft försvagas troligen ytterligare med ökad brunifiering. Tillförsel av 
kalk för att motverka försurningsskador har genomförts sedan slutet av 1970-talet och sker 
idag huvudsak med helikopter eller båt, på våtmarker eller i sjöar. Mer om försurning och 
kalkning står att läsa i kapitlet ”Motstående intressen och påverkan”.  
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Sjöarnas stränder består av häll, sand, grus och sten. I myrrika marker är stranden uppbru-
ten och omges av mossar och sanka kärrmarker. Vattenvegationen är sparsam och domine-
ras av övervattensvegetation som sjösäv, starr och sjöfräken, samt kortskottsväxterna not-
blomster och braxengräs.  

 
Figur 3. Stenbro över Västerån (Foto: Länsstyrelsen) 

Naturvärden 

Flora och fauna 
Faunan och floran inom avrinningsområdet är som nämnts ensartad och karaktäristisk för 
näringsfattiga vatten. Av förekommande fiskarter kan nämnas siklöja, som återfinns i 5-10 
sjöar, och sik som förekommer sparsamt i de större sjöarna Storasjön-Sävsjön och Majsjön- 
Assbrunnen. Övre delarna av Västerån, samt närbelägna Österån med några av de mindre 
tillflödena har svaga bestånd av flodkräfta som återintroducerats efter att ha varit utslagna 
på grund av försurningen. Skyddsområden för flodkräftans bevarande har bildats i delar av 
Västerån och Betarpsbäckens övre delar. Inom dessa ska företagna åtgärder bidra till att 
bland annat stärka kvarvarande flodkräftbestånd. Stationära öringpopulationer återfinns i 
Västerån nedströms Storasjön samt i några mindre tillflöden. Elritsa förekommer i varie-
rande numerär längs åns sträckning, och där den förekommer står den högt på menyn för 
strömlevande öring. I stora delar av avrinningsområdet finns den idag hotade ålen. Gösen 



FISKEVÅRDSPLAN VÄSTERÅN – GEMENSAM FÖRVALTNINGS- OCH UTVECKLINGSPLAN 

 

 

 34 

är en inplanterad art som etablerat reproducerande bestånd i några av sjöarna. Bland karp-
fiskarna återfinns vanligen mört, braxen, sutare.  
 
Av däggdjuren förekommer inte sällan älg och rådjur. Vildsvin rör sig också frekvent i om-
rådet. Den fiskätande minken som gärna lever i närheten av vatten (ofta är förekommande 
minkar förrymda eller rentav utsläppta från pälsfarmer) kan orsaka kräftfisket betydande 
skador. Av sjöfågelfaunan kan häckande storlom och fiskgjuse nämnas, de häckar i 10-15 
sjöar. Även smålom förekommer inom området. Denna art häckar sällsynt i små skogsgölar 
och utnyttjar de större sjöarna för födosök. Andra förekommande fågelarter är gräsand, 
knipa, enkelbeckasin, drillsnäppa och fiskmås och gråhäger.  
 

 

Figur 4. Fiskljusen är nu tillbaka i många av Västeråns sjöar efter att ha varit ganska sällsynt.  

 
Vattenvegetationen uppvisar ett fåtal raritetsvärden. De rödlistade arterna flytsäv (sårbar, 
VU) och strandlummer (nära hotad-sårbar, NT-VU) samt krypfloka (starkt hotad, EN) fö-
rekommer i Storasjön-Sävsjön. Övriga sjöar med förekomst av flytsäv är Assbrunnen, 
Lången, Samserydssjön, Yxasjön, Angsåssjön. I övrigt kan nämnas ett antal spridda lokaler 
med spikblad, en växt som uppvisar sparsam utbredning i regionen. Inom Västeråns avrin-
ningsområde innehar Majsjön och Storasjön-Sävsjön höga naturvärden. 

Värdefulla vatten 
I arbetet med att föreslå regionalt och nationellt värdefulla vatten har enligt Naturvärdes-
bedömningen 2005 (Meddelande 2005:18) följande vattenobjekt utpekats ur naturvårds-
synpunkt; 

Nationellt värdefulla; Majsjön 

Regionalt värdefulla; Västeråns nedre delar samt Hurven 
För fisket har följande vattenobjekt utpekats: 

Regionalt potentiellt värdefull; Västeråns nedre del 



FISKEVÅRDSPLAN VÄSTERÅN – GEMENSAM FÖRVALTNINGS- OCH UTVECKLINGSPLAN 

 

 

 35 

Fiskbeståndet 
Västeråns fiskbestånd är av naturliga orsaker relativt artfattigt. Fram till åtminstone 1970-
talet var vissa fiskbestånd talrika. De naturgeografiska förhållandena tillsammans med en 
för landet jämförelsevis hög försurningsbelastning har medfört en naturligt artfattig fisk-
fauna. Minskad tillgång på fisk påtalades särskilt under 1960-70-talet för Majsjön, vilket vid 
den tiden till stor del antogs vara en effekt av den kraftiga försurningspåverkan som Väs-
terån sannolikt redan 20-30 år tidigare drabbats av (Länsstyrelsens arkiv). De negativa ef-
fekterna på försurningskänliga fiskbestånd medförde att kalkningen kom igång. Malensjö-
arna kalkades för första gång redan åren 1977-78 (Föreningspärm Malensjöarnas fvof). Ef-
terkommande kalkningsprojekt under 1979-80 lade grunde för återkommande kalkningar 
som idag pågår enligt den Nationella kalkplanen enligt specifika målsättningar (Haag 2003-
2007). 
 
Några större sjöar utmärker sig vad gäller artrikedom. I Majsjön och närliggande Assbrun-
nen till exempel återfinns enligt Länsstyrelsens fiskregister ett 10-tal arter. Storasjön och 
Sävsjön är förbundna med varandra och artantalet i dessa två sjöar ligger i samma storleks-
ordning, omkring nio återfunna arter. Bland de vanligare arterna kan nämnas abborre, 
gädda, mört, braxen och sutare. Gösen, från början en introducerad art, har ökat på senare 
tid i vissa av länets sjöar(Fiskregistret, Länsstyrelsen i Jönköpings län). Det finns potential 
att utveckla ett attraktivt sportfiske efter gös i de sjöar där gös förekommer, förutsatt en 
positiv beståndsutveckling. En del svar i enkätutskicken till fiskekortsköpare vittnar om att 
gösfisket är eftertraktat i Malensjöarna, Majsjön och Storesjön-Sävsjöns fiskevårdsområden.  
 
Sik, siklöja (höstlekande), ål och flodkräfta är exempel på arter vars beståndsutveckling på 
senare år har försvagats. I de större sjöarna Majsjön och Storasjön förekommer siklöja dock 
i sådan omfattning att bestånden torde tåla ett visst fiskeuttag på längre sikt. Ett småskaligt 
nätfiske efter siklöja vore kanske främst intressant för delägarna vid de fiskevatten där till-
gången på siklöja är god.  
 
Generellt så gäller att ju större och djupare sjön är desto fler arter kan sjön hysa. Artföre-
komst och sammansättning påverkas även av artenas historiska invandring, sjöns morfologi 
och geografiska belägenhet, klimat och vattenkvalitet. De olika artenas interaktioner, till ex-
empel predation och konkurrens styr i olika grad beståndsutvecklingen av arterna i sjön 
(O´Sullivan & Reynolds 2003). Beståndsutvecklingen av karpartad fisk (så kallad vitfisk) 
påverkas i regel negativt av framför allt försurning. Reproduktion och yngelöverlevnad 
hämmas av lågt pH och förhöjda halter av utfällt aluminium till följd av den försurande 
miljön, resulterar i en försämrad syreupptagningsförmåga och saltbalans(Naturvårdsverket 
2000). Vissa fiskarter är särskilt försurningskänsliga. En av dessa arter är mörten, som på-
verkas negativt då pH understiger 6 (Poleó med flera 1997, Naturvårdsverket 2000, Natur-
vårdsverket 2002,). I Västeråns sjösystem har mört och annan karpfisk varit hårt ansatta av 
den pågående försurningen av våra sjöar och vattendrag (se avsnittet ”Motstående intressen 
och påverkan”). De särskilt försurningskänsliga arterna påverkas av surt vatten (låga pH-
värden) främst i ägg- och yngelstadierna. Även överlevnaden hos vuxen fisk påverkas i 
långvarigt försurade vatten, i och med att det sura vattnet medför utfällning av metalljoner 
(främst aluminiumjoner) som beläggs på fiskarnas gälar och inverkar på fiskens syreupp-
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tagning, de får helt enkelt svårare att andas (Naturvårdsverket 2000). Försurningen har en 
direkt negativ inverkan på reproduktionen av fisk och inverkar således på beståndsutveckl-
ingen. 
 
I och med den höga försurningsbelastningen i Västeråns delavrinningsområde försvann  
mörten nästan helt från områdets mindre sjöar. Då årlig kalkningen kom igång i slutet av 
1970-talet återhämtade sig de försurningsskadade mörtbestånden förhållandevis snabbt. 
Nästan samtliga sjöar och vattendrag är idag försurningspåverkade, men tack vare regel-
bunden kalkning har situationen för försurningskänsliga arter förbättrats. I mindre sjöar där 
mörten tidigare helt slagits ut föreligger ofta en betydande konkurrens mellan arter om en 
begränsad födoresurs. Illeråsasjön mörtbestånd var tidigare försvunnet. Kalkningen av sjön 
har lett till bättre vattenkemi, vilket under 2000-talet har inneburit en återkolonisering av 
mört till sjön (Hedberg & Haag 2005, Alenius 2010). Beståndet av abborre kan växa sig 
starkt och ofta bildas täta bestånd av så kallade tusenbröder, där individer inom samma po-
pulation konkurrerar om en begränsad födoresurs. Detta uppstår lätt i näringsfattiga (och 
försurade) vatten.  Efter några år med dominerande småabborrar dyker plötsligt enstaka 
storvuxna individer upp med ovanligt snabb tillväxt, vilket bland annat beror på kannibal-
ism hos abborrbeståndet (Persson med flera, 2004).  
 
Ett exempel på hur miljörelaterade faktorer samverkar med biologiska faktorer är att försu-
rade vatten ofta har en låg primärproduktion, vilket missgynnar djurplankton och botten-
fauna som utgör basfödan åt fiskyngel och småfisk. Det faktum att individer av olika stor-
lekar förekommer i ett och samma fiskbestånd, gör det komplicerat att analysera effekterna 
av konkurrens och predation. Rekryteringen (mängden fisk av fångstbar storlek) av olika 
arter är ett resultat av reproduktionsframgången, yngelöverlevnad, näringstillgång och tem-
peratur över tillväxtsäsongen. Andra faktorer som inverkar på rekryteringen är övriga fisk-
samhällets sammansättning, predation, kannibalism och näringskonkurrens. I sjön Bolmen, 
som delvis ligger inom Jönköpings län, har siklöjans regelbundna beståndsvariationer med 
årsvis dominans av vissa årsklasser, förklarats av näringskonkurrens mellan yngre och äldre 
åldersgrupper, vilket medfört ett regelbundet rekryteringsmönster under vissa tidsperioder.  
 

 

Figur 5. Standardiserade nätprovfisken i sjöar ger en bra bild över beståndssituationen samt förekomsten av 

olika fiskarter i en sjö (Foto: Länsstyrelsen).  
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Fiskarter, även i tillflöden 
Inom berörda fiskevårdsområden uppskattas det totala antalet förekommande arter till 12, 
varav kända lekplatser i varierande grad finns för drygt hälften av dessa (abborre, gädda, 
braxen, mört, sik och siklöja). De fiskerättsägare som fiskar i sjön har ofta god kännedom 
om de olika fiskarternas lekplatser. Denna kunskap bör tas till vara och dokumenteras så 
noggrant som det är möjligt. En fullständig kartering av lekområden inbegriper riktade in-
venterande provfisken efter lekfisk inom områden där man tidigare fångat eller observerat 
lekfisk. Denna åtgärd bör företas där sådan information saknas eller är bristfällig. Under-
sökningen bör företas för fiskarter som anses intressanta för fisket, eller för arter med utta-
lad negativ beståndsutveckling, såsom sik och siklöja. Man bör beakta i första hand befint-
lig kunskap (till exempel äldre anteckningar och kartmaterial) om tidigare kända lekområ-
den. Därvid förbättras utgångsläget vid påbörjad undersökning.  
 
Arter som gös, gädda och ål har planterats in som intensivast i mitten av 1900-talet. Utsätt-
ningar av gös gjordes i tusentals av många föreningar redan under 1900-talets första hälft. 
Inplanterad rovfisk skulle förbättra fisket samt beta ned ”ogräsfisk” som mört och braxen. 
Även gädda sattes ut och i många sjöar har dessa utsättningar lett till stärkta gäddbestånd 
och naturligt reproducerande gös. Regnbågsöring inplanterades i Store-malen (500 ”regn-
bågar”) under 1962-66. Öring (1985) och harr (1971) har på försök inplanterats i Majsjön. 
Dessa utsättningar misslyckades och båda arter saknas numera från sjön. Regnbåge odlas 
fortfarande vid Majsjöns fiskodling (Majsjölax vid Våthultsström). Regnbåge har påträffats 
vid ett tillfälle under de år som sjön nätprovfiskats. Elfiskeundersökningar utförda i Läns-
styrelsens regi har påvisat förekomst av stationär öring i andra delar av Västerån, i Yxa-
bäcken samt på en lokal i Betarpsbäcken, nedströms första vandringshindret mellan 
Värsjön och bäckens utflöde i Nissans huvudfåra. Vanligt förekommande arter som fångats 
vid elfisken är annars gers och elritsa, vilka fångats vid ett flertal tillfällen i Västerån med bi-
flöden (Nöbelin, F. Lindberg, P. 2004). 
 
Gäddan är numera en av Sveriges mest uppskattade sportfiskar. Dock är utvecklingen av 
gäddbeståndet är bristfälligt dokumenterad i de flesta sjöar, på grund av gäddans särartade 
levnadsätt och beteende vid födosök, samt val av uppehållsplatser (se Bilaga 3.1. Artbe-
skrivningar). Gäddan fångas inte lika lätt enligt standardiserade provfiskemetoder, och kun-
skapen om gäddbeståndets utveckling är detta hänseende bristfälligt. Dock finns i regel stor 
lokal kännedom om gäddbeståndet, vilken kommer av det populära gäddfisket i sjöarna 
(hos både fiskerättsägare och fiskekortsköpare). I enkäten till fiskerättsägare och fiskekort-
innehavare anges gäddan bland de mest intressanta fiskearterna. Man uppfattar generellt 
även tillgången på gädda av fiskbar storlek som god i sjöarna.  
 
Förekomsten av fiskarter som introducerats i Västeråns delavrinningsområde har utefter 
rådande fiskevårdssynpunkt betraktats som värdefulla för fiskets utveckling. Under 1930-
talen sattes mängder med ”gäddungar” och även smågös ut i många sjöar med syftet att 
stärka rovfiskbeståndet. Resultatet av utsättningarna har sällan genomgått vetenskapliga ut-
värderingar, men fick troligtvis långtgående konsekvenser för sjöarnas fisksamhällen.  
 
Vid Majsjön finns en regnbågsodling och de enstaka exemplar av regnbåge som har påträf-
fats vid nätprovfisken i sjön är troligtvis rymlingar från denna odling. Endast de större sjö-
arna Majsjön och Storasjön-Sävsjön hyser fler än 10 arter. I mindre till medelstora sjöar 
som Lången, Värsjön och Illeråsasjön finner vi i genomsnitt 5 arter. Nedan följer översikt-



FISKEVÅRDSPLAN VÄSTERÅN – GEMENSAM FÖRVALTNINGS- OCH UTVECKLINGSPLAN 

 

 

 38 

liga artbeskrivningar som har hämtats från Fiskeriverket och därefter följer nätprovfisken 
för ett urval av sjöar, vilka ger en överskådlig bild över fiskbeståndens utveckling i sjöar av 
liknande karaktär. 
 

Tabell 4. Artförekomst i Västeråns fiskevårdsområden. Uppgifterna är hämtad från Länsstyrelsens 

fiskregister och bygger på uppgifter från nätprovfisken i de större sjöarna i respektive fvof samt till 

länsstyrelsen muntligen eller via enkäter inkommande information. Då uppgifter om förekomst 

saknas har fältet lämnats blankt. 

FVOF Abborre Gädda Gös Mört Lake Sutare Braxen Ål Sik Siklöja 

Illeråsasjön x x  m x x  s f f 

Malensjöarna 

(Store-malen, 

Mörke-Malen) 

x x s x x x s s  s 

Skrivaregårdssjön x x  x  x x s x  

Majsjön x x s x s x x s s s 

Storasjön-Sävsjön x x s x s x x s s s 

Angsåsorten 

(Lången) 

x x  x  x x x   

x – Arten förekommer, fångad vid provfiske eller muntlig information 

s – Arten förekommer sparsamt 

m – Arten förekommer måttligt 

f – Arten är försvunnen 

 

      

Figur 6. Abborren är en utpräglad rovfisk, medan sutare hellre livnär sig på vattenväxter och bottendjur. 

Båda arter påträffas i de flesta av Västeråns fiskevårdsområden. Dessa exemplar har fångats i bottennät vid 

Länsstyrelsens nätprovfisken (Foto Länsstyrelsen). 
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Fiskbeståndens utveckling  
Detta kapitel avser att presentera genomförda provfisken i ett urval av nätprovfiskade sjöar. 
Detta ger utöver föreningarnas kännedom om fisket och fiskbestånden, ett värdefullt un-
derlag och användbart referensmaterial i utformandet eller komplettering av eventuella fis-
kebestämmelser och fiskevårdsåtgärder. Antalet ingående sjöar har härvid begränsats till de 
sjöar som utvärderats under de senaste fem åren och förekommer i Länsstyrelsens rapport-
serie för nätprovfisken inom kalkeffektuppföljningen.  

Malensjöarnas fvof 

STORE-MALEN 

Store-Malen provfiskades av personal från Länsstyrelsen i Jönköping i mitten på juli 2011. 
Fisket utfördes enligt standardiserad metod för provfiske med översiktsnät (Appelberg och 
Bergquist, 1994) varpå 32 bottensatta nät och 4 pelagiska nät lades ut. Store-Malen har tidi-
gare provfiskats av Länsstyrelsen 1978, 1982, 1985, 1987 samt 2002. Syftet med genomfört 
provfiske är kalkningseffektuppföljning, regional miljöövervakning och statusbedömning 
för vattenförvaltningen.  
 
Store-Malen är en näringsfattig sjö med låg produktion och ett relativt litet fiskbestånd. 
Fisksamhället domineras av vitfisk. Vid provfisket fångades abborre, braxen, gädda, gös, 
mört och siklöja. Det fanns dessutom spår av ål i näten. Fångsten per bottensatt nät var 
ungefär hälften så stor som de regionala jämförvärdena vad gäller antal och vikt, vilket är 
lågt för en sjö av Store-Malens karaktär. Fångsten per nät var betydligt lägre än vid föregå-
ende provfisken. 
 
Abborrbeståndet tycks ha förändrats drastiskt sedan provfisket 2002. Då fanns det gott om 
individer som övergått till fiskdiet och vikten per nät var betydligt högre. Vid provfisket 
2011 fångades mycket få individer över 150 mm och beståndet visade tecken på att utgöra 
ett så kallat tusenbrödrabestånd, som karaktäriseras av små individer. Gösen har bildat re-
producerande bestånd och etablerat sig i sjön. Troligtvis är predationstrycket från gös 
mycket högt både på abborre och siklöja. Beståndet av siklöja tycks ha minskat sedan prov-
fisket 2002. Mörten har återhämtat sig från tidigare reproduktionsstörningar och idag ser 
beståndet ut att vara välmående.  
 
Målet med kalkningsverksamheten, att sjöns fiskfauna inte ska vara påverkad av försurning, 
ansågs som uppnått 2002. Den ekologiska statusen hos fisksamhället i Store-Malen bedöms 
som god, men bedömningen är ett gränsfall och det finns risk för att statusklassningen 
kommer att sänkas vid nästa provfisketillfälle. Bland annat bedöms fångsten per ansträng-
ning vara låg för en sjö av Store-Malens karaktär. Den låga biomassan av abborre och höga 
biomassan av braxen och mört gör att kvoten mellan abborre och karpfiskar blir låg, vilket 
påverkar den ekologiska statusen i negativ riktning. Ett starkare abborrbestånd skulle bidra 
till en förbättring av fisksamhällets ekologiska status. 
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Illeråsasjöns fvof 

ILLERÅSASJÖN 

Illeråsasjön provfiskades av Fiskeriverket 1984 och 1987. Fiskbestånden var då mycket 
skadade av försurningen. Vid provfisket 1984 fångades endast gädda. Vid provfisket 1987 
konstaterades att abborren har kommit tillbaka till sjön men endast en årsklass fångades. 
Vid 1995 års provfiske fångades gott om abborre och populationen är nu livskraftig och 
uppvisar inga reproduktionsstörningar. Enligt Länsstyrelsens fiskregister förekommer ab-
borre, gädda, mört, lake och ål i sjön. Den tidigare förekommande siklöjan uppges sedan 
2004 som försvunnen. 
 
Mörten uppgavs försvinna från Illeråsasjön redan 1925 vilket är så tidigt att man kan miss-
tänka även andra faktorer än försurningen spelat in. Mörten har sedan dess ansetts som 
försvunnen och fångades inte vid provfiskena 1984 och 1987. Vid provfisket 1995 fångades 
en mört på 27 cm. Hur mörten har kommit till sjön är okänt. Spridning från den nedströms 
liggande Mörke-Malen är inte möjlig då det finns vandringshinder mellan de båda sjöarna. 
Idag är mörtbeståndet starkare, om än fåtaligt. Rekryteringen har dock uteblivit eller varit 
mycket svag de senaste åren. 
 
Sjöns fisksamhälle är på väg att återhämta sig från att varit starkt försurningspåverkat. Po-
pulationen är liten både vad gäller antal och biomassa jämfört med vad som kan förväntas 
om sjön varit opåverkad. Fördelningen mellan arterna har sett bättre ut under de senaste 
två provfisketillfällena jämfört med tidigare. Exempelvis ligger kvoten mellan abborre och 
mört närmare jämförvärdet än tidigare, liksom andelen fiskätande abborre. Detta har med-
fört att fisksamhällets ekologiska status i sjön förbättrats. Illeråsasjön uppnår nu god status 
enligt de standardiserade bedömningsgrunderna, men med tanke på att sjöns mörtbestånd 
lidit av kraftiga reproduktionsstörningar de senaste åren bör bedömningen av fisksam-
hällets status sänkas till måttlig. Mörtens reproduktionsframgång är en faktor som inte mäts 
direkt i de standardiserade bedömningskriterierna, men som likväl är det säkraste måttet på 
försurningspåverkan.  
 
Målet med kalkningen är att sjöns fiskfauna ej ska vara påverkad av försurning. Detta mål 
kan inte anses vara uppnått i Illeråsasjön 2010. Mörten uppvisar reproduktionsstörning, 
troligtvis till följd av försurning. Däremot har föryngringen av abborre sett bra ut de sen-
aste åren.  
 
Illeråsasjön har idag ett litet och artfattigt fiskbestånd som domineras av rovfisk. Vid prov-
fisket 2010 fångades abborre, mört och ett par gäddor. Det finns även sparsamt med lake i 
sjön och det fångades en individ vid provfisket 2005. Fångsten per ansträngning var en 
tredjedel både vad gäller antal och vikt jämfört med det nationella genomsnittet. Detta kan 
förklaras av att sjön tidigare varit starkt försurad, vilket fiskfaunan fortfarande håller på att 
återhämta sig ifrån. Dessutom är sjön näringsfattig vilket leder till en låg primärproduktion 
och sparsamt med föda åt sjöns fiskpopulation. Sedan sjön började kalkas har abborren 
kommit tillbaka och populationen uppvisar inte längre några reproduktionsstörningar. 
Mörten var längre försvunnen i Illeråsasjön. Idag finns ett litet bestånd, men problemen 
med reproduktionsstörningar kvarstår. Vid provfisket 2010 saknades flera åldersklasser. 
Störningen kan bero på försurning, då det fortfarande förekommer surstötar. Den starka 
rekryteringen av abborre de senaste åren bidrar troligtvis också till den svaga föryngringen 
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av mört, då konkurrensen om föda förmodligen är hög. Får man bukt med försurningspro-
blematiken ger man mörten bättre förutsättningar att återhämta sig. Den ekologiska statu-
sen enligt EQR8 (Bilaga x) bedöms som god, men eftersom mörten uppvisar reprodukt-
ionsstörningar så blir den sammanvägda bedömningen att sjön har måttlig ekologisk status. 

Skrivaregårdssjöns fvof 

SKRIVAREGÅRDSSJÖN 

Vid provfisket 2010 fångades sex arter i Skrivaregårdssjön. Antalsmässigt dominerade mört, 
följt av abborre, siklöja, braxen, gädda och sutare. Det fångades även tre karpfiskhybrider 
som troligtvis var en korsning mellan braxen och mört. Dessutom fanns det spår av ål i nä-
ten. Biomassan dominerades av vitfisk där mörten utgjorde den största delen. I de botten-
satta näten var fångsten per ansträngning mycket låg; drygt hälften av jämförvärdena i Fis-
keriverkets nätprovfiskedatabas vad gäller antal och drygt en tredjedel vad gäller vikt. Detta 
tyder på att sjön hyser ett litet fiskbestånd, vilket är att förvänta i en näringsfattig sjö som 
Skrivaregårdssjön. För abborre och mört var fångsten per ansträngning låg både antals-
mässigt och viktmässigt och bestånden är troligtvis måttliga. Abborren ser ut att ha lyckats 
med reproduktionen de senaste åren, men det finns få abborrar i sjön som övergått till 
fiskdiet. Det fångades inga årsyngel av mört och troligtvis fattades även fjolårsyngel i 
fångsten. Konkurrensen är förmodligen stor inom arten, men också med andra arter. 
Småmört är ofta underrepresenterad vid nätprovfiske och någon reproduktionsstörning till 
följd av försurning är inte troligt. Målet med kalkningen, att sjöns fiskfauna inte ska vara 
påverkad av försurning, anses därför som uppnått 2010.  

 

Den ekologiska statusen i Skrivaregårdssjön bedöms som måttlig. Den låg dock på gränsen 
till god, vilket gör att klassningen till stor del beror på slumpen. Sjön tycks inte ha problem 
med övergödning eller försurning. För att uppnå god ekologisk status vid nästa provfiske 
kan man gynna abborren i sjön, till expempel genom att placera ut risvasar. 

Majsjöns fvof 

MAJSJÖN 

Majsjön provfiskades av personal från Länsstyrelsen i Jönköping i juli 2011. Fisket utfördes 
enligt standardiserad metod för provfiske med översiktsnät (Appelberg och Bergquist, 
1994) varpå 48 bottensatta nät och 6 pelagiska nät lades ut. Majsjön har tidigare provfiskats 
av Länsstyrelsen 1993, samt 2003. Syftet med genomfört provfiske är kalkningseffektupp-
följning, regional miljöövervakning och statusbedömning för vattenförvaltningen.  
 
Vid provfisket fångades sju arter: abborre, braxen, gädda, gös, mört, siklöja och sutare. Det 
finns troligtvis även ett sparsamt bestånd av sik i sjön. Det fanns spår av ål i näten och lake 
har fångats vid tidigare provfisken i sjön. Fångsten per nät var jämförelsevis låg för en sjö 
av Majsjöns karaktär. Detta tyder på att sjön har en låg produktion och hyser förhållandevis 
lite fisk.  
 
Sedan sjön först provfiskades 1993 har fisksamhället genomgått vissa förändringar. Gösen 
har etablerat sig och bildat reproducerande bestånd. Siken har minskat drastiskt och under 
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provfisket 2011 fångades ingen sik. Andelen mört i biomassan var större vid årets provfiske 
jämfört med tidigare och sjön domineras av karpfisk. Rekryteringen av abborre har varit 
god, men en relativt liten andel av beståndet har potentiellt övergått till fiskdiet. Beståndet 
av siklöja får anses som normalstort. 
 
Ingen fiskart har uppvisat några försurningsrelaterade störningar vid tidigare provfisketill-
fälle och kalkningsverksamhetens mål ansågs som uppnått 2003. Den ekologiska statusen 
hos fisksamhället bedöms som god och sjön tycks inte vara påverkad av övergödning eller 
försurning.  

Storasjön-Sävsjöns fvof 

SÄVSJÖN 

Sävsjön provfiskades av personal från Länsstyrelsen i Jönköping i mitten på juli 2011. Fis-
ket utfördes enligt standardiserad metod för provfiske med översiktsnät (Appelberg och 
Bergquist, 1994) varpå 30 bottensatta nät och 4 pelagiska nät lades ut. Sävsjön har tidigare 
provfiskats av Länsstyrelsen 1994. Syftet med genomfört provfiske är kalkningseffektupp-
följning, regional miljöövervakning och statusbedömning för vattenförvaltningen.  
 
Sävsjön har ett högt artantal och en fiskfauna med hög mångfald. Vid provfisket fångades 
abborre, braxen, gädda, gös, mört, sik och siklöja. Det fanns spår av ål i näten. Enligt Läns-
styrelsens fiskregister finns dessutom uppgifter om förekomst av sutare och lake i sjön. 
Fisksamhället domineras marginellt av rovfisk. Fångsten per ansträngning var tämligen 
normal för en sjö av Sävsjöns karaktär.  
 
Bestånden av abborre och mört tycks inte ha förändrats nämnvärt sedan provfisket 1994 
och rekryteringen verkar fungera bra. Siklöjan tycks gynnas av förhållandena i sjön och 
fångades i större antal och vikt per nät än de nationella jämförvärdena. Däremot var 
fångsten per ansträngning för sik betydligt lägre än vid föregående provfiske och den stora 
fångstskillnaden tyder på att beståndet kan ha minskat. 
 
En gös fångades under det senaste provfisket. Arten finns inte dokumenterad sedan tidi-
gare i varken Sävsjön eller Storasjön. Det är möjligt att det endast rör sig om enstaka indi-
vider och att arten i nuläget inte bildat reproducerande bestånd. Artens utveckling i sjön 
bör följas upp genom att till exempel införa en årlig översyn av befintliga nätprovfisken 
och fångstrapportering från fiskekortsköpare (se ”Mål och Åtgärdsförslag”). 
 
Ingen fiskart uppvisade några försurningsrelaterade störningar 1994 eller 2011 och kalk-
ningsverksamhetens mål ansågs som uppnått 1994. Den ekologiska statusen hos fisksam-
hället i Sävsjön bedöms som god. Inga särskilda åtgärder anses nödvändiga för att sjön ska 
uppnå god status även vid nästa provfisketillfälle. 

STORASJÖN 

Storasjön provfiskades av personal från Länsstyrelsen i Jönköping i slutet av juli 2011. Fis-
ket utfördes enligt standardiserad metod för provfiske med översiktsnät (Appelberg och 
Bergquist, 1994) varpå 40 bottensatta nät och 6 pelagiska nät lades ut. Storasjön har inte ti-
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digare provfiskats av Länsstyrelsen. Syftet med genomfört provfiske är kalkningseffektupp-
följning, regional miljöövervakning och statusbedömning för vattenförvaltningen.  
 
Vid provfisket fångades sju arter: abborre, braxen, gädda, mört, sik, siklöja och sutare. En-
ligt uppgift finns eventuellt även lake och ål i sjön. Enstaka gösar har observerats det sen-
aste året. Fisksamhället domineras av vitfisk. Storasjön är näringsfattig, vilket bidrar till en 
låg produktion och ett litet fiskbestånd. Fångsten per ansträngning var jämförelsevis låg, 
även för en sjö av Storasjöns karaktär. 
 
Fångsten av abborre var fåtalig, men beståndet uppvisade god rekrytering och det fanns en 
stor andel individer som potentiellt övergått till fiskdiet. Det fångades inga årsyngel av 
mört, men inget tyder på att mörtens reproduktion uteblivit. Siken fångades framförallt i 
den kalla vattenmassan under språngskiktet. Siklöja var under 2011 den enda art med större 
fångst per ansträngning än de nationella jämförvärdena och tycks alltså gynnas av förhål-
landena i sjön. 
 
Ingen fiskart uppvisade några försurningsrelaterade störningar och kalkningsverksamhetens 
mål får anses som uppnått. Den ekologiska statusen hos fisksamhället i Storasjön bedöms 
som måttlig. De parametrar som framförallt påverkar den ekologiska statusen negativt är 
fångsten per nät, som var betydligt lägre både antals- och viktmässigt jämfört med refe-
rensvärdena. 

Angsåsortens fvof 

LÅNGEN 

Förekommande fiskarter finns registrerade i fiskregistret för Lången från 2006-09-28: ab-
borre, braxen, gädda, mört, sik, sutare, ål. Ålen förekommer endast sparsamt eller är trolig-
en helt försvunnen. Lake har funnits tidigare i sjön men har inte fångats vid något nätprov-
fiske sedan 70-talet. 1935 satte man ut sutare och den har etablerat sig i sjön. Gös plantera-
des in åren 1997, 2001 och 2002. Flodkräfta sattes ut 2006 i sjön. Flodkräftor påträffades 
senast vid 2011 års kräftprovfiske i närbelägna handskebobäcken (övre delen av betarps-
bäcken). Lången ingår i ett nyligen inrättat skyddsområde för flodkräfta, med syfte att be-
vara eller stärka de kvarvarande bestånd av flodkräfta i länet (mer om skyddsområden står 
att läsa i avsnittet ”Kräftbeståndet”).  
 
Vid provfisket 2006 fångades sammanlagt fem arter: Abborre, braxen, gädda, mört samt 
sutare. Den totala fångsvikten uppgick till 28,2 kilo och fångst per ansträngning i vikt upp-
gick till 1,2 kilo vilket är något lägre än jämförelsevärdet. Den antalsmässiga fångsten per 
ansträngning var 30,4 individer per nät, vilket ligger omkring jämförelsevärdet.  
 
Fångsten minskade med djupet vilket var förväntat. Produktionen av växtplankton, till-
gången på ljus och tillgången på syre är störst i ytan. Detta gör att fisken fångas mest grunt. 
En sjö där mörtfisk är vanlig har oftast en mycket hög fångst på de grundast satta näten. 
Lången domineras av abborrfisk i antal medan viktmässigt är det en knapp övervikt (51 %) 
för mörtfisken. Ungefär en fjärdedel av abborrfiskarna beräknas vara fiskätare (piscivorer). 
I nuläget bedöms sjön vara svagt rovfiskdominerad. 
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Av de arter som finns i sjön enligt fiskregistret är det sik, gös och ål som inte fångats vid 
provfisket. Eftersom det inte användes några pelagiska nät är frånvaron av sik och gös an-
märkningsvärd, eftersom särskilt sik föredrar att uppehålla sig i den fria vattenmassan (pe-
lagialen). Rimligtvis så förekommer dessa arter sparsamt. Det standardiserade nätprovfisket 
är inte anpassat till fångst av ål, så den uteblivna fångsten av denna art är inte förvånande. 
Dessutom finns det många vandringshinder mellan havet och Lången vilket gör att det näs-
tan är omöjligt för nyuppvandring. Ålförekomsten kan anses vara sparsam, om det finns 
några ålar kvar överhuvud taget. Medelvikten har ökat med ca 25% vilket också återspeglar 
sig i att den relativa biomassan ökat. Det relativa antalet fångade individer är stabilt och 
även antalet fångade arter. Andelen potentiellt fiskätande abborrfiskar har ökat liksom kvo-
ten abborre-karpfisk. Artdiversiteten för antal har ökat något medan diversiteten för bio-
massa minskat något. Medelvärdet för indikatorerna har ökat och klassen är hög ekologisk 
status. 

Elfiskeundersökningar 
Elfiskena i Jönköpings län utförs till större delen som en del av uppföjlningen av effekterna 
på fiskfaunan av genomförda kalkningar (se avsnittet ”Mostående påverkan och intres-
sen”). Totalt har 10 olika lokaler elprovfiskats i Västerån inom Gislaveds kommun mellan 
åren 1984 och 2010. Elfisken utförs främst för att följa upp effekten av kalkningsverksam-
heten och metoden används vid insamling av biologisk data i vattendrag vid sidan av bot-
tenfaunaundersökningar, och nätprovfisken i sjöar. Ett korrekt utfört elfiske ger värdefull 
information om tätheten av försurningskänsliga arter, såsom mört, elritsa och öring. Före-
komst av signal- och flodkräftan i vattendrag (särskilt yngre individer) kan också uppskattas 
med hjälp av elfisken. Andra anledningar än för kalkeffektuppföljning till att genomföra el-
fisken är undersökningar inför fiskevårdande åtgärder, till exempel biotopvård, anläggande 
av fiskvägar, inför reservatsbildningar eller som en del av miljökonsekvensbeskrivningar vid 
t.ex. anläggningsarbeten i vatten. År 2012 planeras ca 80 elfiskelokaler i Jönköpings län. 
Merparten av dessa är belägna inom Nissans huvudavrinningsområde. Ett tiotal är belägna 
inom Västerån, varav en lokal i Yxabäcken nedströms Yxasjön (Storasjön-Sävsjöns fvof) 
och i Betarpsbäcken (Angsåsortens fvof). Vid elfisken utförda i Västerån under 2008 åter-
fanns bland försurningskänsliga arter endast elritsa (Nöbelin 2009). I Betarpsbäcken 
(Angsåsortens fvof) vid Betarp, där bäcken möter Nissans huvudfåra, har tidigare konstate-
rats förekomst av öring och elritsa (Nöbelin & Lindberg 2004).  

Dagsläget 
Beståndsutvecklingen av karpartad fisk, framförallt mört, missgynnas starkt av ökad försur-
ning och har påverkats i hög grad i många av Västeråns värst försurningsdrabbade sjöar. 
Mörtbeståndet uppvisar fortfarande reproduktionsstörningar och är i nuläget endast spar-
samt förekommande i många sjöar.  
 
Abborre och gädda är de arter som idag dominerar artsammansättningen i merparten av 
sjöarna. Vi ser också en ökning av gösbestånden i Store-Malen, Storasjön-Sävsjön samt 
Majsjön. Ökningen av rovfisk kan påverka beståndsutvecklingen av mörtfisk, då genom 
predation i vuxna livsstadier samt näringskonkurrens i yngelstadierna. Enligt beskrivna 
provfisken syns dock ingen tydlig påverkan på mörtbeståndet av förekommande rovfisk. 
Utsättningar av gös har förekommit under flera tillfällen under förra århundradet, bl.a. i 
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syfte att dämpa dåtidens beståndsutveckling av oönskad, så kallad skräpfisk (mört, braxen), 
men framförallt för dess betydelse ur sportfiskesynpunkt. Utsättningarna gav resultat och 
ledde till gösens etablering ibland annat Majsjön, som troligtvis spritt sig till nedströms lig-
gande Sävsjön.  
 
Mer långsiktigt kan mer storskaliga klimatförändringar tänkas spela roll för fiskbeståndens 
utveckling. I framförallt de större sjöarna inverkar sannolikt en förändrad temperaturregim 
under höst och vår på rekryteringen av pelagisk fisk, till exempel sik och siklöja. Predation 
från abborre, gös och gädda och därmed dessa arters beståndsutveckling, spelar även fort-
satt troligen stor roll för åldersstrukturen av de pelagiska fiskbestånden. 

Lek- och uppväxtplatser 
Trots den på många håll goda lokalkännedomen om många fiskarters lekplatser och upp-
växtmiljöer, saknas kunskapsunderlag om den geografiska och rumsliga fördelningen av 
många fiskarter. Detta trots att information om lek- och uppväxtplatser är av stor betydelse 
för en rationellt bedriven fiskevård. I föreningsenkäten som under 2010 skickats ut till för-
eningarna, angav man kända lekplatser för framförallt arterna gädda och braxen. Den suc-
cessiva minskningen av andelen fiskerättsägare som regelbundet fiskar i sjöarna är oroväck-
ande, när man betänker att det ofta är de som har störst vetskap om lek- och uppväxtplat-
ser (se avsnittet ”Delägarnas fiske”). För att bevara och utveckla information av fiskars lek- 
och uppväxtplatser bör äldre handlingar kompletteras med dagens befintliga kunskap. Här 
handlar det om att finna en långsiktig strategi för att ta tillvara och dokumentera medlem-
marnas samlade kunskap om fiskarternas lek- och uppväxtmiljöer. Aktuella åtgärder i detta 
sammanhang är: 

 informationsenkäter riktade till föreningens medlemmar där kunskap om fiskens lek- 
och uppväxtplatser eftersöks 

 

 utvärdering av genomförda provfisken i relation till föreningens kunskapsunderlag 

Tidigare undersökningar av fiskfaunan 
Historiskt har fiskfaunan beskrivits utifrån dess sammansättning och förekomst av olika ar-
ter. Äldre provfisken från 1970 och tidigare, återfinns i föreningarnas arkivpärmar och be-
står av sjöbeskrivningar, påverkan på sjön och en kort sammanfattning av resultatet för 
varje fångad art. Sällan förekommer ingående eller särskilt trovärdiga utvärderingar av sjö-
arnas fisksamhällen, med avseende på populationsdynamiken. Under 1960-80-talen genom-
fördes nätprovfisken enligt äldre metodik med biologiska länkar. I samband med påbörjad 
kalkningsverksamhet i syfte att motverka försurningen genomfördes nätprovfisken i syfte 
att kartlägga och undersöka fiskebeståndens effekter av kalkningen. De äldre metoderna 
lade grunden för det moderna standardiserade nätprovfisket, vilket idag används för inven-
teringar eller uppföljning miljöeffekterna, på fiskbestånd. Idag finansieras kalkningsverk-
samheten genom statliga medel, och uppföljande nätprovfisken utförs av Länsstyrelsen, 
med hjälp av kalkningsbidrag (läs mer i avsnittet ”Motstående intressen och påverkan”).  
 

Bilagor 
1) 2.1. Tidningsurklipp  
2) 2.2. Artbeskrivningar 
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Bilaga 2.1. Tidningsurklipp 
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Bilaga 2.2. Artbeskrivningar 

Abborre (Perca fluviatilis) 

 
Abborren förekommer allmänt i hela Sverige med undantag för fjällregionen. Den påträffas 
även i Östersjöns kustområden upp till norra Bottenviken. Leken sker under april–juni på 
grunt vatten. Abborren är relativt stationär under uppväxttiden men företar sedan vand-
ringar till sina lekplatser. Hanen blir könsmogen vid 2–4 års ålder och honan vid 3–5 år. 
Den äldsta abborren man känner till var 22 år gammal. Honan kan uppnå en längd kring 50 
centimeter och vikt över 4,5 kilo. Individer över 40 centimeter och 1 kilo får anses som 
stora. Hanen väger sällan mer än ett halvt kilo. Abborrens rekrytering gynnas av höga 
sommartemperaturer. Under vintern återfinns abborren på djupbottnar ända ned till 60 
meter. Sommartid samlas abborren gärna i vegetation på grunt vatten. Första levnadsåret 
äter den djurplankton och övergår sedan till att äta insektslarver, kräftdjur och små fiskar. 
Vid 15–20 centimeter längd övergår den ofta till att enbart äta fisk (även sina egna artfrän-
der) och större kräftdjur. (www.fiv.se) 

Benlöja (Alburnus alburnus) 

 
Namnet löja är ett gammalt namn på små och silvriga fiskar. Benlöjan är en liten (max 20 
centimeter) karpfisk som uppträder i stora stim tätt under ytan i varma och näringsrika vat-
ten. Det är den kanske vanligaste fisken man ser i lugnflytande, breda åar när den rör sig yt-
ligt och letar föda. Den är mörk över ryggen, i övrigt silverfärgad och har ganska stora 
ögon. Munnen är uppåtriktad vilket är en fördel för en fisk som söker sin föda på vatteny-
tan. Födan består av plankton, skaldjur och insekter. Leken sker i regel inte förrän vatten-
temperaturen nått 18 grader. Benlöjan återfinns i Östersjön och i sjöar i stora delar av Sve-
rige. Den är något ovanligare på västkusten. Benlöja används främst som agnfisk, men av 
fjällen tillverkades förr också ett silverfärgat pigment för att behandla konstgjorda pärlor 
med (www.fiv.se). 
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Bergsimpa (Cottus Poecilopus) 

 
I Sverige förekommer bergsimpan i Östersjön norr om Gotland samt i vissa sjöar och till-
flöden. Bergsimpan lever på grunda stenbottnar där den gömmer sig bland stenarna. Under 
sommaren är den huvudsakligen nattaktiv och livnär sig på insekter, maskar, kräftdjur, fisk-
rom och yngel. Leken sker i mars-maj då hanen parar sig med honan genom att lägga sig på 
rygg med buken mot hennes. De befruktade äggen (100-150 stycken) läggs i en grop mellan 
bottenstenarna. Hanen vaktar sedan äggen till dess att de kläcks 3-4 veckor senare. Berg-
simpan är lätt att förväxla med stensimpan men kännetecknas bl.a. av att bukfenorna är 
tvärstrimmiga samt av att den inre fenstrålen i bukfenan är kortare än halva fenlängden. I 
Sverige blir bergsimpan som längst 11 centimeter (Pethon & Svedberg 2004). 

Braxen (Abramis brama) 

 
Braxen är allmänt förekommande i de södra och mellersta delarna av landet samt utmed 
Norrlandskusten och i Östersjöns skärgårdar. Braxen är vanlig i grunda insjöar med riklig 
växtlighet, men även i lugnt eller långsamt rinnande vatten. Födan består av maskar, muss-
lor och snäckor. Större individer äter även fisk. Leken sker på grunt vatten i maj-juli. Äggen 
klibbas fast på vattenväxter och kläcks efter 2-12 dygn. Ynglen simmar sedan i stim längs 
stränderna och livnär sig på plankton då gulesäcken är förbrukad. Braxen har en hög kropp 
som är sammantryckt från sidorna. Bom mest kan den bli ca 80 centimeter lång och väga 
upp till 9 kilo. I Sverige blir den dock sällan större än 3 kilo. Braxen är en uppskattad sport-
fisk och är god som stekt eller inkokt. (Pethon & Svedberg 2004) 
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Bäckröding (Salvelinus fontinalis) 

 
Bäckrödingen kommer ursprungligen från Nordamerika och är inplanterad i många sjöar 
och vattendrag i Sverige. Den lever i bäckar och sjöar med kallt och syrerikt vatten där den 
livnär sig av insekter, maskar och småfiskar. Leken sker under hösten. Bäckrödingen kän-
netecknas bl.a. av en mycket stor mun. Under leken blir hanarna mycket färgrika med kraf-
tigt glimmande orange eller rött under sidolinjen. Som mest blir bäckrödingen ca 45 centi-
meter lång och kan nå en vikt kring 1 kilo. Den odlas ofta i dammar som matfisk eller för 
utplantering i sjöar. Uppskattad sportfisk. (Pethon & Svedberg 2004) 

Elritsa (Phoxinus phoxinus) 

 
Elritsan är en karpfisk som finns över nästan hela Sverige. I strömmande vatten uppträder 
den ofta ensam, men där vattnet blir lugnare lever den i stim som skydd mot rovfisk. 
Stimmen kan utgöras av allt från ett tiotal till tusentals individer. Elritsan är en typisk allä-
tare och lever främst av större djurplankton, insektslarver och andra smådjur. Elritsan är en 
liten grönglänsande och fläckig fisk som kan förväxlas med en öringunge. Elritsan saknar 
dock den bakre fettfena som är utmärkande för laxfiskarna. Under leken får hanen röd buk, 
gröna sidor och något ljusare gröna bröst och analfenor. Det är kanske en av Sveriges 
vackraste fiskar under denna tid. Elritsan blir upp till 12 centimeter lång. Honan blir ofta 
något större än hanen. Den föredrar svalt vatten med hög syrehalt. Elritsan är vanlig som 
akvariefisk samt som laboratoriefisk i vetenskapliga undersökningar. (www.fiv.se) 

Gädda (Esox lucius) 

 
Gäddan finns i sjöar över hela landet (utom i fjällen) samt längs Bottniska vikens och 
egentliga Östersjöns kuster. Leken sker i mars-maj på översvämmade strandängar och i ve-
getationsklädda grunda vikar där vattentemperaturen stiger snabbast under våren. Rommen 
är svagt klibbig och fäster vid vegetationen. Gäddan är som mest aktiv i samband med le-
ken under tidig vår. Övriga tider är den mycket stationär och förflyttar sig främst när den 
söker nya jaktmarker. Nyligen utförda genetiska studier längs Sveriges kuster visar att gäd-
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dor har ett starkt släktskap inom avstånd under 100 km. Honorna kan bli mycket stor-
vuxna, i sällsynta fall över 20 kilo. Åldrar runt 30 år har kunnat konstateras. Gäddan är ett 
rovdjur redan från det första levnadsåret. Den lever vanligen stationärt och strandnära i 
skydd av vegetation och jagar genom snabba utfall mot bytet. Gäddan äter alla slags fiskar, 
även sin egen art. Den kan också fånga ormar, grodor och fågelungar. Tillväxten är snabb 
och beror i stor utsträckning på tillgången på bytesfisk. (www.fiv.se) 

Gers (Gymnocephalus cernua)  

 
Gersen tillhör abborrfiskarna och kan bli upp till 25 centimeter. Vanligtvis är den ofta 
mindre, 5-15 centimeter. Gersen har slemfyllda gropar på huvudet och taggar på gällocken. 
Förlängningen av fenorna, de så kallade fenstrålarna är vassa och kan ge irriterade sår om 
man sticker sig. Arten förekommer över hela Sverige med undantag för ett fåtal platser. 
Den lever bottennära där den livnär sig på fjädermygglarver, kräftdjur, musslor och andra 
bottenlevande organismer. Vid tidpunkten för lek, vilken infaller under april-maj när vatt-
net har nått en temperatur om cirka 10-15 grader samlas gersen i stora stim. Honan lägger 
klibbande rom som fastnar på botten vilka kläcks efter 8-12 dagar beroende på vattentem-
peratur. Vanligtvis räknar man med att gersen blir könsmogen vid 2 års ålder 
(www.havochvatten.se). 

Gös (Stizostedion lucioperca) 

 
 
Gösen ingår i familjen abborrfiskar som ingår i den artrika ordningen Perciformes. Sverige 
utgör artens utbredningsgräns i norr då gösen trivs i främst varma vatten med en hög me-
deltemperatur. Arten förekommer i både sjöar, strömmande vatten och kusternas brackvat-
tenområden. Den trivs bäst i grumliga, måttligt näringsrika sjöar med hög syrehalt. Det 
grumliga vattnet ger gösens konkurrensfördelar gentemot andra arter då dess syn är välut-
vecklad. Gösen kan maximalt nå vikter på uppemot 20 kilo och en längd över 1 meter. Den 
största noterade gösen i Sverige fångades i sjön Ymsen och vägde 15,3 kilo (Halldén med 
flera 2006).  
 
Hanar blir generellt könsmogna vid 2-4 års ålder och honor vid 3-5 års ålder. I Svenska vat-
ten leker gösen när vattentemperaturen har uppnått 10-14 grader, vilket sker under april-
juni. Inför leken söker den lekmogna gösen upp lämpliga områden i sjön eller i vattendrag 
som mynnar eller avvattnar sjön. Vid val av lekbotten består denna vanligen av sten, grus, 
sand eller lera med inslag av växtrötter och sjunkna träd, på djup mellan 2-6 meter. 
 

http://www.fiv.se/
http://www.havochvatten.se/
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Under yngelperiodens första tid består gösens föda av växt- och djurplankton och insekts-
larver. Tillgången på plankton och konkurrensen från andra fiskyngel är mycket betydelse-
full för gösynglets tillväxt under våren och sommaren. Vid god tillväxt den första perioden 
kan den livnära sig på fiskyngel redan på sensommaren. Som vuxen är gösen en utpräglad 
rovfisk och dieten består av till exempel nors, siklöja, benlöja, mört, sik och abborre. Gö-
sen föredrar småvuxna bytesfiskar (15-20 centimeter långa) och fiskyngel med slank 
kroppsform på grund av dess begränsande gapstorlek. Födosök sker främst under gryning 
och skymning i den fria vattenmassan (pelagialen) men i grumliga vatten kan de jaga även 
under dygnets ljusa timmar. Som en konsekvens av att gösen introducerats i vatten där den 
inte förekommit tidigare finns flera exempel på fall där såväl bytesfisk (till exempel siklöja) 
som andra rovfiskar (abborre och gädda) har minskat på grund av predation och konkur-
rens från gös (Halldén med flera 2006).  

Lake (Lota lota) 

 
Namnet lake kommer av ett germanskt ord som betyder ”den slemmiga”. I likhet med 
torsken har den en sköggtöm på underkäken. Laken finns i större delen av landet samt i 
Östersjöns skärgårdar ner till Kalmarsund. Leken sker i december-mars över sandiga, gru-
siga eller steniga sjö- och flodbottnar vid en vattentemperatur av 0,5 - 4,0 grader . En hona 
kan lägga upp till 5 miljoner ägg vilka kläcks efter 7-10 dygn. Från sjöar och skärgårdar kan 
laken årligen under hösten vandra upp i rinnande vatten för att leka och tillbringa vintern 
där. Laken återvänder varje år till sitt hemmavatten för övervintring och lek. Könsmogna-
den inträffar vid 2-5 års ålder. Laken kan bli storvuxen och individer över en meter och 
drygt trettio kilo har fångats. Laken trivs i kallt och klart vatten på mjuka eller leriga bottnar 
i vattnens djupare partier där strömmen inte är för stark. Den är ett utpräglat nattdjur som 
är passiva under dagen då de gömmer sig i håligheter eller under trädrötter.  Under natten 
simmar den på jakt. Unga individer lever av dagsländelarver, kräftdjur, musslor och snäckor 
medan de äldre är glupska rovdjur som lever av fisk som abborre och mört samt av fiskrom 
och kräftor. (www.fiv.se) 

Mört (Rutilus rutilus) 

 
Mörten tillhör familjen karpfiskar och är en av Sveriges vanligaste sötvattensfiskar. Den le-
ver i söt- och brackvatten i hela Sverige och den simmar i stim. Det är ovanligt att mört fö-
rekommer i sjöar som ligger mer än 350 meter över havet, men enstaka bestånd finns upp 
till 800 meter över havet. Mörten är silverglänsande och ögonen är röda. Den blir vanligtvis 
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som mest cirka 20 cetimeter lång, men den kan bli upp till 30 centimeter. Den väger oftast 
inte mer än något hekto. Den kan bli ända upp till cirka 25 år gammal, men det är ytterst 
sällsynt. Mörten leker under varma dagar på våren och kan då lägga upp till 200 000 ägg 
som kläcks efter 8 till 12 dygn. Ynglen är då cirka 1 millimeter stora och efter 6 månader 
har de vuxit till cirka 4-5 centimeter. De växer alltså ganska långsamt. Den lever av plank-
ton, insekter, larver, snäckor, kräftdjur och i nödfall växtdelar. I Sverige äter man inte 
längre mörten, men i Östeuropa används den ännu som matfisk. Idag kan man alltjämt 
köpa konserverad mört i Finland, oftast inlagd i olja eller tomatsås. I Sverige använder vi 
den som agn vid gäddfiske och som kräftbete. (www.fiv.se) 

Sik (Coregonus lavaretus) 

 
Siken återfinns från Bottenviken till södra Östersjön samt i anslutning till sötvatten längs 
västkusten. I sötvattensområden förekommer den i Norrland, Svealand och östra Götaland.  
Leken sker vanligen på hösten i älvar eller vid stränder. Sikens beteende varierar och vissa 
bestånd vandrar upp i älvar för att leka medan andra leker längs kusten/stränderna. Siken 
vandrar mot djupare och kallare vatten under sommarhalvåret. Könsmognaden inträffar 
vid 3-5 års ålder. Siken kan bli upp till 25 år. I vissa bestånd blir individerna aldrig större än 
cirka ett halvt kilo medan de i andra bestånd kan nå en vikt upp emot 5-6 kilo. Sik uppvisar 
ett stort antal ekologiska former som har olika födoval, tillväxthastighet, lekbeteenden och 
utseende. Dessa indelas översiktligt i vandringssik, som vandrar till älvar för lek, och stat-
ionär sik som leker i havet eller insjöar. Vissa är planktonätare medan andra främst äter 
bottendjur. Siken kräver kallt och förhållandevis syrerikt vatten. (www.fiv.se) 

Siklöja (Coregonus albula) 

 
Siklöja återfinns i djupa insjöar i hela landet samt allmänt i Bottenviken. Den förekommer 
även i Medelpads och Ångermanlands kustvatten i anslutning till de stora älvarna. Leken 
sker från oktober-december på sand- och grusbottnar på varierande djup. Könsmognaden 
inträffar vid ca ett års ålder. Siklöjan kan bli upp till 10 år gammal. I sötvatten har exemplar 
upp till 45 centimeter och ett kilo fångats. Arten lever pelagiskt i stim. Födan består av 
planktoniska kräftdjur och insektslarver. Tillväxten varierar mellan områden. Siklöjan blir 
vanligen 15-20 centimeter och sällan över 30 centimeter. Liksom för många andra pelagiska 
fiskarter påverkas reproduktionsframgången starkt av klimatet och rekryteringen varierar 
mycket mellan år. Siklöjan är en mycket viktig födoresurs för rovfisk som t.ex. sjölevande 
öring. (www.fiv.se) 
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Sutare (Tinca tinca) 

 
Sutaren tillhör familjen karpfiskar och återfinns huvudsakligen i södra Sverige upp till 
Värmland-Uppland. Den är bronsfärgad men vid vissa tider på året nästan svart. Den har 
gröna fenor, röda ögon och skäggtömmar. Sutaren är täckt av ett tjockt lager slem. Arten 
trivs över relativt grunda mjukbottnar, ofta i näckrosbestånd där den gärna, liksom braxen, 
äter fjädermygglarver. Sutaren tillväxer långsamt och en individ på 1 kilo är ofta 5-6 år 
gammal. Sutaren håller sig nere på botten i sjöar eller i bräckt vatten, men unga individer 
vandrar också i vattendrag. Den är en tålig fisk och klarar såväl låga syrehalter som höga 
vattentemperaturer. Ofta är sutare och ruda de sista två fiskarna som överlever i sjöar med 
syrgasbrist. Den lever av maskar, insekter, mygglarver och ibland småfisk. Sutaren blir 
könsmogen vid 2-3 års ålder och leker sedan i flera perioder. Sutaren kan bli 10 år gammal. 
Sutare var förr en uppskattad matfisk och planterades därför ut i flera vatten. Det är således 
en fin matfisk men har idag ej något egentligt marknadsvärde. Den är dock uppskattad 
bland sportfiskare. (www.fiv.se) 

Ål (Anguilla anguilla) 

 
Ålen är utbredd över nästan hela landet förutom i fjällregionen och i vissa vatten på Syd-
svenska höglandet. Den finns också i kusttrakterna samt kring och på Öland och Gotland. 
En svensk ål i fångenskap har blivit 88 år och i vilt tillstånd kan arten, om den förhindras 
att vandra ut i havet, uppnå minst 50-55 års ålder. Ålhonan kan bli 150 centimeter lång, 
medan hanen högst blir 50 centimeter. Könsmognaden för honor inträffar vid 12-18 års ål-
der i Sverige. Ålen är en långvandrande fisk. Den fortplantar sig på stora djup i Sargassoha-
vet, cirka 700 mil från Sverige. Leken sker troligen under våren och försommaren. Ägg och 
larver är planktoniska. Larverna förs av strömmar till Europas kuster, en resa på upp till tre 
år! Efter att ha levt i våra vatten mellan 5-30 år vandrar ålarna åter till västra Atlanten för 
lek. Efter leken dör den. Ålen genomgår flera utvecklingsstadier. Larvstadiet i den öppna 
oceanen kallas Leptocephalus och ser helt annorlunda ut än den vuxna ålen. Då de kom-
mer in mot kusten omvandlas larverna till genomskinlig glasål och genomgår sedan ytterli-
gare tre stadier vid olika åldrar: gulål, blankål (utvandringsdräkt) och slutligen lekmogen ål. 
Ålen är praktiskt taget allätare men äter främst musslor, snäckor och kräftdjur. Könsfördel-
ningen är mycket ojämn i svenska vatten där honor är mycket vanligare än hanar. 
(www.fiv.se) 
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Öring (Salmo trutta) 

 
Öringen förekommer över hela landet och bildar olika former beroende på om de vandrar  
ut till sjöar och hav (migrerande individer) eller tillbringar hela livet i samma bäck som de 
föddes (stationära individer). Öringen är en plastisk art där man i en och samma population 
kan se individer med vitt skilda livsstrategier. Alla formerna leker i rinnande vatten; från 
små bäckar till de stora älvarnas strandzon. I norra Sverige sker leken i september-oktober 
och i landets södra del någon månad senare. Den befruktade rommen läggs i lekgropar och 
täcks över av grus och sten. Påföljande vår kläcks rommen och ynglen kommer fram ur 
bottnarna. Det tar sedan 1-5 år innan öringungarna är stora nog (10-25 centimeter) för att 
vandra ut till hav eller sjö. De stannar 1/2 till 3 år i havet eller sjön innan de blir köns-
mogna och vandrar tillbaka till sin födelseplats för lek. Könsmognaden hänger samman 
med tillväxten, d.v.s. ju bättre öringen växer desto senare blir den könsmogen. En stor 
havs- eller sjölevande öring kan nå 10 kilo i vikt och är då 80-90 centimeter. Rekordfiskar 
på över 20 kilo fångades förr i Vättern och Vänern. Detta var dock innan vattenkraftut-
byggnaden raderade ut de storvuxna stammarna som lekte i utloppen av sjöarna. 
(www.fiv.se) 
 
Alla öringar föds alltså i rinnande vatten och medan vissa av dem stannar hela sitt liv i vat-
tendraget vandrar andra i väg till sjöar och hav för att växa sig stora. De som vandrar iväg 
kallas smolt under utvandringen. Lyckas de växa sig stora och återvända för lek har de en 
fördel på lekplatserna av att vara stora och dominanta. De lyckas därför ofta bäst med re-
produktionen och på så sätt bevaras egenskapen att migrera för tillväxt. Beroende på om de 
stannar kvar i hemmavattendraget eller vandrar i väg kallas de ofta för bäcköring, insjö-
öring eller havsöring - allt är dock samma art. Till sitt levnadssätt liknar havsöringen sin 
nära släkting laxen. Havsöringens vandringar är dock inte så vidsträckta och den vandrar 
mer kustnära. Ungarna håller revir under bäck/älv-stadiet och äter då främst insekter och 
annat som driver med vattenströmmen. I havet övergår den till fiskdiet, främst bestående 
av sill och skarpsill. Den storvuxna insjööringen lever främst av siklöja och nors, medan 
småvuxna bestånd i mindre sjöar och i vattendrag lever av ytinsekter och olika bottendjur. 
Om öringen inte blir fiskätande når den sällan över 1 kilo. (www.fiv.se). 
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Kräftbeståndet 
Något omfattande fiske efter flodkräftor bedrivs inte i dagsläget. Trots mångåriga insatser 
för bevarandet av flodkräftan i Jönköping län har bestånden på senare tid minskat, enligt 
siffror från Fiskeriverket har bestånden på nationell nivå minskat med 50-80 % sedan 1970-
talet. Jönköpings län har idag en av landets lägsta tätheter av flodkräfta, samtidigt som tät-
heten av signalkräftor är störst. Satsningen i föreningarna på kräftfisket försvåras av att det 
helt enkelt knappt finns några kräftor att fiska efter.  Spridningen av kräftpest i Västeråns 
delavrinningsområde skedde främst under 1930-50 talen, och den inhemska flodkräftans 
drastiska minskning i flertalet sjöar föranledde omfattande utplanteringar av den Nordame-
rikanska signalkräftan. Denna art ansågs vara mer motståndskraftig mot kräftpest. Signal-
kräftan tycktes också vara mer snabbväxande och konkurrenskraftig. I många av länets 
sjöar förekom redan vid denna tid sparsamma eller helt försvunna flodkräftbestånd. Kräf-
tor har genom åren satts ut i delar av Västeråns (Länsstyrelsens fiskregister), men särskilt 
flodkräftan tycks ha svårt att återhämta sig även där upprepade förstärkningsutsättningar 
gjorts (Vanberg 2010). 
 
I Jönköpings län som på många andra håll i Sverige är det årliga kräftfisket en uppskattad 
aktivitet och det sociala värdet av god tillgång på kräftor i den egna sjön torde vara högt. På 
en del håll i länet oroas man nu av minskade fångster och signalkräftans tillbakagång. Kun-
skap om kräftbeståndets förutsättningar och informationsinsatser särskilt för flodkräftans 
bevarande (där den fortfarande återfinns) bör på ett fungerande sätt tas i beaktande vid åt-
gärder för att kunna utveckla ett bärkraftigt kräftfiske som bygger på rationellt bedriven 
kräftfiskevård. 

Historisk tillbakablick 
Att fiska och äta kräftor är en gammal tradition i Sverige och som Hans Ackefors skriver i 
inledningen till sin bok Kräftdjur i Hav och Sjöar ”Det råder ingen tvekan om att kräftorna 
intar en speciell plats i svenska folkets hjärtan. Sedan 1800-talet har kräftorna blivit allt po-
pulärare och kräftfesterna i augusti månad allt fler och omgivna av allehanda tillbehör”. 
 
Redan Wasakungarna var mycket förtjusta i kräftor och lät inplantera dem runt sina kunga-
borgar. Gustav Wasas äldsta son, Erik XIV, beställde ”een heell hop kräffwether” till sin 
systers bröllop 1562. Festen var otänkbar utan kräftor och kräftfiskarna uppmanades därför 
att ”fiske effther them allestädtz”. Det dröjde dock länge innan adeln och senare allmän-
heten började äta kräftor. Bönderna hävdade att det var för lite mat på kräftan och Carl 
von Linné menade att eftersom kräftan är närbesläktad med insekterna gick den inte att äta. 
 
Under mitten av 1800-talet blev kräftförekomsten i svenska sjöar riklig på grund av regle-
ringen av sjöar och vattendrag. Regleringen medförde nämligen att kräftans främsta fiende, 
ålen, fick svårt att forcera de vandringshinder som regleringarna medförde. Många bönder 
med fiskerätt i sjöarna satt nu på en guldgruva eftersom folk i städerna ropade efter kräftor. 
Vissa bönder fick med tiden till och med större inkomster av kräftfisket än av jordbruket. 
Eftersom kräftfisket var lukrativt spreds flodkräftan till allt fler vatten. 
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Vid förra sekelskiftet skördades cirka 1000 ton flodkräftor årligen i Sverige, varav stora de-
lar gick på export till länder som Tyskland, Frankrike och Ryssland. Bestånden av flod-
kräfta uppgick under denna tid till cirka 30 000 i Sverige. Under 1900-talet kom flodkräf-
tans situation emellertid att förändras drastiskt. Detta berodde framför allt på kräftpestens 
intåg i början på 1900-talet, men även på framväxten av det moderna industrisamhället. 
Kräftor är beroende av rent vatten och den försämring av vattenkvalitet som följt i indust-
rialiseringens fotspår under 1900-talets senare del har försämrat förutsättningarna för flod-
kräftan avsevärt (Ackefors 1992; 2005). 
 
Den utplantering av signalkräfta som gjorts under de senaste årtiondena har, eftersom sig-
nalkräftan i princip undantagslöst sprider kräftpesten, inneburit nådastöten för flodkräftan. 
Flodkräftan infördes, på grund av sin kraftiga tillbakagång, 1993 på listan över hotade arter 
(rödlistan) och är i dagsläget upptagen under hotkategorin akut hotad (CR). Idag återstår 
bara kanske fem procent av de tidigare så talrika bestånden, vilket motsvarar cirka 1500 be-
stånd i Sverige totalt sett. 
 
Jönköpings län har historiskt sett varit landets viktigaste flodkräftområde. Mellan åren 
1914-1923 fångades i snitt 100 ton årligen i länet. Under de senaste 50 åren har flodkräftan 
dock gått tillbaka mycket starkt. Idag är situationen mycket allvarlig. Hotbilden mot flod-
kräftan är komplex då arten är utsatt för negativ påverkan på flera plan men det ojämförligt 
största hotet idag kommer från spridning av signalkräfta och därigenom kräftpest. De 
första registrerade fallen av kräftpest i Småland upptäcktes på 1930-talet. I Jönköpings län 
skedde detta 1933. Situationen är idag kritisk och flera nya populationer av signalkräfta på-
träffas vid provfisken varje säsong. Jönköpings län bedöms i dagsläget ha landets högsta 
produktion av signalkräfta, samtidigt som produktionen av flodkräfta är en av landets 
lägsta. 
 
Försök med återintroduktion av flodkräfta i tidigare försurade och pestdrabbade sjöar har 
gjorts, men endast ett fåtal vatten inom varje avrinningsområde hyser idag bestånd av flod-
kräfta. I flera sjöar har kräftor från utsättningsmaterialet återfångats utan att reproduktion 
kunnat konstateras. En trolig orsak till detta är att det satts ut relativt få kräftor i sjöarna 
varför sannolikheten för reproduktion är liten. I vissa vatten kan oväntat långväga förflytt-
ningar av utsatta kräftor ha orsakat utebliven kräftfångst, i de fall där kräftprovfiske utförts 
på utsättningslokalen. 

 
Figur 7. Personal från Länsstyrelsens fiskefunktion vittjar kräftmjärde under kräftprovfiske (Foto: Länsstyrelsen).  
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Skyddsområden för flodkräftans bevarande 
 
De ingående fiskevårdsområdena i denna plan innefattas av särskilt inrättade Skyddsområ-
den för flodkräfta. Fiskeriverkets föreskrifter (SFS 1994:1716) anger bestämmelser om möj-
ligheten att inrätta skyddsområden samt kräftpestförklara ett visst vattenområde, samt reg-
ler om fiske, utsättning, odling och transport av flodkräftor. Skyddsområdena i Västerån 
har inrättats för att bevara och stärka kvarvarande flodkräftbestånd eller för att skapa förut-
sättningar för flodkräfta att återetablera sig i kräftpestfria områden. Skyddsområdena är in-
rättade av Länsstyrelsen i samråd fvof och andra statliga myndigheter. Dessa omgärdas av 
hänsynsområden som avgränsats genom förekomsten av vandringshinder, vilka hindrar 
signalkräftor att kolonisera flodkräftvatten. Inom skyddsområdena ska förutsättningar ges 
för flodkräftors förekomst och dess möjligheter att etablera livskraftiga bestånd. Ett 
skyddsområde kan också upphävas genom konstaterad förekomst av kräftpest (återfynd av 
kräftpestsmittade signalkräftor). I nuläget finns totalt 17 inrättade skyddsområden i länet, 
men fynd av signalkräftor med konstaterad kräftpest i tidigare i tidigare inrättade skydds-
områden gör att tidigare skyddsområden måste kräftpestförklaras och åtgärdsarbetet revi-
deras. Det pågående arbetet för flodkräftans bevarande beskrivs närmare i den nationella 
Åtgärdsplanen 2008-2013 upprättad av Fiskeriverket och Naturvårdsverket, samt i Länssty-
relsens bevarandeplan för flodkräftan i länet (Meddelande 2010:18). Den sistnämnda publi-
kationen beskriver flodkräftans status och förutsättningar i Jönköpings län. Den innefattar 
även områdesbeskrivningar över skyddsområdena Västerån och Betarpsbäcken. I bevaran-
deplanen anges pågående och planerade åtgärder för flodkräftans bevarande och fortlev-
nad. Dessa har även legat till grund för fiskevårdsplanens åtgärdsförslag. 

Miljön för kräftor  

VATTENKVALITET 

Kräftor, både flod- och signal, är en av de mest försurningskänsliga organismer som lever i 
våra sötvatten och i de delar av landet som är känsliga för nedfall av försurande ämnen 
(bland annat stora delar av Jönköpings län) har flodkräftan drabbats hårt. Det räcker i prin-
cip med en surstöt efter ett häftigt regn vid fel tidpunkt på året, för att en hel årskull ska 
slås ut. Kalkningsverksamheten som bedrivits sedan mitten av 1970-talet har dock ofta 
återställt vattenkvaliteten till för kräfta godtagbara värden. Kräftbeståndets täthet påverkas 
redan då pH faller under 6 och i gravt sura vatten saknas kräfta helt. Känsligheten gäller 
framförallt de yngsta stadierna i livscykeln.  
 
Vid pH-värden mellan 5,6 och 5,8 har fysiologiska störningar noterats på rom och yngel 
med ökad dödlighet som följd. Vid romläggning medför surt vatten att rommen inte kan 
fästa på undersidan av honans stjärt. Efter kläckningen av rommen har kräftynglen ett stort 
behov av att snabbt förkalka sitt skal. Detta sker genom att kalcium tas upp från det omgi-
vande vattnet via gälarna. Processen är mycket pH-känslig beroende på att lågt pH inhibe-
rar upptaget av kalcium. Vid pH-värden under 6 är kalciumupptaget reducerat och vid pH 
5 är det i stort sett helt blockerat. Samma förhållande gäller för vuxna kräftor, där 
skalömsningen utgör det skede i livscykeln då känsligheten för lågt pH är störst.  
 
En bidragande orsak till att kräftan drabbas hårt vid försurning är att kräftan i huvudsak 
uppehåller sig i sjöarnas strandzon vilket främst gäller flodkräftan. Denna del av sjön är 
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oftast mer utsatt för försurning än mer centralt belägna delar av sjön. Försurning innebär 
även att halten av aluminiumjoner höjs i vattnet, vilka i syrekoncentrationer på 250 
gram/liter också orsakar ökad dödighet hos nykläckta kräftyngel. Ett lågt pH-värde (höga 
koncentrationer av vätejoner) medför även en störd saltbalans hos kräftor.  
 
Vid sidan om de direkta försurningseffekterna på kräftans fysiologi, påverkar försurningen 
även den miljö kräftan lever i. Förändringen av predationstrycket från fisk är den faktor 
som visats påverka kräftan mest. I många vatten ökar tätheten av abborre vid en måttlig 
försurningsskada, beroende på att konkurrensen med andra mer försurningskänsliga fiskar-
ter minskar. Abborren är känd som en av de vanligaste predatorerna på kräftan, vilket med-
för att predationstrycket på kräftan ökar under ett försurningsskede samtidigt som den ut-
sätts för direkta fysiologiska störningar. 
 
I sjöar med hög produktion av växtplankton (eutrofiering) eller vatten belägna i neder-
bördsrika myrskogmarker, sker en periodvis kraftig sedimentation av olösta partiklar i vatt-
net. Sedimentationen leder till att skyddande hålrum på hårdbottnar blir otillgängliga för 
kräftor på grund av igenfyllnad och syrgasbrist, vilket innebär att förutsättningarna för 
kräfta allvarligt försämras med minskande populationsstorlek som följd. I eutrofierade sjöar 
kan blågröna alger (cyanobakterier) öka vilket är negativt för kräftorna eftersom vissa arter 
av blågröna alger är toxiska. Dessutom leder eutrofiering till försämrade syrgasförhållan-
den, vilket påverkar kräftornas djuputbredning. 
  
I sjöar som är omgivna av jordbruksmark tillkommer ofta ytterligare ett hot mot flodkräf-
tan. Kräftor är nämligen, på grund av sitt nära släktskap med insekter, mycket känsliga för 
olika typer av bekämpningsmedel, särskilt pesticider. Även hantering av permitinbetade 
skogsplantor och rengöring av besprutningsutrustning är en riskfaktor. Små mängder av 
bekämpningsmedel som driver med vinden, dräneras till ytvatten och kan på så sätt nå ut i 
vattendragen och orsaka mycket stora skador på en kräftpopulation. Det finns även andra 
typer av förgiftning, däribland tillförsel av hormoner och olika miljögifter, som bland annat 
kan påverka reproduktionen negativt hos många organismer. Även metaller och oorganiska 
föreningar (till exempel aluminium, kalcium, kadmium, bly, zink, kvicksilver och syror) har 
visat sig orsaka förändringar i reproduktionsförmågan och hormonsystemet hos organ-
ismer. 

PREDATORER 

Kräftor, såväl flod- som signalkräfta, har ett flertal vatten- och landlevande predatorer. 
Bland de landlevande utgör minken en av de mest effektiva eftersom kräfta utgör en stor 
andel av minkens föda där kräfta förekommer. Minkens predation på kräfta är troligen 
större i vattendrag än i sjöar eftersom minken är en dålig simmare. Under och efter 
skalömsningen, då skalet under 1-2 veckor är mjukt och kräftan därmed mycket sårbar, är 
kräftor mycket kannibalistiska och äter gärna andra artfränder.  
 
Bland fiskarna är det främst främst ål, abborre (>15 centimeter), gädda (>15 centimeter) 
och lake som anses vara de största kräftpredatorerna. Allmänt känt är att ålen är kräftans 
värsta fiende och att arterna aldrig förekommer talrikt tillsammans. Av denna anledning de-
lade Lantbruksnämnden i Jönköpings län (på begäran av dåvarande Fiskeristyrelsen) 1976 
in länet i ål- och kräftområden. Utredningen syftade till att slå fast vilka delar av länet som 
skulle anses prioriterade för kräftan respektive ålen. Hänsyn tog bland annat till historisk 
utbredning, betydelse för ortsbefolkningens fiske, förutsättningar med avseende på pH-
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värde och ålens vandringsmöjligheter. Relationen mellan predator och kräfta är oftast ba-
lanserad. Trots att abborren finns i cirka 95 % av Sveriges sjöar och utgör den mest vanligt 
förekommande kräftpredatorn finns det många exempel på sjöar där tätheten av såväl 
kräfta som abborre är hög. Om balansen mellan predator och kräfta störs, till exempel ge-
nom förändring av de vattenkemiska parametrarna eller tätheten av endera arten, kan dock 
predatorn få ett alltför stort övertag och kraftigt decimera kräftbeståndet. Varken predation 
från fisk eller mink kan dock helt utrota ett kräftbestånd. 

KRÄFTBOTTNAR 

För att skydda sig mot predatorer är kräftan beroende av vatten med god tillgång på block 
och sten- eller hårdbotten där kräftorna kan söka skydd. Vid ett kräftprovfiske kan man 
därför förvänta sig en större kräftfångst om mjärdarna läggs på sådana bottnar. Förekoms-
ten av kräftor minskar troligen med ökad sedimentation av finpartikulärt material på tidi-
gare kräftbottnar av bra kvalitet. Således finns en potentiell inverkan på kräftornas habitat 
av omgivande markanvändning, flödesreglering och förändrade mönster i nederbörd och 
klimat.    

Orsaker till flodkräftans försvinnande 
Den inhemska flodkräftan slogs ut i många sjöar på grund av kräftpestens spridning i bör-
jan av 1900-talet. Försämrad vattenkvalitet och vattenståndsreglering och framförallt sprid-
ning av kräftpest har inverkat negativt på utvecklingen av flodkräftbestånden. Kräftpesten 
är direkt dödlig för flodkräftan, och införsel av signalkräftan tillsammans med oaktsam 
spridning av kräftpestsmittat vatten medförde att flodkräftbestånden kollapsade i kräftpest-
smittade fiskevatten. 
 
Signalkräftan förekommer naturligt i liknande biotoper, på den nordamerikanska kontinen-
ten. Den är heller inte lika kräsen i sitt val av biotop, då den i regel förekommer på större 
djup än flodkräftan gör. Flodkräftan gör skäl för namnet och tycks i högre grad föredra bi-
otoper med strömmande vattenmiljöer. Lyckade utsättningar av signalkräfta med god be-
ståndstillväxt medförde att fisket efter signalkräftan växte sig starkt på många håll i länet 
och övriga landet.  
 
Signalkräftan smittas i lika stor utsträckning som flodkräftan, men dör inte omedelbart, 
som flodkräftan gör. Men, beståndsutvecklingen hämmas och kan påverkas ytterligare ne-
gativt om miljöförutsättningarna försämras. Förändrade temperaturförhållanden, torka och 
onaturlig vattenreglering kan i kombination med kräftpest, inverka negativt på beståndsut-
vecklingen. Både signal- och flodkräftor är känsliga för temperaturförändringar som påver-
kar skalömsning och tillväxt. Signalkräftan tenderar att konkurrera ut flodkräftan där båda 
arterna förekommer och återfinns i större utsträckning på djupare vatten och är således 
mer flexibel gällande val av livsmiljö.   
 
Försök med återintroduktion av flodkräfta har skett i tidigare försurade och pestdrabbade 
sjöar, men endast ett fåtal vatten i Västeråns delavrinningsområde hyser idag reproduce-
rande bestånd av flodkräfta. I de större sjöarna bedöms bestånden som mycket svaga eller 
helt försvunna (Bilaga 1, 2). Fångsterna vid Länsstyrelsens kräftprovfisken domineras ofta 
av större individer och könsfördelningen, varierar efter lokal och provfisketidpunkt. En 
skev könsfördelning och frånvaro av småkräftor vid kräftfångst antyder att beståndet är ut-
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satt för stress. Storleks- och könsfördelningen avspeglar även selektiviteten vid standardise-
rat kräftprovfiske (Nyström & Stenberg 2011).  
 
I flera sjöar har kräftor från utsättningsmaterialet återfångats utan att reproduktion kunnat 
konstateras. En trolig orsak till detta är att det satts ut relativt få kräftor i sjöarna varför 
sannolikheten för reproduktion är liten. I vissa vatten är en trolig förklaring av flera, att de 
utsatta kräftorna har förflyttat sig från utsättningslokalen till andra partier i sjön, varvid de 
utsatta kräftorna inte återfångats vid uppföljande inventeringsfisken. 

Flodkräftor i delar av Västerån - Nissans  

huvudavrinningsområde 
Detta vattensystem är hårt drabbat av försurning och existerande flodkräftor förekommer 
oftast i låga tätheter. Introduktioner har skett i många av huvudavrinningsområdets vatten 
90-talet och tidigt 2000-tal utan önskvärt resultat under. Många av dessa sjöar är belägna 
inom Västeråns delavrinningsområde, där sviktande vattenkemi kombinerat med för små-
skaliga utsättningar och ålförekomst troligtvis påverkat förekomsten av flodkräftbestånd i 
negativ riktning. Nedan beskrivs genomförda kräftprovfisken och utsättningshistorik till-
sammans med en kortfattad bedömning av vattnets förutsättningar att hysa flodkräfta. I av-
snittet ”Mål och åtgärdsförslag” finns planerade samt föreslagna åtgärder sammanställda. 

ILLERÅSASJÖN 

1994, 2000 och 2001 sattes flodkräftor ut i sjön. Årets uppföljningsfiske resulterade, likt det 
som genomfördes 1997, inte i att några kräftor fångades. Fiskerättsägaren fick ungefär ett 
tjog flodkräftor på några enstaka mjärdar vid ett kräftfiske under sensommaren 2002. Det 
är oklart om sjön fortfarande hyser flodkräftor. Vattenkemin har förbättrats något till följd 
av kalkningen, men fortfarande förekommer surstötar, vilket gör det svårt för flodkräftan 
att etablera ett livskraftigt bestånd i sjön. Predationstryck från rovfiskbestånden i sjön i 
kombination med alltför småskaliga utsättningar kan också påverka etableringen av flod-
kräftan negativt. 2010 års kräftprovfiske gav ingen fångst, vilket var ett väntat, men be-
kymmersamt resultat.  

STORE-MALEN 

Inga stödutsättningar har någonsin gjorts i sjön, men blygsamma stödutsättningar skett i 
andra sjöar i vattensystemet längre nedströms. Spridning och kolonisation uppströms har 
uteblivit från dessa utsättningar. Sjön kräftprovfiskades för första gången år 2007, då fångst 
uteblev. Inte heller 2010 års provfisken gav någon fångst. Regleringen av sjöns vattennivå 
inverkar troligtvis negativt på förekomsten av kräftor. Vattenkemin med avseende på pH 
har dock förbättrats på senare år och det finns gott om bra potentiella kräftbiotoper.  Allt-
för småskaliga utsättningar i närområdet har inte lett till någon etablering av flodkräftbe-
stånd i närheten. Därmed finns ingen möjlighet till naturlig spridning och kolonisation i 
Store-Malen. 

MÖRKE-MALEN 

1994, 2000 och 2001 sattes flodkräftor ut på tre lokaler i sjön, samtliga med goda förutsätt-
ningar att hysa flodkräfta. Vid uppföljningsfisket 1997 hittades en flodkräfta men vid årets 
fiske syntes inga spår av kräftor. Orsaken till att det inte fångades några kräftor på utsätt-
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ningslokalerna är oklar. Uppföljande provfisken 2004 och 2007 har dock inte resulterat i 
några fångade kräftor, vilket tyder på misslyckad reproduktion i kombination med alltför 
småskaliga utsättningar. 2010 års provfiske gav inte heller någon fångst, vilket var ett väntat 
resultat. Sedan 1995 har pH-värdet legat på en stabil nivå. Flodkräftans strandnära levnads-
sätt gör den mycket känslig för vattenståndsförändringar. Hela sjösystemet i Västeråns hu-
vudfåra är reglerat, och sjöregleringen i Mörke-Malens utlopp påverkar sannolikt flodkräf-
torna negativt. 

SKRIVAREGÅRDSSJÖN 

1994, 2000 och 2001 sattes flodkräftor ut på tre lokaler i sjön, samtliga bedömdes utgöra 
goda kräftbiotoper. Årets uppföljningsfiske resulterade, likt det som genomfördes 1997, 
inte i att några kräftor fångades. Fisket koncentrerades vid båda tillfällen till två av utsätt-
ningslokalerna. Orsaken till att det inte fångades några kräftor på utsättningslokalerna är 
oklar. 

MAJSJÖN 

1994, 2000 och 2001 sattes flodkräftor ut på sju lokaler i sjön, samtliga bedömdes som 
goda kräftbiotoper. Uppföljningsfiske har förutom i år genomförts 1997. Fisket har kon-
centrerats till tre av utsättningslokalerna, Rävaviken, Gäddåsviken och Myrön. 1997 fånga-
des en flodkräfta men årets fiske resulterade inte i någon kräftfångst. Det är oklart varför 
kräftorna försvunnit från utsättningslokalerna. För att få en helhetsbild av sjöns kräftbe-
stånd bör uppföljningsfiske även genomföras på de utsättningslokaler som ännu inte fis-
kats. 

BETARPSBÄCKEN 

Kräftbeståndet i bäcken blev starkt decimerat till följd av försurningen på 50-60- talet men 
lyckades med hjälp av stödutsättningar att återhämta sig. Kräftrovfisken har genomförts vid 
en rad tillfällen på sträckan nedan Värsjön. Inför 2004 års provfiske framkom uppgifter om 
att lokalen nedan Värsjön numer hyser signalkräfta. Detta provfiske koncentrerades där-
med på sträckan uppströms Värsjön till Lången. Botten på den provfiskade sträckan är 
hård och stenig på vissa delar och mjukare på andra. Vid provfisket som genomfördes med 
20 mjärdar fångades tre flodkräftor. I Lången genomfördes efter återintroduktion 2006, två 
uppföljande förstärkningsutsättningar år 2008 och 2009. Området har innan kalkningsinsat-
ser påbörjades varit kraftigt drabbat av försurning. Idag bedöms dock vattenkemi ligga på 
acceptabla nivåer. Trots det har Betarpsbäcken på den provfiskade sträckan aldrig hållit 
höga tätheter av flodkräftor. Under 2008 års provfiske fångades inga flodkräftor alls, vare 
sig i Betarpsbäcken eller i Sotbäcken. Signalkräfta har nu etablerat sig i Betarpsbäcken ned-
ströms Värsjön. Hänsynsområdets gräns har därmed justerats till Värsjöns utlopp i Be-
tarpsbäcken, men inbegriper fortfarande sjön Soten och Sotbäcken som avvattnar Värsjöns 
sydvästsida. På grund av vandringshindret strax nedströms sjöns södra ände kan nedströms 
förekommande signalkräftor inte uppvandra på naturlig väg i bäcken. Preliminära resultat 
från 2011 års kräftprovfiske visar att flodkräfta fortfarande förekommer på sträckan mellan 
Lången och Värsjön. Åtgärder för att stärka det befintliga beståndet uppströms Värsjön in-
begriper biotopförbättrande åtgärder samt kontinuerlig fisketillsyn och fortsatta kontrolle-
rande provfiskeundersökningar (se ”Åtgärdsplan” i Bilaga 3.1, samt ”Mål- och åtgärdsför-
slag”).  
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VÄSTERÅN, UPPÅKRA 

Lokalen är nedströms belägen Mörkebo damm, vilken angränsas av uppströms liggande 
Storasjön (Storasjön-Sävsjöns fvof) och sträcker sig ett par hundra meter uppströms lands-
vägen ner till järnvägsövergången. Kräftprovfiske skedde tidigare år 2000 då 15 flodkräftor 
fångades på sträckan uppströms landsvägen. Även 2004 års provfiske resulterade i fångst 
på denna sträcka, dessvärre utgjordes den av en signalkräfta. 2010 års kräftprovfiske bekräf-
tade återigen förekomst av signalkräfta. Den relativt höga fångsten per ansträngning samt 
fångade kräftors längdfördelning gjorde att den provfiskade sträckan numera bedöms hysa 
ett livskraftigt bestånd av signalkräfta. 
 

 

Figur 8. Flodkräftor (Foto: Länsstyrelsen) 

 
 
 

Bilaga: 
1) 3.1. Hänsynsområde Västerån 
2) 3.2. Hänsynsområde Betarpsbäcken 

 
 
Kommentar: Informationen i Bilaga 3.1 och 3.2 är hämtade från Plan för bevarande av 
flodkräftan i Jönköpings län (Meddelande 2010:18) och kan till stora delar vara inaktuell. 
Resultat från nät- och kräftprovfisken som utförts från och med år 2006 kan medföra att 
åtgärdsplanen framöver kommer att revideras. De uppgifter som avsnitten bygger på har 
till stora delar uppdaterats med ny information, som återfinns i ovanstående avsnitt som 
sammanfattar kräftprovfisken och utsättningar i respektive sjö/vattendrag. 
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Bilaga 3.1. Hänsynsområde Västerån 

Hänsynsområdets storlek Antal sjöar Åtgärdsområde 

kalkning 

Höjd över havet Tillsynsmän 

6609 ha 31 005 139 m 1 

Skyddsområde Koordinater Storlek Kommun Förvaltning 

Västerån ovan Mörkebo damm 

Harasjön 

Assbrunnen 

Gällesjön 

Majsjön 

Skrivaregårdssjön 

Mörke-Malen 

Illeråsasjön 

Store-Malen 

635013-134904 

635107-135165  

635194-135286 

635244-135334 

635334-135239 

635830-135750 

636004-135778 

636118-135902 

636195-135723 

17 km 

50 ha 

52 ha 

20 ha 

303 ha 

73 ha 

105 ha 

65 ha 

220 ha 

Gislaved Illeråsasjöns, Skri-

varegårdssjöns, Ma-

lensjöarnas, Majsjöns, 

Storasjön-Sävsjöns 

med flera sjöars fvof 

samt privata ägare 

Avgränsning 
Hänsynsområdets nedströms liggande gräns anges till dammen vid Hällabäck (635013-
134904) som utgör ett definitivt vandringshinder i Västeråns huvudfåra strax norr om 
Mörkebo damm. Hänsynsområdets yttre gräns sammanfaller med gränsen för ett flertal 
uppströms liggande delavrinningsområden (Figur 17). Västeråns huvudfåra (från Hällabäck 
till Store-Malen), Harasjön, Assbrunnen, Gällesjön, Majsjön, Skrivaregårdssjön, Mörke-
Malen, Illeråsasjön samt Store-Malen utgör skyddsområden inom hänsynsområdet.  

Områdesbeskrivning 
Västerån är Nissans största tillflöde och större delen av dess avrinningsområde ligger inom 
Jönköpings län. Hänsynsområdet består av ett småkuperat och myrrikt skogslandskap med 
näringsfattiga och mer eller mindre humösa sjöar. I hänsynsområdet ingår sjöarna Agnsjön, 
Store-Malen, Mörke-Malen, Illeråsasjön, Tångagöl, Skrivaregårdssjön, Våthultsåndammen, 
Lomsjön, Majsjön, Röjegölen, Kroksjön, Saxesjön, Skategölen, Siggasjön, Gäddegölen, Fis-
kabogölen, Assbrunnen, Gällesjön, Tagelgölen, Harasjön, Norra och Södra Ålasjön, Säv-
sjön, Skintegöl, Hallasjön, Storasjön, Kråksjön, Loftuddagölen, Lillegöl, Björkåsgölen och 
Trinnegöl. Mellan vissa av dessa sjöar finns ett flertal vandringshinder av olika karaktär. 
 
Harasjön är en oligotrof sjö som ligger i skogsbygd 12 kilometer VSV om Gislaved tätort. 
Sjön omges av barrskog med inslag av odlingsmark på västra och östra stranden. Vand-
ringshinder i form av dämme förekommer strax nedströms sjön samt 8 kilometer upp-
ströms. Botten i sjöns sydvästra vik är hård med inslag av stockar och sten. Syreförhållan-
dena var vid kräftprovfisket 2009 goda ner till botten. 
 
Assbrunnen är en oligotrof sjö som ligger 11 kilometer VSV om Gislaveds tätort. Sjön om-
ges av barrskog med inslag av odlingsmark vid norra och södra stranden. Bebyggelsen ut-
görs av en gård som ligger på den södra stranden. Stränderna är mestadels steniga med 
glesa vassar och inslag av vita näckrosor. Söder om ön Täljkniven i södra delen av sjön 
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domineras botten av block och sten, med inslag av hårdbotten. Botten i sjöns sydvästra vik 
domineras av sten. Syreförhållandena var vid kräftprovfisket 2004 goda ner till botten. 
 
Gällesjön är en oligotrof sjö som ligger 10 kilometer VSV om Gislaveds tätort. Sjön omges 
av barrskog med inslag av gammal åkermark. Stränderna är hårda och steniga med en gles 
vegetation. I den nordvästra delen av sjön är botten rik på block och sten. Syreförhållan-
dena var vid kräftprovfisket 2009 goda ner till 3 meters djup. 
 
Majsjön är en oligotrof klarvattensjö som ligger 10 kilometer V om Gislaveds tätort. Sjön, 
som är flikig och örik, omges av barrskog med inslag av odlingsmark. Bebyggelsen runt 
sjön består av ett flertal stugor och några gårdar med omgivande ängar. Stränderna är 
branta, sandiga eller steniga med en sparsam vattenvegetation. I Rävaviken, Gäddåsviken 
och Myrön är bottnarna hårda och steniga och bedöms som goda kräftbiotoper. Syreför-
hållandena var vid kräftprovfisket 2009 goda ner till botten. 
 
Skrivaregårdssjön är en oligotrof sjö som ligger 7 kilometer V NV om Gislaveds tätort. 
Sjön omges av barrskog och hyggen med inslag av myrmark på ett flertal platser. Bebyggel-
sen runt sjön utgörs av några stugor på den sydvästra stranden. Stranden är mestadels hård 
och stenig med inslag av enstaka vasspartier. Tidigare flodkräftbestånd slogs ut i början av 
80-talet till följd av försurningen. Botten vid en udde i norra delen, vid Brudgummaön och 
vid Timmerön har ett stort inslag av sten och bedöms som goda kräftbiotoper. Vid prov-
fisket 2004 rådde syrebrist från 5 meters djup och ner till botten. 
 
Mörke-Malen är en oligotrof sjö som ligger 8 kilometer NV om Gislaveds tätort. Stränder-
na utgörs mestadels av sand och block men även mjuka bottnar förekommer. Vattenvege-
tationen är sparsam i sjön. Sjön omges av barr- och blandskog med inslag av myr- och od-
lingsmark. Bebyggelsen runt sjön utgörs av några sommarstugor och en gård med omgi-
vande hagmark. Delar av botten domineras av sten och bedöms som goda kräftbiotoper. 
Syreförhållandena var vid kräftprovfisket 2007 goda ner till språngskiktet för att vid botten 
ligga på 1,41 mg/l och ha en mättnad av 11,5 %. Vandringshinder i form av dämme före-
kommer vid Mörke-Malens utlopp. 
 
Illeråsasjön är en humös oligotrof sjö som är belägen 8 kilometer NV om Gislaveds tätort. 
Sjön omges huvudsakligen av barrskog med inslag av jordbruksmark. Stränderna är mesta-
dels steniga och blockiga med en måttlig vassutbredning. I sjöns utlopp i den sydvästra de-
len finns de bästa kräftbiotoperna. Syreförhållandena var vid kräftprovfisket 2004 goda ner 
till botten. 
 
Store-Malen är en oligotrof sjö i skogsbygd med en areal på 2,2 kvadratkilometer och ett 
största djup på 18 meter. Stränderna utgörs av moränstränder med block samt tidvis för-
sumpade områden. Vegetationen består av vass, säv och näckrosor. Kortskottsväxter i 
form av notblomster och braxengräs finns i hela sjön. Sjön omges av bland- och barrskog 
samt av odlad mark och myrmark. Tillrinningsområdet är 18,9 kvadratkilometer stort och 
består mestadels av skogs- och myrmark med mindre andel jordbruksmark.  
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Fiskbestånd 
Som en följd av försurningen är bland annat mört och elritsa utslagna på flera lokaler. I Il-
leråsasjön har även abborren i princip varit utslagen, men har nu återkoloniserat sjön. För-
surningen har, tillsammans med föroreningar, bidragit till att flodpärlmusslan har försvun-
nit från Västeråns huvudfåra. I sjöarna inom hänsynsområdet finns ett relativt rikligt be-
stånd av ål som verkar hämmande på flodkräftan i området. Nätprovfisken utförs regel-
bundet i Majsjön, Illeråsasjön, Lomsjön och Store-Malen.  
 
Majsjön provfiskades senast 2003. Fångsten utgjordes av abborre, mört, braxen, gös, siklöja 
och sik, sutare, gädda lake och regnbåge. Regnbågen var troligen en rymling från odlingen i 
sjön. Fångsten av sik var mycket låg, vilket troligen kan förklaras med att siklöjan tagit över 
som primär planktonätare. F/A för abborre var mycket låg men fångsten utgjordes delvis 
av 2-3 åriga individer, vilket indikerar att abborren inte har några reproduktionsproblem. 
Andelen fiskätande abborre var mycket låg och beståndet hade karaktären av tusenbrödra-
bestånd. Fångsten av mört var låg i bottennäten, men normal i de pelagiala näten. En stor 
del av beståndet består av individer > 110 millimeter och längdfördelningen indikerade inte 
några försurningsrelaterade reproduktionsproblem. 
 
Lomsjön provfiskades senast 2000. Fångsten utgjordes av abborre och mört och artfördel-
ningen med avseende på antal och vikt var cirka 50/50. Abborrbeståndet uppvisade en nå-
got skev längdfördelning med avsaknad av yngre individer (0-2 år). Detta är dock troligen 
ingen försurningseffekt eftersom mörten inte uppvisade några reproduktionsproblem. 
Lomsjön mörtbestånd slogs troligen ut på 1960-talet som en följd av försurningen. Upp-
ströms utplanteringar av mört har dock spridit sig till sjön och vid 2000 års provfiske fång-
ades 30 individer. De fångade individerna konstaterades efter åldersanalys vara 1-,2- och 5-
åriga. Sannolikt har mörten därför inga reproduktionsproblem. 
 
Illeråsasjön provfiskades senast 2005. Fångsten utgjordes av abborre, gädda, lake och mört. 
Artfördelningen med avseende på antal dominerades av abborre, medan den viktmässiga 
fördelningen dominerades av mört. Fisktillgången var sparsam och mörten verkar inte ha 
haft några reproduktionsproblem de senaste 3-5 åren. 
 
Store-Malen provfiskades senast 2002. Fångsten utgjordes av abborre, braxen, mört, gös, 
gädda och siklöja. F/A var både vikt och antalsmässigt att betrakta som låg, förutom siklö-
jan vilken var talrik jämfört med jämförvärden från fiskeriverkets nationella databas. Be-
ståndet av abborre var glest, men uppvisade en normal längdfördelning. Flertalet abborrar 
hade gått över till fiskdiet och medelvikten var hög jämfört med medelvikten. Detta tyder 
sammantaget på att det finns gott om föda för abborre i sjön. Längdfördelningen visade 
inga tecken på reproduktionsstörningar. Även beståndet av mört var glest, men inga repro-
duktionsstörningar kunde konstateras. Endast tre gösar fångades varför det är svårt att dra 
några slutsatser om gösbeståndet i Store-Malen förutom att det är sparsamt. Inga årsungar 
fångades. Gös har inplanterats under åren 1987-1999. 
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Tabell 4. Kända fiskarter från sjöar och vattendrag inom hänsynsområdet. 

Sjö Kända fiskarter 

Västerån Elritsa, ål, öring, bäcknejonöga, gädda, lake 

Store-Malen Abborre, braxen, gädda, gös, lake, mört, sik, siklöja, sutare, ål 

Mörke-Malen Abborre, braxen, gädda, lake, mört, siklöja, ål, sutare (osäkert), sik (osäkert) 

Illeråsasjön Abborre, gädda, mört, lake, ål 

Skrivaregårdssjön Abborre, gädda, mört, sik (osäkert), siklöja, sutare, ål 

Våthultsåndammen, Lom-

sjön 

Abborre, gädda, mört, ål 

Majsjön Abborre, braxen, gädda, gös, lake, mört, sik, siklöja, sutare, ål, regnbåge 

Kroksjön, Storasjön Abborre, braxen, gädda, mört, siklöja, sutare, ål 

Norra Ålasjön Abborre, braxen, gädda, mört, ål 

Assbrunnen Abborre, benlöja, braxen, gädda, lake, mört, regnbåge, sik, siklöja, sutare, ål, 

öring 

Gällesjön Abborre, braxen, gädda, mört, sutare, ål 

Harasjön Abborre, benlöja, braxen, gädda, lake, mört, sutare, ål 

Sävsjön Abborre, braxen, gädda, mört, sik, sutare, ål 

Vattenkemi 
Kalkningen av området inleddes 1980 då systemet var starkt försurat med pH-värden runt 
5. Vattenkemin har sedan dess förbättrats avsevärt och vid undersökning av bottenfaunan 
vid Majsjöns- och Skrivaregårdssjöns utlopp har den bedömts vara ej eller obetydligt på-
verkad av försurning sedan undersökningarna startade 1990. Trots detta finns fortfarande 
en hel del försurningsrelaterade skador på fisk- och kräftbestånd.  
 
Till en början utfördes kalkningen genom att stora mängder kalkstenskross spreds på isar-
na. Effekten varierade, men bedömdes inte som tillfredsställande. 1986 installerades därför 
en kalkdoserare i inloppet till Majsjön och 1987 kompletterades åtgärden med sjökalkning. 
Effekten och varaktigheten blev avsevärt bättre. År 2000 reviderades kalkplanen för områ-
det och man övergick från kalkning vartannat år till varje år i ett flertal av sjöarna. Man 
ökande även kalkdosen i doseraren vid Majsjön med 50 % samtidigt som man upphörde 
med direktkalkning i sjön. Idag direktkalkas 12 sjöar i området, varav 11 kalkas årligen och 
en kalkas vartannat år. Det tillförs ingen kalk direkt i Västeråns huvudfåra utan åtgärder 
sker främst genom våtmarks- och sjökalkning. 
 
Idag ligger värdena för pH och alkalinitet på för flodkräfta godtagbara nivåer i de flesta av 
sjöarna (Figur 9, Figur 15) samt i Västeråns huvudfåra vid Storasjöns utlopp (Figur 16). 
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Figur 9. pH och alkalinitet i Assbrunnen (utlopp) mellan 1998 och 2008. 
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Figur 10. pH och alkalinitet i Majsjön (södra mitt) mellan 1998 och 2008. 
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Figur 11. pH och alkalinitet i Harasjön (utlopp) mellan 1995 och 2008. 
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Figur 12. pH och alkalinitet i Gällesjön (utlopp) mellan 1995 och 2008. 
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Figur 13. pH och alkalinitet i Mörke-Malen (utlopp) mellan 1992 och 2008. 
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Figur 14. pH och alkalinitet i Illeråsasjön (utlopp) mellan 1991 och 2008. 
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Figur 15. pH och alkalinitet i Store-Malen (utlopp) mellan 1998 och 2008. 
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Figur 16. pH och alkalinitet i Västerån (Storasjöns utlopp) mellan 1998 och 2009. 

Kräftbestånd 
Även flodkräftan i området drabbades hårt av försurningen och idag finns troligen bara 
spridda och glesa bestånd. Det är känt att de idag skyddsområdesklassade sjöarna tillsam-
mans med Västeråns huvudfåra innan försurningen hade bestånd av flodkräfta. 
 
I Västeråns huvudfåra har kräftprovfisken ägt rum 1998, 2000 och 2002 strax norr om Bur-
seryd söder om hänsynsområdets nedströms liggande avgränsningspunkt. Kräftprovfisket 
1998 ägde rum under juli och augusti månad. I augusti fångades 68 flodkräftor fördelade på 
20 mjärdar, vilket motsvarar en F/A på 3,4. Motsvarande siffra för juli var 3,1. År 2000 var 
fångsten mycket riklig och utgjordes även av mindre kräftor, vilket tyder på fungerande re-
produktion. Totalt fångades 170 flodkräftor fördelade på 20 mjärdar, vilket motsvarar en 
F/A på 8,5. Könsfördelningen var jämn med cirka 40 % honor och skadefrekvensen på 
cirka 10 % tyder på betydande konkurrens. Vid kräftprovfisket 2002 fångades inga flod-
kräftor på sträckan och eftersom signalkräfta påträffats i nedströms liggande partier av Väs-
terån drogs slutsatsen att flodkräftan sannolikt slagits ut av kräftpest.  
 
År 2000 kräftprovfiskades även en sträcka i höjd med Uppåkra uppströms landsvägen. 
Även här påträffades flodkräfta, dock i betydligt lägre omfattning (F/A=0,5) än vid Bur-
seryd. Trots att medelstorleken var hög kunde reproduktion konstateras eftersom en hona 
på 61 millimeter fångades. Sträckan vid Uppåkra kräftprovfiskades åter 2004. Provfisket re-
sulterade i fångst av en signalkräfta, vilket stödjer antagandet att beståndet strax norr om 
Burseryd slagits ut av kräftpest eftersom inga vandringshinder finns mellan de två lokaler-
na. 
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Mörkebo damm har kräftprovfiskats 2003, 2004 och 2006 efter uppgifter om förekomst av 
signalkräfta. Inga kräftor fångades vid provfiskena, men en fiskerättsägare lyckades fånga 
en signalkräfta hösten 2004. Det står därmed klart att enstaka signalkräftor finns i Mörkebo 
damm, men beståndet är troligen mycket svagt. Glädjande är dock att en praktikant vid 
Länsstyrelsen hösten 2005 påträffade en flodkräfta på den sträcka av Västerån som ligger 
mellan Mörkebo damm och Storasjön. Denna fångst gjordes dock nedströms vandrings-
hindret, varför det bedömdes som sannolikt att bestånd av flodkräfta på denna lokal med 
tiden kommer att slås ut av signalkräftan i Mörkebo damm. Så verkar ha skett eftersom 
inga flodkräftor påträffades på lokalen vid kräftprovfisket 2006. Däremot observerades en 
flodkräfta strax uppströms vandringshindret, vilket indikerar att signalkräftan ännu ej spri-
dit sig upp till Storasjön.  
 
De skyddsområdesklassade sjöarna kräftprovfiskades 1994 inför planerade utsättningar av 
flodkräfta. Inga flodkräftor påträffades och utsättningar genomfördes i samtliga sjöar 
samma år (Tabell 5). Då sjöarna kräftprovfiskades nästa gång 1997 var resultatet nedslå-
ende. I Majsjön och Illeråsasjön, som var de enda sjöar där flodkräfta påträffades, fångades 
endast en individ i respektive sjö. I Skrivaregårdssjön var mjärdarna tomma och betet orört, 
men markägare uppgav att han observerat kräftyngel och vuxna kräftor i sjön. Han hade 
även observerat en hög med kräftskal på stranden. Under provfisket kunde spår av kräft-
grävningar i botten konstateras. I Gällesjön och Assbrunnen var mjärdarna tomma, men 
betet saknades i vissa av dem. I Mörke-Malen och Harasjön fångades inga kräftor och inga 
spår av kräftor kunde konstateras.  
 
Utplanteringar av flodkräfta har även företagits i de skyddsområdesklassade sjöarna 2000 
och 2001 (Tabell 5) och uppföljande kräftprovfisken utfördes 2004 och 2007. Resultatet 
var även denna gång nedslående, då inte en enda flodkräfta påträffades vare sig under 2004 
eller 2007. I Illeråsasjön berodde den uteblivna fångsten för bägge år eventuellt på otillräck-
lig vattenkemi. Fiskerättsägaren uppgav att han samma år som den senaste utsättningen 
(2001) fångade cirka 20 flodkräftor i sjön.  
 
I Harasjön och Gällesjön var betet uppätet i två av burarna, vilket kan indikera svaga be-
stånd av flodkräfta. Eftersom Gällesjön kalkades dagen innan kräftprovfisket kan det inte 
uteslutas att den uteblivna fångsten beror på detta. Markägare vid Harasjön uppgav att det 
inte funnits kräfta i sjön under de senaste 30 åren. Samme markägare uppgav även att be-
ståndet av ål är rikligt i Assbrunnen, vilket kan förklara den uteblivna fångsten i denna sjö. 
Assbrunnen kräftprovfiskades även 2006 med totalt 40 mjärdar. Även vid detta tillfälle ute-
blev fångst.  Det senaste provfisket från Harasjön och Gällesjön utfördes 2009. Ingen 
kräftfångst gjordes i Harasjön. Däremot kunde 2 flodkräftor konstateras i fångsten beträf-
fande Gällesjön. Båda var hanindivider med en längd på 94 respektive 84 millimeter. 
 
2009 provfiskades Majssjön återigen. Totalt fångades två flodkräftor på totalt 100 mjärdar. 
Bägge individer var hanar med en längd och vikt på 95 och 85 millimeter respektive 24 och 
20 gram. 
 
Sammantaget är Länsstyrelsens uppfattning att 1994, 2000 och 2001 års utsättningar miss-
lyckats även om vissa indikationer finns på förekomst av flodkräfta i några av sjöarna. San-
nolikt beror misslyckandena på förekomsten av ål i kombination med för små utsättningar 
av flodkräfta.  
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Tabell 5. Samtliga utsättningar av flodkräfta som gjorts i de skyddsområdesklassade sjöarna. 

Sjö / Årtal 1937 1994 2000 2001 

Harasjön - 450 st 450 st 360 st 

Assbrunnen - 450 st 450 st 360 st 

Gällesjön - 450 st 450 st 360 st 

Majsjön - 2250 st 2025 st 1620 st 

Skrivaregårdssjön - 1350 st 1350 st 1080 st 

Mörke-Malen - 1350 st 1350 st 1080 st 

Illeråsasjön 15000 st 450 st 450 st 360 st 

Förutsättningar/Målsättningar 
Denna del av Västerån med tillhörande sjöar är ett mycket intressant område i arbetet med 
skyddsområden för flodkräfta. De karteringar av bottensubstrat som gjorts bland annat i 
samband med tidigare kräftprovfisken ger en positiv bild av förutsättningarna för flod-
kräfta. Även vattenkemin uppvisar godtagbara värden. Att tidigare utsättningar misslyckats 
är dock mycket bekymmersamt och i dagsläget saknas en tillfredsställande förklaring till 
detta. En orsak kan tänkas vara det förhållandevis rika bestånd av ål som enligt uppgift 
finns i området. 
 
Ytterligare en besvärande omständighet är att signalkräfta etablerat sig på sträckan mellan 
Burseryd och Mörkebo damm samt troligen i Mörkebo damm. Särskilt tråkigt är detta med 
tanke på kräftprovfiskeresultatet år 2000 då stora tätheter av flodkräfta kunde konstateras 
strax uppströms Burseryd. Det gäller därför nu att förhindra att signalkräftan sprider sig vi-
dare upp i Västerån. Förutsättningar för detta finns i form av definitiva vandringshinder, 
bland annat mellan Mörkebo damm och Storasjön, mellan Storasjön och Skrivaregårdssjön, 
mellan Skrivaregårdssjön och Mörke-Malen samt mellan Mörke-Malen och Illeråsasjön. 
 
Målsättningen är att genom ytterligare utsättningar återintroducera flodkräfta i området och 
att livskraftiga bestånd därmed etableras. De fortsatta utsättningarna bör till en början göras 
högst upp i systemet, det vill säga i Store-Malen, Mörke-Malen och Illeråsasjön. Utsättning-
arna bör vara omfattande och genomföras under ett flertal år. Om dessa utsättningar lyckas 
kommer ytterligare satsningar att göras längre nedströms.  
 
Resultatet av utsättningarna bör följas upp vartannat år genom omfattande kräftprovfisken. 
Dessa kräftprovfisken bör inte enbart begränsas till de områden där flodkräfta utplanterats 
utan även genomföras i sjöar och vattendrag där tidigare uppgifter om kräfta saknas. På 
detta sätt erhålls en bättre bild över kräftbeståndets utbredning och täthet i området som 
helhet samtidigt som fler vatten blir karterade med avseende på bottenstruktur och vatten-
kemi.  
 
Vidare bör även den onaturliga vattenregelringen inom området undersökas. Kraftiga vat-
tenfluktuatiner påverkar med största sannolikhet kräftbestånden negativt, inte minst under 
vinterhalvåret då kräftornas bohålor riskerar att frysa vid låga vattenflöden. 
 
Det är dock, precis som i övriga skyddsområden inom länet, helt avgörande att vandring-
hindren fungerar som hinder för signalkräfta och att inga illegala utsättningar av signal-
kräfta görs. För att undvika tjuvfiske och illegala utplanteringar bör 6 stycken fisketillsyns-
män utbildas.  
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Åtgärdsplan - Västerån 
 Information till markägare och nyttjare av skyddsområdesklassade sjöar och vattendrag. 

 Utplacering av informationsskyltar i skyddsområdet. 

 Utbildning av fisketillsynsmän. 

 Provfiske efter ål i sjöar aktuella för återintroduktion.  

 Provtagning med avseende på parasiten Psorospermium haeckeli på flodkräftor i området. 

 Utplantering av flodkräfta i de skyddsområdesklassade sjöarna, inledningsvis i Store-
Malen, Mörke-Malen och Illeråsasjön. Utplanteringarna bör vara omfattande och ge-
nomföras under ett flertal år. 

 Löpande kräftprovfisken vartannat år i de vatten där flodkräfta utplanterats, samt var 
tredje år i övriga vatten inom hänsynsområdet.  

 I de vatten där förutsättningarna medger utplantering av flodkräfta bör detta göras.  

 Utplanteringar av fisk inom skyddsområdet bör endast göras i enlighet med utsätt-
ningspolicyn (se Utsättningspolicy). 
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Figur 17. Karta över skydds- och hänsynsområde Västerån. 



FISKEVÅRDSPLAN VÄSTERÅN – GEMENSAM FÖRVALTNINGS- OCH UTVECKLINGSPLAN 

 

 

 75 

Bilaga 3.2. Hänsynsområde Betarpsbäcken 

Hänsynsområdets storlek Antal sjöar Åtgärdsområde 

kalkning 

Höjd över havet Tillsynsmän 

648 ha 5 008 129 m 3 

Skyddsområde Koordinater Storlek Kommun Förvaltning 

Lången 

Värsjön 

Soten 

Sotabäcken 

Handskebobäcken 

634373-134567 

634314-134615 

634279-134558 

634292-134571 

634359-134556 

65 ha 

14 ha 

3 ha 

0,4 km 

0,4 km 

Gislaved Angsåsortens fvof 

och privata ägare 

Avgränsning 
Hänsynsområdets nedströms liggande gräns anges till dammen vid den gamla sågen 350 
meter nedströms Värsjöns utlopp (634290-134624). Hänsynsområdets yttre gräns samman-
faller med den uppströms liggande delen av Betarpsbäckens avrinningsområde (Figur 68). 
Lången, Värsjön, Soten, Sotabäcken och Handskebobäcken utgör skyddsområde inom 
hänsynsområdet.  

Områdesbeskrivning 
Betarpsbäcken rinner från Lången genom Värsjön och mynnar slutligen i Västerån vid Be-
tarp strax söder om Burseryd. På sträckan mellan Betarpsbäckens utlopp i Västerån och 
upp till landsvägen är botten mestadels hård med inslag av sten och grov detritus. Ovan 
landsvägen upp till Lången är botten omväxlande hård och mjuk. På östra sidan av bäckfå-
ran växer gles storskog medan västra sidan består av tät granplantering. Den största sjön 
Lången är en oligotrofsjö med branta och steniga stränder. Lången omges av löv- och barr-
skog med inslag av odlingsmark i södra delen. Det finns några stugor runt sjön men ingen 
större bebyggelse. 
 
Utöver de skyddsområdesklassade sjöarna ingår även Angsåssjön, Föresjön samt tre mindre 
gölar i hänsynsområdet. 
 
I Värsjön har under senare tid en kraftig pålagring av sediment skett, vilket troligen försäm-
rat förutsättningarna för flodkräfta i sjön. 

Fiskbestånd 
Lången har nätprovfiskats 1990,1996 och 2006. Orsaken till provfisket 1990 var att under-
söka den kraftiga expansionen av mört som hade skett i sjön sedan kalkningen startade. 
Mörtbeståndet var vid provfisket mycket talrikt med gott om unga, mindre mörtar. Vid 
provfisket 1996 kunde konstateras att abborren minskat kraftigt i medelstorlek och att be-
ståndet av mört minskat. Långens fiskbestånd dominerades dock fortfarande av mörtfisk, 
vilket troligen inte är naturligt för sjön.  
 
Vid 2006 års nätprovfiske påträffades abborre, mört, sutare, gädda och braxen. Lången be-
döms vara opåverkad försurning eftersom mörtbeståndet inte uppvisar några reprodukt-
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ionsstörningar. Bedömningen är emellertid osäker då andelen mindre mört idag är mycket 
låg. Mörtbeståndet bedöms dock fortfarande som starkt. Idag dominerar abborren såväl an-
tals- som viktmässigt (52 respektive 43 %). Andelen fiskätande abborre är relativt låg. Bot-
tenvattnet var syrefritt från 6 meter. 
 
I Angsåssjön och Lången har relativt höga kvicksilverhalter uppmätts i gädda. Under peri-
oden 1990-1995 uppmättes viktade medelvärden av kvicksilver på 0,60 respektive 0,54 mil-
ligram/kilo i de bägge sjöarna. Föresjön och Soten har aldrig nätprovfiskats. 
 
I Betarpsbäcken har ett flertal elprovfisken ägt rum på en lokal strax nedströms hänsyns-
området. Vid dessa provfisken har bland annat öring och elritsa påträffats. 

Tabell 6. Kända fiskarter från sjöar och vattendrag inom hänsynsområdet. 

Sjö Kända fiskarter 

Betarpsbäcken Bäcknejonöga, elritsa, öring, lake 

Värsjön Abborre, gädda, lake, mört, sutare, ål 

Soten Abborre, gädda, lake, mört, sutare, ål 

Angsåssjön Abborre, braxen, gädda, mört, sutare, ål 

Lidagöl Abborre, gädda, mört, ål 

Föresjön Abborre, gädda, mört, sutare, ål 

Lången Abborre, braxen, gädda, mört, sutare, ål, lake 

Vattenkemi 
Innan Betarpsbäcken med tillhörande sjöar började kalkas 1984 var området kraftigt försu-
rat med pH under 5,0. De fyra första åren utfördes endast sjökalkning vart fjärde år. 1989 
påbörjades även våtmarkskalkning i området för att understödja effekten av sjökalkningen. 
År 2000 reviderades detaljplanen för kalkning och kalkningsinsatserna intensifierades ge-
nom en övergång till årlig kalkning. Idag kalkas Värsjön, Lången, övre och nedre Betarps-
bäcken samt ett antal våtmarksytor i området. pH och alkalinitet ligger numera på en rela-
tivt god nivå med värden som pendlar mellan 6-7 respektive 0,1-0,3 (Figur 18).  
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Figur 18. pH och alkalinitet i Värsjön (utlopp) mellan 1998 och 2009. 
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Kräftbestånd 
Betarpsbäcken har tidigare haft ett relativt talrikt bestånd av flodkräfta, men försurnings-
påverkan under 50- och 60-talet var mycket kraftig och medförde att populationen mins-
kade kraftigt. När situationen var som värst genomfördes utplanteringar av flodkräfta i om-
rådet. Att dessa kräftor överlevde och reproducerade sig bekräftas genom att det vid ett 
kräftprovfiske nedströms Värsjön 1994 fångades ett flertal flodkräftor i varierande storle-
kar. Ett antal individer flyttades till den del av Betarpsbäcken som kallas Handskebobäcken 
och som rinner mellan Lången och Värsjön. I Lången återintroduducerades flodkräfta 2006 
då totalt cirka 1100 individert sattes ut. Uppföljande förstärkningsutsättningar har sedan 
skett 2008 och 2009 om totalt 4000 individer vid respektive år.  
 
1998 genomfördes återigen ett kräftprovfiske på sträckan nedströms Värsjön. På 30 mjär-
dar fångades då 62 flodkräftor, vilket motsvarar en F/A på 2,07. Vid elfiskeundersökningar 
säsongen 2000 påträffades 10 flodkräftor på samma sträcka, men eftersom inga flodkräftor 
fångades under kräftprovfisket 2001 drogs slutsatsen att flodkräftan slagits ut av kräftpest i 
denna del av bäcken. Denna uppfattning stärks av att man vid 2004 års kräftprovfiske ob-
serverade signalkräfta på sträckan. Bestånd av signalkräfta finns i den nedströms liggande 
Västerån, men det är inte troligt att de på naturlig väg spridit sig till Betarpsbäcken ef-
tersom det innan utloppet i Västerån finns ett flertal vandringshinder av både partiell och 
definitiv karaktär. 
 
2002 kräftprovfiskades Handskebobäcken. Fångsten utgjordes av 9 flodkräftor fördelade 
på 6 mjärdar, vilket motsvarar en F/A på 1,5. Även 2004 påträffades flodkräfta i Handske-
bobäcken. Fångsten var dock nu betydligt lägre trots att tre gånger så många mjärdar an-
vändes. F/A uppgick endast till 0,15. Könsfördelningen mellan hanar och honor var under 
2002 och 2004 cirka 2:1 och inga mindre kräftor påträffades, vilket indikerar rekryterings-
problem. Det senaste kräftprovfisket i Handskebobäcken skedde 2008 då 40 mjärdar place-
rades ut. Ytterliggare 10 mjärdar lades i Sotbäcken vilken rinner från Soten och mynnar 
sydväst i Värsjön. Ingen fångst gjordes vare sig i Handskebobäcken eller i Sotbäcken.  

Förutsättningar/Målsättningar 
Eftersom signalkräfta etablerat sig på sträckan mellan vandringshindren nedströms Värsjön 
och Betarpsbäckens utlopp i Västerån har en stor del av det område som var tänkt att ut-
göra skyddsområde utgått. Kvar är Värsjön samt den del av Betarpsbäcken som ligger mel-
lan Lången och Värsjön och kallas Handskebobäcken. Uppgifter om flodkräfta i Soten och 
Sotbäcken saknades fram till 2008 då den provfiskades utan resultat. Dock kvarstår frågan 
om flodkräfta förekommer i Soten. Men eftersom sjön står i direkt förbindelse med 
Värsjön kommer den att få status som skyddsområde. 
 
Då beståndet av flodkräfta bedöms som mycket svagt alternativt utslaget i Handskebo-
bäcken bör biotopvårdande åtgärder i form av utplacering av lämpligt bottensubstrat göras 
såväl i bäcken som i Värsjön i kombination med förstärkning alternativt återintroduktion. 
Positivt är de två definitiva vandringshinder som finns strax nedströms Värsjön eftersom 
de troligen hindrar naturlig uppvandring av signalkräfta till skyddsområdet.  
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Lången utgjorde inte tidigare skyddsområde men i och med återintroduktionen 2006 samt 
förstärkningsutsättningar 2008 och 2009 har den i dagsläget status som skyddsområde inom 
hänsynsområdet. Yttreliggare förstärkningsutsättningar kommer att ske under 2010. För att 
följa upp huruvida beståndet lyckats etablera sig planeras uppföljande kräftprovfiske först 
2012 då även indikationer på nyrekrytering kan härledas till en eventuell fångst.  
 
Utsättning av flodkräfta i Värsjön kan bli aktuellt om inte pålagringen av sediment varit allt 
för kraftig. De tre fisketillsynsmän som idag finns i området bedöms som tillräckligt. Dessa 
bör dock utbildas i det för skyddsområden gällande regelverket. 
 
Den övergripande målsättningen är att genom biotopvårdande åtgärder och förstärknings-
utsättningar stärka beståndet av flodkräfta i området.  

Åtgärdsplan - Betarpsbäcken 
 Information till markägare och nyttjare av skyddsområdesklassade sjöar och vattendrag. 

 Utplacering av informationsskyltar i skyddsområdet. 

 Vidareutbildning av befintliga fisketillsynsmän. 

 Löpande kräftprovfisken i Handskebobäcken, Soten och Värsjön vart annat år med 
start 2008. 

 Kräftprovfiske i Lången 2012 i syfte att utvärdera utsättningarna 2006, 2008, 2009 samt 
2010. 

 Utplacering av lämpligt bottensubstrat i Handskebobäcken och Värsjön. 

 Utplantering av flodkräfta i Värsjön. 

 Kräftprovfisken, sumpningsförsök, kontroll av vattenkemin samt inventering av bot-
tenförhållanden i Angsåssjön. Om förutsättningarna medger utsättning av flodkräfta 
bör det göras. 

 Regelbunden kontroll av vattenkemin inom hänsynsområdet. 

 Utplanteringar av fisk inom skyddsområdet får endast göras i enlighet med utsättnings-
policyn (se Utsättningspolicy). 
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Figur 19. Karta över skydds- och hänsynsområde Betarpsbäcken. 
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Motstående intressen och påverkan 

Försurning och kalkning 
Försurningen är ett av vårt lands största miljöproblem. Sedan 1970-talet kalkas tusentals 
sjöar och vattendrag i landet för att minska försurningsskadorna. Kalkningens effekter följs 
upp med provtagning av vattenkemi och biologiska undersökningar. Länsstyrelsen ansvarar 
för uppföljning och administration. Följande avsnitt redogör kort för försurning och kalk-
ning översiktligt och på delavrinningsnivå. Texten har till stora delar hämtats från den reg-
ionala kalkplanen för 2012.  

VÄSTERÅN HÅRT DRABBAD AV FÖRSURNING 

Västra delarna av Jönköpings län, innefattande Nissans vattensystem, är en av landets mest 
försurningsutsatta regioner. Nedfallet av en del försurande ämnen (framförallt svavel- och 
kväveoxider) har minskat sakta de senaste åren.  De huvudsakliga källorna till försurningen 
är sjöfart och biltrafik, men även skogsbruket inverkar indirekt på försurningen.  
 
Enligt Naturvårdsverket visar mätningar att halterna av försurande kväveföreningar mins-
kat med 23 % mellan åren 1989 och 1991 samt 2005-2007. Totalt sett har också nedfallet 
av svavel minskat med 61 %. Det är framförallt tack vare skärpt miljölagstiftning och 
strängare krav på avgasrening som minskningen skett. De sydvästra delarna av Sverige är 
på grund av sitt geografiska läge och den höga nederbördsmängden per år, bland de värst 
försurningsdrabbade områdena i hela landet. Detta kan härledas till markens naturligt för-
sämrade buffertförmåga, däribland jordarternas mineralsammansättning och berggrundens 
beskaffenhet. Även markanvändningen inverkar på tillförseln av försurande ämnen till 
vattnen. Sjöarnas surhetsgrad påverkas i hög grad av omgivande marks förmåga att motstå 
försurning (buffertkapaciteten), vilken kan försämras i och med ökande nederbörd och 
brunifiering (Naturvårdsverket 2002). Forskning har visat att felaktiga skogsbruksmetoder 
inom avrinningsområdet på sikt kan försämra en del sjöars omgivande förråd av buffrande 
ämnen, som har betydelse för sjöns pH-värde (referens). 
 
Samtliga vattenförekomster inom Västeråns delavrinningsområde är klassade som starkt 
försurningspåverkade. Sedan området började kalkas i slutet av 1970-talet, har vattenkemin 
successivt förbättrats. Kalkningens målsättning är att förbättra vattenkvaliteten så att den 
ursprungliga floran och faunan kan fortleva. Nätprovfiske, elprovfiske och kräftprovfiske 
utgör viktiga delar av den biologiska effektuppföljning som sker i  kalkade sjöar och vat-
tendrag. Beståndsutvecklingen av förekommande fiskarter fungerar som indikatorer på hur 
tillståndet i sjön har varit en längre tid och ger en mer rättvis bild än enstaka vattenprover 
som endast visar ett momentanvärde. Ofta har kalkningen uppsatta mål vad gäller fiskfau-
nan och då är det nödvändigt att undersöka dess status för att utvärdera de gjorda kalk-
ningsinsatserna. Följande arter används idag som indikatorer på försurning 
 
Sedan slutet av 1980-talet har nedfallet av försurande svavel mer än halverats i södra Sve-
rige. Även om främst de västra delarna av Jönköpings län fortfarande är starkt påverkat av 
försurning, så har målsättningarna med avseende på fiskfaunan i många enskilda sjöar be-
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dömts vara uppfyllda. Detta innebär dock inte att man kan upphöra helt med kalkningen, 
utan enbart successivt justera kalkmängderna. 

KALKNINGSVERKSAMHETEN 1977-2011 

De första kalkningarna i statlig regi genomfördes 1977 av dåvarande Fiskeristyrelsen, då i 
som ett femårigt försöksprogram. Från och med 1982 gjordes verksamheten permanent 
och kom att skötas av Naturvårdsverket och Länsstyrelserna. Idag är det Havs- och vat-
tenmyndigheten som har det nationella ansvaret över kalkningsverksamheten.  
 
De områdena i störst behov av fortgående kalkning är belägna i västra, sydvästra och södra 
delen av länet. Under 2011 kalkades totalt 540 sjöar och 162 vattendrag i Jönköpings län 
(Haag 2011).  Fram tills 1990 hölls kalkmängderna i länet totalt på en konstant nivå om ca 
17 000 ton spridd kalk per år. 2007 års revidering av samtliga åtgärdsområden innebar 
minskade kalkmängder. Dessutom har mängden kalk som sprids har närapå halverats, vil-
ket ställer krav på extra vaksamhet på resultaten från både vattenkemisk och biologisk ef-
fektuppföljning (den totala kalkmängden i länet uppgick under 2011 till 11 300 ton). Läns-
styrelsen administrerar kalkningsverksamheten och ansvarar uppföljningen av biologiska 
och vattenkemiska effekter. Kommunerna är huvudmän för kalkningen. Länets nuvarande 
åtgärdsområden för kalkning motsvarar 60 % av länets yta (Tärnåsen, 2011). Under 2010 
spreds ca 11 600 ton kalk i länet. Detta är något mindre än under 2009 och 2008 vilket för-
klaras av att doserna har kunnat sänkas i några åtgärdsområden där tillfredsställande resultat 
erhållits från vattenkemiprovtagning och biologiska undersökningar. Idag har kalkning med 
doserare minskat i länet och utgör nu endast omkring 1 % av den totala kalkmängden. Att 
kalka våtmarker är ett effektivt sätt att åtgärda vattendrag och sjöar med korta omsättnings-
tider. Våtmarken fungerar som ett pH-höjande filter för det vatten som passerar genom 
våtmarken. Våtmarkskalkningen medför dessvärre negativa effekter på markvegetationen, 
och numera tas därför inga nya våtmarker i anspråk vid våtmarkskalkning. 

 

 

Figur 20. Kalkdoseraren vid Våthultsström (Foto: Länsstyrelsen). 

 
I Västerån sprids kalken till stor del med båt, och en mindre del även på våtmarker. Sett 
över hela länet sprids idag ca 1 % av kalken med kalkdoserare. Fyra doserare i länet är i 
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drift och en av dessa är belägen i Våthultsström i Majsjöns fvo. Våtmarkskalkningen är re-
lativt omfattande i Jönköpings län. Under 2001 spreds 54 % av den totala kalkmängden på 
våtmarker, i jämförelse med 60 % tio år senare (Tärnåsen 2011). Kalkmängderna har suc-
cessivt kunnat minskas på grund av effektivare kalkformer och spridningssätt, i kombinat-
ion med allt färre målområden, i takt med uppnådda måluppfyllelser och minskad naturlig 
försurning.  
 
Sedan 2007 anlitas externa laboratorier för vattenkemiska analyser. Provtagning utförs av 
personal från Länsstyrelsen, kommunerna eller konsult. Konsulter anlitas även för elfiske 
och bottenfaunaundersökningar. Nät- och kräftprovfisken samt stormusselinventeringar 
görs i egen regi. Länsstyrelsen ansvarar även för utvärderingen av kalkningarna. Kalkningen 
måste fortsätta under ytterligare minst 50 år för att stora delar av det biologiska livet i sjöar 
och vattendrag inte skall slås ut. Väl genomförda kalkningsåtgärder är i regel tillräckliga för 
att huvuddelen av den naturliga faunan skall kunna klara sig.  
 

 

Figur 21. Kalken sprids vanligen med båt direkt i sjön eller med helikopter på våtmarker eller över sjön (Foto: 

Länsstyrelsen). 

 

Sjöreglering 
De ingående sjöarna har på många håll längs Västeråns sträckning dämts igen eller är be-
rörda av en tidigare och nuvarande reglering av vattenståndet. Sjöreglering är juridiskt sett 
en vattenverksamhet. Det vill säga en verksamhet eller åtgärd som syftar till att förändra 
vattnets djup eller läge, avvattna mark, leda bort grundvatten eller öka grundvattenmäng-
den genom tillförsel av vatten. Andra exempel på vattenverksamheter är anläggning av 
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dammar, vägtrummor, rensning av vattendrag, vattenuttag och dikning eller annan markav-
vattning. Påverkan från uppdämning och reglering av vattennivåerna kompenseras för, vil-
ket tidigare styrdes av vattendomar. Miljöbalkens införande har gjort det möjligt att om-
pröva gamla vattendomar. Tillstånd för vattenverksamhet i form av miljödom kan numera 
enbart lämnas av Miljödomstolen. Detta sker efter att tillstånd har ansökts om och samråd 
har skett med Länsstyrelsen. Tillståndsprocessen tar i regel väldigt lång tid och kan vara 
väldigt kostsamt, ett viktigt skäl till varför omprövning av äldre vattendomar sällan görs. 
 
Under början av 1900-talet skedde en intensiv utbyggnad av vattenkraft i länet. Till en bör-
jan var syftet främst att utvinna vattenkraft för hushålls- eller industriförsörjning. Under 
1950-talet lades en stor del av vattenkraftverken ned på grund av utbyggnaden av rikselnä-
tet. Många av de mindre elkraftverken var dessutom i sämre skick och behövde upprustas, 
vilket bidrog till nedläggningen av dem. I nuläget saknas information om energipotential i 
de nedlagda kraftverken, i relation till nuvarande elproduktion i länet. Totalt elva kraftstat-
ioner i Gislaveds kommun var i drift i början på 2000-talet. Förutsättningarna för det bio-
logiska livet, och i detta avseende fiskbeståndens fortlevnad och utveckling har sannolikt 
påverkats negativt av de dämningar och påföljande hydrologiska förändringar som sjösy-
stemet över tid har varit utsatt för. Enligt enkäten riktad till fiskerättsägare anges flödesför-
ändringar till följd av sjöreglering vara orsaken till minskningen av en del strandlekande 
fiskarter (till exempel mört och gädda). Det är omöjligt att enbart utifrån allmänna uppfatt-
ningar om orsak och verkan sluta sig till att så verkligen är fallet. Troligtvis är dock försur-
ningseffekterna på lekframgången större än de från regleringsskadorna. Det bör i samman-
hanget införas åtgärder som kartläggande av lekplatser och årligen återkommande vatten-
ståndsundersökningar som förtätas under kritiska perioder (vårvinter, senhöst, lekperioder 
etcetera). Det finns få sjölevande organismer som inte påverkas av en onaturlig reglering av 
sjöytan. Fiskar och kräftor är till exempel direkt beroende av naturliga vattenflöden under 
leksäsongen för fullbordad lek och lyckad rekrytering. 
 

 

Figur 22. Dammfästet vid Storasjöns utlopp utgör ett effektivt vandringshinder för fisk och kräfta, samtidigt 

som det illustrerar Västeråns många reglerbara dämmen som har påverkat många sjöars naturliga vatten-

flöden (Foto: Länsstyrelsen). 

 
Västeråns huvudfåra och avrinningsområdets ingående sjöar är starkt påverkade av sjöre-
glering och genom tidigare uppdämningar. Malensjöarnas vattenstånd fluktuerar med regle-
ringen från Vikafors kraftstation (max. amplitud ca 1,8 meter enligt Länsstyrelsens arkiv). I 
Storasjön, Sävsjön och Hallasjön noteras enligt enkäten påverkan på vattenståndet från 
Mörkebo damm, Hällabäck samt Anåsholm. Majsjöns vattennivåer påverkas av regleringen 
vid Våthultströms kraftverk. 
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Fiskevården 
”Fiskevård är åtgärder som syftar till ett uthålligt nyttjande och vård av fiskbestånd på natu-
rens villkor. Således skall fiskevårdsåtgärder anpassas så att den biologiska mångfalden be-
varas eller återupprättas” 

- Ur ”Ekologisk fiskevård” (Sportfiskeförbundet) 

 
”Fiskevård är den samlade benämningen på åtgärder som syftar till ett uthålligt nyttjande av 
fiskbestånden.” 

- Länsstyrelsens nuvarande definition 

 
 

Fiskevården har i ett nationellt perspektiv en lång tradition och synen på vad som är god 
fiskevård har successivt förändrats genom åren. Även i dagsläget kan begreppet fiskevård 
inneha olika betydelser beroende på vem som tillfrågas. Länsstyrelsens definition innefattar 
åtgärder vars syfte är att skapa förutsättningar för ett uthålligt nyttjande av fiskbestånden. 
Sportfiskeförbundets definition utvecklas till att omfatta bevarandet och återställande av 
biologisk mångfald, som alltså inbegriper mer än bara fiskresursen. Detta är ett tydligt ex-
empel på hur definitionen lätt ändras beroende på vilket mål som eftersträvas. 
 
Under första hälften av 1900-talet var fiskevården främst fiskodling för att plantera ut 
yngel, enligt devisen ”som man sår får man skörda”. Utläggning av risvasar var en vanlig 
fiskevårdsåtgärd som skulle fungera som skydd åt uppväxande yngel, eller för att locka till 
sig större fisk, och på så sätt förbättra fisket (se Bilaga 4.1.). Detta är en väl fungerande åt-
gärdsmetod som syftar till att öka fiskreproduktion och mängden rovfisk, till exempel ab-
borre och gädda. Under 1960-talet genomfördes åtgärder för att förbättra fisket i regle-
ringsmagasin och storskaliga utsättningar av främmande arter (signalkräfta, regnbågsöring 
mm.) hörde till vanligheterna.  
 
De senaste 15-20 åren har fiskevården anpassats till det stora restaureringsbehov som mil-
jöproblemen och olika fysiska ingrepp på vattenmiljön skapat (flottningsepoken, vatten-
kraftsutbyggnad, vattenreglering, dikning, rätning och uppdämning av vattendrag). Under 
1970-80 talen har fiskevården stort fokus på återställning av den biologiska miljön i miljö-
förorenade och försurade vattenområden. Återutsättning av fisk har genom tiderna bedri-
vits i olika syften, men den främsta anledningen har varit och är fortfarande att bevara be-
fintliga eller stärka försvagade fiskbestånd. 

Den allmänna filosofin beträffande fiskevården 
Nu för tiden arbetar man sällan med utsättningar i fiskevårdande syfte. Undantaget är i de 
fall som mänsklig påverkan har inneburit en så kraftig reducering av de vilda bestånden att 
det bedöms som nödvändigt med förstärkningsutsättningar för beståndets fortlevnad. Istäl-
let handlar modern fiskevård om att återställa de naturliga biotoperna, införa regler om till 
exempel minimimått och att se till att det finns fria vandringsvägar för fisken. Tanken är 
alltså att fiskevården ska resultera i förbättrade förutsättningar för naturlig reproduktion 
och överlevnad (Melin, 2011). 
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Nyintroduktioner och stödutsättningar av fisk 
Fiskutsättning och omflyttning av arter har pågått under lång tid och har i första hand syf-
tat till att öka avkastningen i fiskglesa vatten alternativt återintroducera arter i vattenmiljöer 
där dessa försvunnit. Den första formen av fiskevård var med största sannolikhet omflytt-
ning av fisk. I takt med att man lyckades konstbefrukta rom ökade utsättningarna och me-
toden var som mest populär mellan 1920 och 1940-talet. Många olika arter har varit före-
mål för utplantering bland annat lax, siklöja röding, abborre, öring, gös och bäckröding 
(Degerman med flera, 1998). 
 

 

Figur 23. Återintroduktion av flodkräftyngel i vatten inom skyddsområden för flodkräfta är en av flera beva-

randeåtgärder som syftar till att behålla och stärka kvarvarande bestånd av den hotade flodkräftan i Jön-

köpings län. På bilden syns 1-åriga kräftor redo att sättas ut (Foto: Länsstyrelsen i Jönköpings län).  

 
Att introducera främmande arter har i vissa fall visat sig mycket negativt. Ett mycket bra 
exempel på detta är signalkräftans intåg till Sverige under slutet av 60-talet. Den utplante-
ring som skett av signalkräfta har, eftersom signalkräftan i princip undantagslöst sprider 
kräftpest, sakta men säkert sätt decimerat Sveriges få kvarvarande bestånd av flodkräfta. Ett 
annat exempel är bäckröding som har bildat många självreproducerande bestånd i Sverige 
där den trängt undan den naturligt förekommande öringen (Degerman med flera, 1998). 
Det ska dock tilläggas att fiskutsättningar i vissa fall har varit av avgörande betydelse ur så-
väl försörjnings- som överlevnadsaspekt under början av 1900-talet. 
   

 

Utsättning av fisk 

 

För att sätta ut eller flytta fisk krävs tillstånd från länsstyrelsen enligt 16§ förordningen (1994:1716) om fisket, 

vattenbruket och fiskerinäringen. Vidare precisering av villkor för tillståndsgivning finns i Fiskeriverkets föreskrif-

ter (FiFS 2001:3) om odling, utplantering och flyttning av fisk. 

 

Vid bedömning av tillstånd beaktas bland annat artens lämplighet med hänsyn till vattenområdets särart 

och om det finns risk för spridning av smittsamma sjukdomar eller parasiter.  
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Tabell 5. Genomförda (kända) fisk och kräftutsättningar inom berörda fiskevårdsområden. Där 

uppgifter saknas har fältet lämnats blankt. Utsättningar av flodkräfta återfinns i Bilaga 3.1-3.2, 

samt i sammanfattningarna över genomförda kräftprovfisken på sidan 61. 

Sjö Art Årtal Antal Utsättnings-

typ/syfte 

Illeråsasjön GÄDDA 1956 20000  

Illeråsasjön SIK 1943 25000  

Illeråsasjön SIKLÖJA 1942 70000  

Illeråsasjön ÅL 1943   

Lången GÖS 1997 6000 1-somr. alt 

könsmogen 

     

Lången GÖS 2001 4000 0-1 år 

Lången SUTARE 1935   ospec 

Store-Malen GÄDDA 1939   

Store-Malen GÖS 1888,1994,1996, 2001   

Store-Malen ÅL 1937,1938,1939,1941 1943 

1944 1948-1950, 1952, 1953, 

1955-1957,1965 

  

Skrivaregårds-

sjön 

    

Majsjön Sik 1935-37, 1938, 1940, 1961 11000, 50000, 32000 

(1938), 40000 (1940), 

yngel 

 Sutare 1950, 1951 43000, 1330  

 Ål 1950, 1951 25 kg, 75 kg  Sättål 

 Gädda 1951,1953,1955-1960,1961, 

1962, 1964 

50000, 1000 (1955-60), 

3000, 2000, 5000 

yngel 

 Öring 1967, 1985 1200, 875  

 Harr 1969, 1972 2000  

 Gös 1955, 1957, 1961, 1991, 1993, 

1988, 1991-93 

5000 (1955-1992), 5000 

(1988), 120 (1992)  

 

Storasjön Gädda 1944-52, 1958, 1959, 1961, 

1962 

28000 (1946), 7000 (1947), 

2000 (1958) 

1500 (1959) 

2000(1961) 

3500(1962) 

 

 Sik 1938, 1940,1950 40000 (1940), 50000(1950)  

 Sutare 1912   

 Ål 1912-57   

 Öring 1967 330 yngel  (7,5 cm) 

Sävsjön Gädda    

 Röding, Öring    

 Sik    

 Sutare, Ål    
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Minkbekämpning 
Minken infördes till Sverige på 1920-talet för pälsdjursuppfödning. Förrymda eller ut-
släppta individer från pälsfarmer har etablerat reproducerande populationer och arten finns 
numera spridd över hela landet. Den förekommer vid alla slags vattenmiljöer och lever som 
generalist på bland annat fisk, skaldjur, kräftor, smågnagare och fågelungar. Minken är en 
framgångsrik predator på flodkräftor och man kan anta att minken periodvis vistas i ett 
område där flodkräftor förekommer, även om tydliga spår saknas (fotspår, rester av kräft-
skal etcetera). Åtgärder kan sättas in för att reducera minkens predation på framförallt flod-
kräftor, där sådana förekommer.  
 
I de fiskevårdsområden där minken uppfattas som ett särskilt hot mot kräftbestånden, är 
det ett alternativ att upprätta en strategi för minkjakt, vilket kan innefatta planering av ut-
sättning av fällor, och att se över och justera bestämmelser för minkjakt vid behov, samt in-
samling och analys av tillgänglig jakt- och vilt kunskap hos fiskerättsägare i vattenområdets 
närhet.  

Fiskebestämmelser avsedda att främja  

avkastningen/fiskevården 
Införande av bestämmelser för fiskets bedrivande för att främja avkastningen innefattar 
minimimått, maximimått eller en kombination av dessa. Det kan även innefatta frednings-
områden eller förbud mot fiske under vissa tider på året, till exempel perioder för fiskens 
lek eller andra känsliga perioder. Många föreningar har historiskt eller nyligen infört förbud 
och/eller redskapsbegränsningar för gädda, gös och abborre. Sådana fiskevårdsåtgärder är 
relativt enkelt att införa och administrera samtidigt, men bör införas med försiktighet och i 
samråd med föreningens medlemmar. Tydlig och tillgänglig information till medlemmar 
och fiskekortköpare om införandet av regler och bestämmelser är viktigt i sammanhanget. 
Åtgärden blir verkningslös om inte regler och bestämmelser följs. Detta förutsätter att en 
god samverkan finns mellan mark- och fiskerättsägare och effektiv fisketillsyn möjliggörs.  

MINIMIMÅTT 

Minimimått innebär att fisk under en viss längd inte får tas upp. Detta kan inom nätfisket 
åstadkommas genom att fångstredskapen anpassas, exempelvis genom minsta tillåtna 
maskstorlek. Inom sportfiske är det dock svårare att fånga fisk över ett visst förutbestämt 
mått. En viss selektering kan dock ske genom val av fiskemetod och storlek på bete. Om 
en fisk landas på rätt sätt finns det ofta goda möjligheter att återutsätta denna oskadd om 
det skulle visa sig att den underskrider minimimåttet.  
 
Man inför oftast minimimått i ett vatten för att skydda unga individer och ge dem möjlighet 
att leka minst en gång. Av senare nämnd anledning är det viktigt att minimimåttet anpassas 
till arten man avser att skydda samt till aktuell sjö eller vattendrag. Man bör med andra ord 
ha ett lägre minimimått i vatten där tillväxthastigheten är låg och givetvis bör minimimåttet 
vara lägre för mindre fiskarter än för större.  
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MAXIMIMÅTT 

Maximimått innebär att man inte får ta upp fisk över ett visst mått. Avkomman från stora 
individer har bättre överlevnad vilket är en god anledning till att man ska värna om de 
större exemplaren. Dessutom är det ur sportfiskesynpunkt gynnsamt att låta större indivi-
der leva vidare och reproducera sig eftersom dessa för vidare anlaget för god tillväxt. Bland 
fiskätande arter såsom abborre och gädda utgör större individer också en viktig reglerande 
funktion av fisksamhället eftersom de genom kannibalism hjälper till att hålla nere antalet 
artfränder. Färre småfiskar innebär minskad konkurrens om föda vilket leder till att fler in-
divider har möjlighet att växa sig stora. 

FÖNSTERUTTAG 

Fönsteruttag är en kombination av minimi- och maximimått. I praktiken innebär det alltså 
att man endast får landa fisk mellan exempelvis 40 och 70 centimeter. Om fisk av annan 
längd fångas ska den alltså sättas tillbaka så varsamt som möjligt.  

INTERVALLBEGRÄNSNING 

Intervallbegränsning eller ”slot-limit” som det också kalls är motsatsen till ett fönsteruttag. 
Detta innebär att fisk inom ett visst intervall inte får tas upp. Denna reglering är relativt 
vanlig i nordamerikanska sjöar. Där har undersökningar visat att med en slot-limit på 50-70 
centimeter för gädda ökade man andelen gäddor i detta intervall med 15-40 % medan an-
delen gäddor större än den övre gränsen var konstant. De utvärderingar som genomförts 
av storleksregleringar vid fisket efter gädda visar inga tydliga effekter på tätheter av fisk, 
men däremot att man kan förändra storleksstrukturen hos gäddbestånd i önskvärd riktning 
(Persson, med flera, 2011).  

FÅNGSTBEGRÄNSNING ”BAGLIMIT” 

Fångstbegränsning, eller som regeln ofta benämns - ”baglimit”, innebär att man inte får ta 
upp mer än ett visst antal fiskar. Avsikten med begränsningen är att man inte ska fiska mer 
fisk än vad vattnet klarar av att producera. En fångstbegränsning bör med fördel kombine-
ras med lämplig storleksbegränsning. 

FREDNINGSTIDER OCH FREDNINGSOMRÅDEN 

Fredningstider tillämpas oftast för fisk så att de sammanfaller med den period då arten le-
ker. Regeln syftar till att fisken ska få möjlighet att reproducera sig ostört och ska därför 
anpassas efter de lokala förhållanden som råder för avsedd art. Ett komplement eller alter-
nativ till fredningstid är att förbjuda fiske på vissa områden där man vet att lek förekom-
mer. Förbudet kan gälla hela året eller anpassas så att det endast gäller under lekperioden. I 
vissa fall kan det vara lämpligt att kombinera fiskeförbud under lektid med fiskeförbud på 
vissa områden medan det i andra fall kan räcka med något utav förbuden.  
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Den skyddsvärda ålen 

Ålen är historiskt sett en av Sveriges mest betydelsefulla arter för insjöfisket. Den var tidi-
gare ett vanligt inslag i svenska vatten. Det är en mycket uppskattad matfisk, både i Sverige 
och utomlands och ekonomiskt väldigt betydelsefull. Fram till senare delen av 2000-talet 
var både fritids- och yrkesfisket efter ål tämligen utbrett. Den europeiska ålen är till skillnad 
från våra sötvattenslekande laxfiskar en så kallad katadrom art, vilket innebär att den är 
sötvattenslevande men vandrar ut i havet (Sargassohavet) som vuxen ål för att reproducera 
sig. Glasålen, som ålens yngel kallas, driver tillbaka med havströmmar och vandrar sedan 
tillbaka upp i sötvatten där den tillväxer. Kunskapen om ålens reproduktion är uppseende-
väckande nog mycket begränsad med tanke på dess stora ekonomiska värde. Ålen är allä-
tare men föredrar främst musslor, kräftor och andra bottenlevande djur. Arten är mycket 
långlivad och långsamt växande, maxvikt i svenska vatten anses vara omkring fyra kilo 
(Curry-Lindahl). Situationen för den europeiska ålen är idag tyvärr kritisk. Antalet glasålar 
som når de europeiska kusterna har minskat betydligt sedan 1970-talet. Mängden glasål är 
idag omkring en procent av vad som fanns för 30 år sedan. Den bakomliggande orsaken till 
den drastiska minskningen av glasål fortfarande är okänd. Några möjliga förklaringar kan 
vara överfiske, vandringshinder, miljögifter och klimatförändringar. I sammanhanget finns 
två huvudteorier. En del forskare menar att storskaliga oceana förändringar, bland annat 
ändrade strömförhållanden, försvårar ålynglens chanser att nå de europeiska kusterna. 
Andra hävdar att nedgången beror på svårigheter för den lekmogna silverålen att vandra 
tillbaka till lekområdet på grund av utbyggnaden av vattenkraft. Båda dessa problem anses 
dock mycket svåra att åtgärda (Dekker 2004, Artdatabanken 2006).  
 
Ålens status i Sverige är sådan att kraftiga åtgärdnågon er måste sättas in för att undvika 
utrotning. Arten är idag rödlistad och klassas som akut hotad (CR) (Artdatabanken, 2007). 
Fiskeriverket har infört restriktioner i ålfisket som ett led i bevarandet av den Europeiska 
ålen. Från den 1 maj 2007 är allt ålfiske förbjudet med undantag för ett fåtal yrkesfiskare 
och fiskare med stöd av enskild fiskerätt som har fått dispens.  Dessutom arbetar Fiskeri-
verket med att minska dödlighet av ål i kraftverksturbiner (Fiskeriverket). Fiskeriverket har 
även beslutat att tillåta ålfiske i ett antal kraftigt utbyggda vattensystem där det anses att ål 
har ytterst begränsad möjlighet att vandra. Undantag från Fiskeriverkets allmänna fis-
kestopp gäller om vattnet ligger mer än tre vandringshinder ifrån havet. Detta medför att 
hela Jönköpings län är undantaget från ålfiskeförbudet. Dock gäller ett minimimått på 70 
centimeter i de vatten som är undantagna från ålfiskeförbudet. 
 
Ålen förekommer rikligare i de västra delarna av länet med mycket få förekomster i Emåns 
och Motala ströms avrinningsområden. Vattendragen som mynnar på västkusten har natur-
ligt haft större uppvandring och i Västeråns delavrinningsområde förekommer det lokalt 
fortfarande relativt gott om ål.  
 
Utsättningar av ål sker i viss mån fortfarande inom länet, dels på initiativ av fiskevårdsom-
råden och dels genom kompensationsutsättningar som ålagts vattenkraftverk i vattendo-
mar. Detta görs i syfte att kompensera för den minskade uppvandringen, samt den dödlig-
het som ålen utsätts för i kraftverksturbinerna på sin vandring ut mot havet.  
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Bilaga: 
1) 4.1. Anvisning för konstruktion och anläggande av risvasar 

 
Kommentar: Bilaga 4.1. är en bra beskrivning hämtad från Fiskefrämjandet i Stockholms 
skärgård. Under ledning av Sverker Lovén konstruerade Stockholms idrottsförvaltning ris-
vasar i några Stockholmssjöar. Även vid Gålö och Björnö (Värmdö) konstruerades risvasar 
under några vintrar med början år 2006 (Källa: artikel i tidskriften Land, 2006).  
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Bilaga 4.1. Anvisning för konstruktion och 

anläggande av risvasar. 
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Fisket och uttaget 

Enkätundersökning 2010 
Detta avsnitt bygger till stora delar på de enkäter som utgick till föreningens medlemmar 
och fiskekortsköpare. Med enkäterna som underlag har olika fiskarters betydelse för olika 
kategorier av fiskare framträtt. Syftet med enkäten har varit att få information om fisket-
rycket för att på ett översiktigt sätt kunna kvantifiera uttaget av fisk från sjön. Utöver detta 
har inkomna kommentarer via enkäten bidragit till en tydligare bild av fiskets omfattning i 
sjön. 
   
Enkätundersökningen genomfördes under våren 2010 med ambitionen att beskriva såväl 
allmänhetens (fiskekortköparnas) handredskapsfiske som fiskerättsägarnas fiske med hand- 
och mängdfångande redskap inom respektive fiskevårdsområde. Genom detta erhölls vär-
defulla synpunkter på fisket, fiskeupplevelserna och servicen kring fisket. I övrigt har de 
svarandes synpunkter på fisket och utvecklingsmöjligheter beträffande fiskevårdsåtgärder 
beaktats vid utformningen av åtgärdsförslag inom fiskevårdsområdena.  Målet med enkät-
undersökningen var också att genomföra en skattning av sjöarnas fiskuttag. Underlaget till 
fiskuttagets skattning bedömdes dock vara alltför bristfälligt för att genomföra en sådan 
analys. En orsak till det bristfälliga underlaget har antingen varit alltför få inkomna enkät-
svar eller att andelen fiskeutövare som svarat varit för låg.  

Metodik 
Underlagsmaterialet baseras på två separata enkäter där den ena riktades mot fiskekortkö-
pare och den andra mot fiskerättsägare. Beroende på kategori av fiskande var enkäterna 
olika utformade då fiske med mängdfångande redskap såsom nät och ryssjor enbart är för-
behållet fiskerättsägarna.  

Resultat 
Totalt 668 fiskekort av varierande typ såldes inom samtliga föreningar under 2009-2010. 
Totalt besvarades enkäten av 73 personer. Svarsfrekvensen var alltså endast ca 10 %. Pri-
serna på fiskekort har justerats under åren. Från samtliga 6 föreningar besvarades enkäten 
av totalt 73 personer (fiskerättsägare och/eller fiskekortsköpare), varav 27 av dessa någon 
gång under 2010 fiskat i det för enkäten avsedda fiskevårdsområdet. Svarsfrekvensen för 
fiskeutövare var således 37 %. Svarsfrekvensen bland svarande som fiskat bedömdes be-
gränsa möjligheten att utföra en trovärdig skattning av fiskets uttag, däremot gjordes en ge-
nerell bedömning med avseende på sjöarnas värde ur fiskesynpunkt, fiskeupplevelsen samt 
fiskets utveckling med avseende på intressanta fiskarter. Denna information har samman-
vägts och beaktats i åtgärdsförslagen (”Mål och åtgärdsförslag”). Överlag bedömdes svars-
frekvensen bland andelen fiskare för låg för att möjliggöra en rättvis uttagsberäkning. 
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Tabell 6. Resultat från enkätundersökningen till fiskerättsägare och fiskekortsköpare. Tabellen 

anger hur många av de svarande som någon gång fiskat i berört fiskevårdsområde under 2010. 

FVOF Antal svarande Antal svarande som fiskat 

Illeråsasjön 2 2 

Malensjöarna 13 5 

Skrivaregårdssjön - - 

Majsjön 24 7 

Storasjön-Sävsjön 

m.fl. sjöar 

22 8 

Angsåsortens 12 5 

Totalt, alla fvof 73 27 

Uttag av fisk 
Uttaget av fisk i en sjö avser den mängd fisk som tas upp (fiskas) från sjön i förhållande till 
sjöns produktion av fisk. Produktionen av fisk styrs av vattnets så kallade bärförmåga. Bär-
förmågan innebär gränsen för hur mycket fisk som finns och tillväxer inom en viss yta. 
Denna gräns bestäms främst av tillgången på näring och vattnets temperatur och syreför-
hållanden. Den största utmaningen för fiskeribiologer genom tiderna har varit att kvantifi-
era just produktionen, vilken kan beräknas utifrån populationsmodeller där man också gör 
vissa antaganden för att öka modellernas trovärdighet, med andra ord; man anpassar mo-
dellen så att den på bästa sätt speglar de verkliga förhållandena i sjön. Något förenklat råder 
ett visst förhållande mellan mängden (biomassan) och produktionen av fisk. För enkelhet-
ens skull skiljer man på bruttoproduktionen (den totala ökningen av biomassa) och netto-
produktionen, vilken ges av bruttoproduktionen minus den totala dödligheten (Degerman 
med flera 1998). Den sistnämnda av dessa är ganska komplicerad att räkna ut. Detta på 
grund av att det är så svårt att få fram hur omfattande den naturliga dödligheten egentligen 
är (på grund av konkurrens, sjukdomar, svält etc.). Hos de flesta fiskarter dör flest individer 
relativt redan som fiskyngel, vilka är relativt svåra (metoderna åtminstone kostsamma) att 
kvantifiera på ett tillförlitligt sätt. Den intressanta delen av fiskars dödlighet har därför 
främst varit dödlighet från predation och fiske, värden på dessa variabler är något enklare 
att få fram.       

Avkastning 
MSY= Maximal Sustainable Yield är den största fångst som kan tas ut från ett fiskbestånd 
år efter år utan att äventyra fiskbeståndet. Genom att fiska efter denna devis sker uttaget av 
fisk enbart på räntan av kapitalet. Då värdet av MSY ofta är omöjlig att fastställa innan fis-
ketrycket redan märkvärt reducerat fiskbeståndet, rekommenderas att i största möjliga mån 
fiska under denna gräns (genom att tillämpa försiktighetsprincipen). 
 
Att fiska enbart på räntan är således viktigt för den fortlöpande verksamheten inom ett fis-
kevårdsområde och kan till viss del styras av tämligen enkla ingrepp som regelförändringar. 
Sådana kan bland annat innefatta införandet av minimimått, fångstfönster och fångstkvoter 
(se kapitlet ”Mål och åtgärdsförslag”). 

TOTAL AVKASTNING OCH UTHÅLLIGT UTTAG 

Att skatta avkastningen av fisk i en sjö är i regel mycket svårt. Tillgänglig information om 
fiskproduktionen i svenska sjöar är bristfällig men uppgifter från ett antal europeiska sjöar 
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visar på variationer på mellan 10-700 kilo per hektar och år (Degerman med flera, 2006). 
Produktionen av fisk per ytenhet minskar generellt med höjden över havet, ökande sjöstor-
lek och medeldjup. Det innebär att sjöar i Norrland vanligtvis producerar en mindre mängd 
fisk än sjöar i Skåne, samt att stora och djupa sjöar har en lägre produktion än små (Alanärä 
& Näslund 1995). Tabell 2 visar den uppskattade avkastningen i kg för ett par olika sjötyper 
(Degerman med flera, 1998).  
 
Beräkningar av den potentiella årsproduktionen av konsumtionsfisk, det vill säga arter som 
till exempel abborre, gädda, sik, signalkräfta och gös, varierar mellan 3-25 kilo per hektar 
och år i sjöar större än 4 kvadrat kilometer. För Jönköpings län har denna siffra beräknats 
uppgå till någonstans mellan 6,2 och 8,2 kilo konsumtionsfisk per hektar och år.  

Tabell 7. Avkastning av sport och matfisk från olika typer av sjöar enligt Degerman 

 med flera 1998.   

Kust- och låglandssjö  

Fiskart Uppskattad avkastning kilo/ha/år 

Abborre 1-5 

Gös 0,5-6 

Lake 1-3 

Gädda 1-3 

Siklöja 1-10 

Sik 0,5-2 

Karpfisk 1-200 

  

Inlands- och skogsjö  

Fiskart Uppskattad avkastning kilo/ha/år 

Öring 0,5-1 

Harr 1-4 

Abborre 0,5-4 

Gädda 0,5-4 

Lake 0,5-2 

Sik 1-6 

Siklöja 1-10 

 
Ett uthålligt uttag av fisk innebär att beståndet bara beskattas så att det inte minskar eller 
tar skada. Vanligen skiljer man på två olika typer av överfiske, rekryteringsöverfiske och 
tillväxtöverfiske. Rekryteringsöverfiske innebär att man beskattar ett bestånd så hårt att 
inga eller få nya individer rekryteras, det vill säga att man i princip fiskar bort ett bestånd 
och omöjliggör fortsatt reproduktion. Den andra typen av överfiske, tillväxtöverfiske, in-
nebär att man fångar fisken trots att den kunnat växa betydligt mer innan den dött naturligt 
via ålderdom eller motsvarande (Lennartsson, 2010). 
 
Ett tillväxtöverfiske kan i sin tur delas in i två olika nivåer. För den lägre nivån gäller att 
tillväxtöverfisket påverkar artens storlekssammansättning så att denna förskjuts. Denna för-
skjutning leder till att de större individerna av en art blir färre än vad de varit innan. Är till-
växtöverfisket ännu större kan detta leda till att avkastningen avtar vilket drastiskt ökar ris-
ken för förskjutningar mellan fiskarterna i sjön, det vill säga att balansen mellan till exempel 
rovfisk och karpfisk rubbas (Lennartsson, 2010). 
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Figur 24. Storasjön en mulen sommardag (Foto: Länsstyrelsen). 
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Fisketillsyn 
En väl utarbetad strategi för tillsyn av fiskereglernas efterlevnad inom fiskevårdsområdet är 
ett av de viktigaste förvaltningsinstrumenten inom fiskevården. Tillsynsverksamheten kan 
avspegla fiskets betydelse i fiskevårdsområdet. Den är också viktig för att bibehålla och ut-
veckla ett uthålligt fiske. Fisketillsynsmännen medverkar indirekt till värdefull information 
om fiskesituationen och beståndsutvecklingen för de fiskande i området, då fisketillsyns-
mannen ofta innehar goda kunskaper om områdets förutsättningar gällande fisket. En or-
ganiserad och aktiv fisketillsyn är av stor vikt för Skyddsområdena för flodkräfta. Enligt 
fiskelagen (1993:787) 34 § andra stycket, innebär förordnandet om tillsyn befogenheter att 
övervaka efterlevnaden av fiskebestämmelser. Dessa innefattar att: 
 

 Utföra undersökningar av fisk och redskap, samt tillträde till fiskebåtar (fartyg) där fisk 
och fiskeutrustning förvaras. 

 På begäran få upplysningar och handlingar som behövs för tillsynen 

 Få hjälp av den eller de personer som är föremål för åtgärden 

 Att enligt 47 §, första stycket i fiskelagen (1993:787) beslagta egendom 
 
Övriga av tillsynsmannens befogenheter anges i samma fiskelag, jämte bestämmelser enligt 
fastställda föreskrifter av Fiskeriverket. Tillsynsmannen ska även bära särskilt klädesplagg, 
med tjänstetecknet väl synligt i höjd med bröstet. 
 
De olika fiskevårdsområdesföreningarnas satsning på fisketillsyn skiljer sig mellan områden. 
I Illeråsasjöns fvof saknas enligt utskickad föreningsenkät utbildade tillsynsmän, här kan det 
vara angeläget att ta kontakt med Länsstyrelsen för information om eventuellt utbildande 
av tillsynsmän. Detta tas upp som ett åtgärdsförslag i planen.    

Kontrollavgiften - ett nytt inslag i fvof:s vardag  
Brott mot en fiskevårdsområdesförenings egna fiskeregler kan inte längre leda till allmänt 
åtal och böter eller annat straff. Fiskevårdsområdesföreningen har däremot idag möjlighet 
att ta ut en kontrollavgift, liknande den som en markägare kan ta ut vid olovlig parkering. 
Rätten att ta ut kontrollavgift kan ske enligt en bestämmelseändring i Lagen om fiskevårds-
områden (1981:533) som trädde i kraft 1 januari 2011 (LOFO 2010:1874). För att kunna ta 
ut kontrollavgift krävs att fvof har ett beslut om utfärdande av kontrollavgift från fiske-
stämman. Kontrollavgift får endast tas ut för överträdelser som inte är belagd med straff i 
annan lag eller författning. Kontrollavgiften omfattas alltså endast av sådana regler som 
fvof själv har utfärdat (till exempel fångstbegränsningar eller tillåtna redskap), utöver gäl-
lande lagar och författningar. Exempel på regler kan vara att fiskekortet gäller för tre fiskar 
per dygn, att minimimåttet är 40 centimeter eller att endast flugfiske är tillåtet. Den som då 
dragit upp fyra fiskar, en fisk på 37 centimeter eller använt spinnspö har brutit på förening-
ens regler och måste alltså betala kontrollavgift. För att få kräva en fiskare på kontrollavgift 
ska föreningen ha informerat tydligt om fiskereglerna, till exempel direkt på fiskekortet eller 
på ett bilagt informationsblad, eller på annat sätt så att fiskaren inte kan ha undgått att se 
informationen. Kontrollavgiftens storlek beslutas av fvof själv. Avgiften får dock inte över-
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stiga tio procent av prisbasbeloppet, som för 2011 är 42 800 kronor. Alltså får kontrollav-
giften inte överstiga 4280 kr, så länge detta prisbasbelopp gäller. 
  
När en fiskare, enligt fvof, har överträtt reglerna ska föreningen överlämna en betalnings-
uppmaning. Till uppmaningen kan lämpligen bifogas ett inbetalningskort. Föreningens re-
presentant, tillsynsman eller annan funktionär, bör själv legitimera sig, samtidigt som fiska-
rens personuppgifter noteras. Kontrollavgiften får inte tas ut om det är uppenbart oskäligt, 
till exempel att fiskaren blivit allvarligt sjuk, på grund av ålder eller bristande mognad inte 
kunnat tillgodogöra sig informationen eller att fiskereglerna varit otydliga. Fisk som fångats 
i strid mot reglerna får beslagtas. Det är föreningens ansvar att se till att tillsynsmännen el-
ler de som övervakar fisket och utfärdar kontrollavgifter, har tillräckliga kunskaper. 
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Sportfiske och fisketurism 
Fiske är en sysselsättning som lockar allt fler utövare från år till år. Enligt en studie uppgår 
antalet fritidsfiskare (sportfiskare och husbehovsfiskare) till ca 3 miljoner (Norling 2003). 
Fiskeriverket uppgav i en rapport från 2006 att ca 1 miljon fiskande svenskar uppskatt-
ningsvis fångade 18 100 ton det året, fördelat på sammanlagt 13.8 miljoner fiskedagar. I de 
stora sjöarna Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön (Jämtland) är fisket med 
handredskap (i princip synonymt med sportfiske) förvisso fritt på allmänt vatten, men fak-
tum är att de flesta av Sveriges sjöar och vattendrag består av enskilt vatten, där fiske upp-
låts till allmänheten av fvof i och med försäljning av fiskekort. En del av inkomsten från 
fiskekortsförsäljningen kommer fvof till godo och kan finansiera åtgärder för fiskevården 
och fiskets bedrivande i fiskevårdsområdet (Norling 2003, Fiskeriverket 2007). Generellt 
sett är priserna för fiskekort i fiskevårdsområden låga. Enligt Sveriges fiskevattenägareför-
bund, fiskevattenägarna bör prissättningen av fiskekort grundas på och spegla följande fyra 
kriterier: 
 

 Fiskets kvalitet (fiskbeståndens fångstbarhet och storlek, artsammansättning, ut-
sättning av fisk med mera) 

 Fiskeservicens kvalitet (tillgång till information, service i form av båtramper, hyr-
båtar, skyltning av leder, övernattningsmöjligheter med mera) 

 Fiskevattnets geografiska belägenhet (till exempel storstadsnära, goda kommu-
nikationer, närhet till andra attraktiva besöksmål) 

 Fiskevattnets storlek (arealen på fiskevattnet bör få genomslag i prissättningen på 
fiskekort) 

 
Grundpriset för ett fiskekort bör inte understiga 50 kr för ett dygnskort (24 timmar). Med 
detta som utgångspunkt kan priserna på de övriga korttyperna beräknas. Det rekommende-
rade grundpriset för ett årskort är 10 gånger dygnskortspriset det vill säga 500 kr. För veck-
okort är det rekommenderade grundpriset 4 gånger priset för ett dygnskort (200 kronor). 
Argumenten för höjda fiskekortspriser är bland annat det som redan nämnt med avseende 
på konsumentprisindex. Vidare har även marknadsvärdet för fisk, inte minst för gädda, gös 
och abborre som är de viktigaste arterna vid handreskapsfiske, ökat väsentligt. Trycket på 
fiskresursen har ökat genom ett växande turist- och sportfiske. Detta medför ett större sli-
tage på bland annat markresursen och ställer allt högre krav på investeringar i service med 
anknytning till fiske, till exempel tillgänglighet, underhåll av båtplatser och fiskeplatser, 
stuguthyrning, information om fiskeregler med mera. En generell översyn av gällande fis-
kekortspriser anges som är därför en tänkbar åtgärd (se avsnittet ”Mål och Åtgärdsför-
slag”). 
 
Under perioden 2000 till 2010 har priset för årskort i Majsjön reglerats vid två tillfällen vil-
ket skedde mellan säsongerna 2003-2004 och 2006-2007. Den senaste prisökningen innebar 
en höjning från 200-300 kronor. Priset för ett årskort har sedan dess legat konstant på 300 
kronor vilket är 200 kronor lägre (66 %) än det grundpris som rekommenderas av fiske-
vattenägarna. För dygnskortet har priset under samma period höjts vid två tillfällen och lig-
ger i nivå med det rekommenderade priset. För övriga korttyper, det vill säga vecka och 
månadskort, har prisutvecklingen följt varandra. I dagsläget uppgår kostnaden för vecka 
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och månadskort till 150 respektive 200 kronor vilket är under det av fiskevattenägarna re-
kommenderat pris. Priset för ett årskort för fiske i Illeråsasjön ligger sedan 2008 på 400 
kronor, medan kostnaden för samma kort i Lången (Angsåsortens fvof) är 150 kronor. I 
övrigt varierar fiskekortstyper och prissättning väsentligt mellan olika föreningar, vilket na-
turligt följer av varje fiskevårdsområde specifika förutsättningar, enligt ovanstående krite-
rier. 

Tabell 8.  Antal sålda fiskekort per fiskekortstyp för respektive fiskevårdsområde. Redovisade 

uppgifter bygger på inkomna enkätsvar och avser endast de fiskekortstyper som är gemen-

samma för alla ingående fiskevårdsområden.  I de fall data saknas, har fältet lämnas blankt. Sta-

tistik över försålda fiskekort saknas för Illeråsasjöns och Skrivaregårdssjöns fvof.  

Fvof Årtal Sålda fiskekort    Övriga 

  Dagkort Veckokort Månadskort Årskort Totalt 

Angsåsorten 2009 12   13 25 

Majsjön 2009 79 22 6 13 120 

Malensjöarnas 2009 110 9  8 127 

Storasjön-Sävsjön 2010 182 17  5 204 

Totalt  383 48 6 39 476 

 

Försäljningsställen 
Merparten av fiskekortsförsäljningen sköts av privatpersoner. Från utskickad föreningsen-
kät framkom att i Angsåsortens fvof saknades särskilda rutiner för fiskekortsförsäljningen. 
Rutiner och översyn av fiskekortpriser- och försäljning anges i planen som åtgärdsförslag 
(se Mål- och åtgärdsförslag). 

Information 
Informationssökning via Internet är flitigt använt vad gäller sökande efter fiskemöjligheter. 
Ett relativt enkelt sätt att nå ut med information om fisket i fiskevårdsområdet är att pro-
ducera en lättöverskådlig hemsida över föreningens fiskemöjligheter. För de föreningar 
som saknar uppdaterad information är således i behov av en informativ webbsida som för-
eningen själva förfogar över. Detta tas upp som ett åtgärdsförslag under kapitlet ”Mål och 
åtgärdsförslag”.  
 
Vissa fiskevårdsområdesföreningar har i dagsläget informationstavlor uppsatta kring sjön. 
Informationstavlor och information tillgänglig på Internet är ett utmärkt sätt att sprida in-
formation om fiskeregler, vid sidan om den information om fiskevattnet fisketillsynsmän-
nen ger. Malensjöarnas fiskevårdsområde har i nuläget en webbsida som på ett utmärkt sätt 
beskriver sjöarna och fiskemöjligheterna i fiskevårdsområdet.  

Hemsida och fiskekortsförsäljning via Internet 
Att samla informationen om fisket på en egen webbsida är av stor vikt för att göra sjön till-
gänglig för sportfiskare. Hur ofta man väljer att uppdatera webbsidan och hur omfattande 
informationen ska vara är avhängigt föreningens ambitionsnivå. Möjligheter finns att hålla 
en webbsida levande genom att då och då uppdatera med nyheter som säsongspremiär, 
stora fiskar, fisketävlingar, etcetera. Webbsidan är utmärkt för att marknadsföra och infor-
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mera om sjön, samtidigt som man på ett smidigt sätt kommunicerar ut regler och rekom-
mendationer för fisket i sjön.  
 
Det finns idag möjlighet till fiskekortsförsäljning via Internet, vilket är mycket positivt för 
tillgängligheten. Även om fiskekortsförsäljning i dagsläget finns i till exempel vissa livsme-
delsaffärer, kanske öppettiderna inte räcker till för att tillgodose samtliga sportfiskares be-
hov. Många vill exempelvis påbörja sitt fiske tidigare på morgonen. Fiskekortsförsäljning 
via en Internetsida kan alltså underlätta och potentiellt öka fiskekortförsäljningen till sjön. 
Hemsidan kan med fördel också översättas till engelska och tyska för att informationen ska 
kunna nå ut även till turister. De behöver också kunskap om gällande fiskeregler.  
 
Om kompetens finns inom fiskevårdsområdesföreningen bör detta tas upp som ett alterna-
tiv till anlitande av extern hjälp. Länsstyrelsen kan åta sig uppdraget att skapa en webbsida 
åt fiskevårdsområdesföreningen, men föreningen får själva stå för uppdateringen.  
 
Fiskekortsförsäljning via Internet och sms erbjuds på bland annat 
www.svenskafiskevatten.se och www.ifiske.se. För mer information om hur en fiskekorts-
butik på Internet kan se ut finns ett exempel från Nömmens fiskevårdsområde: 
www.svenskafiskevatten.se/nommen.  

Övriga servicefunktioner för sportfisket 
För sportfiskande turister är förutom tillgång på stor fisk, tillänglighet och god service en 
viktig del av ett givande fiske. Samtliga fvof har via fiskekortsförsäljning utvecklat ett bra 
samarbete med lokala aktörer där sådana finns, försäljningsställena har i många fall även 
bra information om sjön och dess arter, trender i fisket mm. Vid många av sjöarna hyrs 
även stugor ut till sportfiskande turister. Stuguthyrning och planering och byggnation av 
stugor i sig är inte en del av fiskevårdsområdesföreningarna verksamhet. Däremot kan för-
eningarna underlätta för etablering genom att arbeta med åtgärder som gör fisket lättill-
gängligt. Vid Majsjön har under några år planerats att uppföra en stugby, för att husera till-
resta sportfiskare. Denna process är dock fortfarande i planeringsfasen. I nuläget finns stu-
gor att hyra i bl.a. Loftsgården och det idag råder ingen egentlig enighet mellan medlem-
marna om nybyggnation av stugor, om inte en sådan gynnar föreningens och områdets in-
tressen. Vid Malensjöarna finns stuga att hyra i Hallabo, och nyligen har det uppförts två 
fritidshus där det satsas på full service till fiskeintresserade besökare som kommer för att 
fiska i sjön eller på annat sätt utforska området. En satsning på turismen kan få positiva 
följder för fisket i Malensjöarna, och på sikt även förbättra turistfiskets förutsättningar i 
andra närbelägna fvof.   

Båtuthyrning 
Att tillgängliggöra fisket för tillresta sport- och turistfiskare är viktigt. Detta kan bland an-
nat göras genom att hyra ut båtar. En båt öppnar möjligheter som vid landfiske kan vara 
relativt begränsat som till exempel att nå ut till vatten med större djup eller fiska över frilig-
gande grynnor ute i sjön. Tillgång till båt medger även fiske genom trolling under förutsätt-
ning att detta är en metod som är tillåten i den aktuella sjön.  
 

http://www.svenskafiskevatten.se/
http://www.ifiske.se/
http://www.svenskafiskevatten.se/nommen
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Förutom att erbjuda tillresta sportfiskare och andra rekreatörer tillgång till båt finns det 
även möjlighet att hyra båtplats. I Majsjön kan båtplats hyras mot en avgift av 250 kr. Detta 
avser förstås sådana som har med sig egen båt till sjön för fisket. Hos samtliga fiskevårds-
områdesföreningar finns möjlighet att låna eller hyra båt. En del föreningar hyr ut båt till 
fiskande turister, ofta träffas man personligen och går igenom möjligheterna för tillgång till 
båt. Vid försäljningsställena finns kontaktinformation och kartmaterial där försäljaren kan 
tala om var båtarna finns och vilka regler som gäller. Inga bestämmelser finns om motor-
förbud i någon av de större sjöarna.   
 

 
 

 

Figur 25. Att göra fisket tillgängligt och förvalta fiskeservicen på ett bra sätt ger möjligheter att locka även 

långväga fiskturister. Ovan: fritidsstuga i Loftsgården, Majsjöns fvo (Majsjöns fvof). Nedan: Gösfiske Malensjö-

arna, Malensjöarnas fvo (Malensjöarnas fvof, Niclas Sjöblom). 
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Bilaga 5. Återutsättning av fisk 
 

 
 
Fiskeregler och bestämmelser kring sjöns rovfiskarter (abborre, gädda och gös) är utfor-
made på olika sätt inom fiskevårdsområdena. Etiska regler för fisket är nära sammankopp-
lade till dessa bestämmelser och bidrar till miljöhänsyn och god fiskeetik vid fiskets bedri-
vande. God tillgång på rovfisk är betydelsefullt för ett långsiktigt hållbart sportfiske och be-
fintliga fångstbegränsningar innebär att du som fiskare kan bli tvungen att släppa tillbaka 
vissa av de fiskar du fångar.  
 
Återutsättning av fisk, så kallad ”catch & release” innebär att den fångade fisken krokas av 
och släpps tillbaka i vattnet. Ett problem med ”catch & release” är att fisken vid bristfällig 
hantering kan ta skada av själva kroken, av syrebrist eller av att slemskiktet/fjällen skadas. 
Som fiskare kan du genom att hantera fisken på rätt sätt minska dödligheten hos fisken vid 
”catch & release”.  

Hjälpmedel att ha med i båten 
Tång/peang, avkrokningsmatta, håv med knutlöst garn (helst gummerad). Vill du väga din 

fångst – använd vågnät (ikeakasse duger).  

 

Tips 

Använd stora beten, det minskar risken för djup krokning. Vid fiske med naturliga beten, 

kroka fisken omedelbart vid tecken på napp. Kort drillningstid minskar oftast risken för 

stress, syrebrist och påföljande mjölksyraförgiftning. Det är dock viktigt att inte drilla fisken 
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för snabbt till ytan när man fiskar på stora djup. Kroka av fisken i vattnet om det är möjligt, 

eller minimera fiskens tid i luften. Genom att fukta händer och hjälpmedel (t.ex. avkrok-

ningsmatta och vägnät) minskar du risken för skador på fiskens slemskikt. Håll fisken på 

rätt köl i vattnet och för den fram och tillbaks tills den själv vill simma iväg. Undvik helst 

att släppa tillbaka fisk vid fiske i minusgrader för att minska risk för förfrysningsskador på 

ögon och slemskikt. 
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Delägarnas fiske 
Historiskt sett nyttjades gädda, abborre, sik, siklöja, braxen, ål, mört och sutare. Omfatt-
ningen av detta fiske var troligtvis större än idag. Vanliga fiskemetoder var ålrev, angeldon 
och ryssjor samt bottensatta nätgarn, som senare ersattes av mer slistarka nylonnät. Vid 
kräftfiske används numera vanligtvis mjärdburar av kommersiell typ. Anmärkningsvärt är 
att i de flesta fiskevårdsområden saknas bestämmelser och regler vid kräftfiske. Det kan 
vara viktigt att i arbetet med sjöns fiskevård också ta hänsyn till delägarnas kräftfiske, i om-
råden där sådana förekommer. Generellt sett är husbehovsfisket av sådan ringa betydelse 
att påverkan på fiskbestånden är obefintlig. 

Bestämmelser och regler 
Generellt gäller att fiskerättsinnehavare har rätt att fiska med handredskap i alla områdets 
sjöar. Med fasta redskap får fiske endast ske inom det egna byavattnet. Utmärkning av red-
skap är en bestämmelse som är införd i de flesta fiskevårdsområden. Detta underlättar 
bland annat vid fisketillsynen. Denna fiskebestämmelse gäller bland annat i Angsåsortens, 
Storasjön-Sävsjön med flera sjöars- och Malensjöarnas fiskevårdsområde. Majsjöns fiske-
vårdsområdesförening upplåts fiske med angeldon och långrev. Senast ett sådant löstes var 
1975.  
 

 

Figur 26. Ålkistan är en av flera metoder att fånga ålen när denna utvandrar från sjön. Fångstanordningen är 

därför ofta placerad vid sjöns utlopp, där vattendraget börjar (Foto: Länsstyrelsen). 
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Mål och åtgärdsförslag 

De åtgärdsförslag som anges nedan ska ligga till grund för verkställandet av åtgärder inom 
respektive fiskevårdsområdesförening. Åtgärdsbehovet skiljer sig åt mellan föreningar be-
roende på föreningarnas olika förutsättningar och utvecklingsbehov. Åtgärder som be-
dömts särskilt viktiga berör förvaltning, fiskevården, kräftbeståndet och fisketillsyn. Dessa 
rekommenderas därför att genomföras i samtliga föreningar. 
 

Tabell 8. Checklista åtgärdsförslag. 

Huvudkategori Åtgärd  

(förslag) 

FVOF Årtal för  

genomförande 

Prioritet Genomförd 

Förvaltning 1.1-1.3  2012, Årligen (1.3) 1  

 2  Årligen 1  

 3  2013, tills vidare 1  

 4  2012 1  

 5  2013, tills vidare 1  

Fiskbeståndet 6  2012-2015 1  

 7  2014 3  

 8  2012 1  

Fiskevården 9  2012 1  

 10  2012 2  

 11  2012 1  

Kräftbeståndet 12  2012 1  

 13.1, 13.2  2012-2013, Årligen (13.2) 1  

 14  2013 1  

 15  2013 1  

 16  Enligt bevarandeplan 1  

 17  Enligt bevarandeplan 1  

Sportfiske och fisketurism 18  2012 2  

 19  2012-2013 2  

 20  2013 2  

 21  2012 1  

 22  2012 1  

Fisketillsyn 23  2012 1  

Motstående intressen 

och påverkan 

24  2012 2  
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Förvaltning 

Förslag 1.1: Förbättra informationsflödet till föreningens 

medlemmar och kunder genom en ny hemsida,  

uppdatering av befintlig hemsida.  
Att informera utåt om vad som sker inom föreningen och om förändringar är mycket vik-
tigt. Detta kan göras med en hemsida. Föreningen marknadsför sin verksamhet och det 
fiske som erbjuds. Enligt enkäten är information något som efterfrågas och på en hemsida 
kan material från denna plan läggas ut.  
 

Kostnad och finansiering Ansvarig Prioritet Tidsplan 

-  Styrelsen FVOF, (Länsstyrel-

sen, Adam Johansson) 

1 2012 

 

Förslag 1.2: Ta fram hemsida om fisket med information 

om fiskevattnet och bestämmelser för fisket. 
Ett informationsmaterial över fiskevårdsområdet är angeläget både för att marknadsföra 
sjöns fiskemöjligheter, föra fram fiskeregler och ge vägledning för de som sportfiskar i sjön. 
I denna fiskevårdsplan finns tillgång till fakta kring områdena och dess fiskarter. Det går att 
använda delar av planens material och sätta ihop ett marknadsföringsblad som delas ut på 
kortförsäljningsställena. På lång sikt kräver en sådan dock omformning och nytryck vilket 
medför onödiga merkostnader, i samband med ändringar av fiskeregler och föreningsverk-
samheten. Det bästa är om föreningen själva utser en ansvarig person som kan driva och 
uppdatera sidan. Hemsidan bör innehålla uppgifter om fiskekortsförsäljare och kortpriser, 
fiskeregler, allemansrätten och naturhänsyn, båtuthyrning, boendeuthyrning och övrig ser-
vice i områdena, tips på bra och lämpliga fiskeplatser, förteckning över sjöns fiskarter och 
rekordfiskar. Hemsidan kan även innehålla en karta över fiskevårdsområdet där relevanta 
serviceplatser märks ut (fiskekortförsäljning, båtplatser, parkeringsplatser etcetera). Särskilt 
relevant information på hemsidan görs lämpligen flerspråkig och översätts till tyska och 
engelska.  
 
Ansvarig för att åtgärden genomförs är styrelsen. Med det allt högre informationskravet 
som finns idag så bör föreningen utföra åtgärden inom kort. Målsättningen är att ha en 
hemsida senast år 2014.  
 

Kostnad och finansiering Ansvarig Prioritet Tidsplan 

i-fiske.se (enbart provision, men något högre sådan) 

svenskafiskevatten.se (495 kr/år + 10 % provision) 

Samt eventuell ersättning till hemsidesansvarig.   

Styrelsen FVOF, Länsstyrelsen 

(Adam Johansson) 

1 2012 
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1.3: Följ upp åtgärdsförslag i förvaltningsplanen 
Syftet med åtgärden är att följa upp såväl genomförda som planerade åtgärder inom fiske-
vårdsområdets sträckning. Vidare syftar åtgärden även till att planen införlivas i föreningens 
fortsatta verksamhet under flera år framöver.  
 
En uppföljning av de åtgärdsförslag som listas i föreliggande plan bör ske årligen. För-
slagsvis sätts, med hjälp av den checklista som presenteras i början av detta avsnitt, ett 
schema upp för när respektive åtgärd kan förväntas genomföras. Vid det styrelsemöte som 
hålls inför respektive årsmöte gås listan igenom och genomförda åtgärder presenteras på 
mötet. På årsmötet kan även nästkommande åtgärder diskuteras efter förslag från styrelsen. 
En kontakt bör eftersträvas mellan Länsstyrelsen och föreningens styrelse vid större åtgär-
der.  
 

Kostnad och finansiering Ansvarig Prioritet Tidsplan 

- Plan-ansvarig 1 Årligen 

Förslag 2: En årlig uppdatering/översyn av fiskerättsför-

teckningen 
Föreningen ska ha en ständigt aktuellt fiskerättsförteckning av vilken medlemmarnas delak-
tighet i fiskevårdsområdet och därmed i föreningens angelägenheter skall framgå. Detta 
framgår i föreningens stadgar. En aktuell fiskerättsförteckning är nödvändig, exempelvis 
vid omröstning efter delaktighetstal vid fiskevårdsområdets stämma samt vid utdelning till 
medlemmarna. Fiskerättsförteckningen skall även innehålla aktuella adressuppgifter och 
uppgifter om samägda fastigheter. Fiskerättsförteckningen uppdateras en gång per år. 
Adressuppgifterna som användes för enkätutskicket kom från fiskerättsförteckningen som 
styrelsen hade uppdaterat nyligen. Länsstyrelsen kan ta fram adressuppgifter kring fiskerätt-
sägare, såtillvida fastighetsbetäckningen är känd. Ingen direkt kostnad för föreningen utan 
det rör sig om styrelsens arbetstid.  
 

Kostnad och finansiering Ansvarig Prioritet Tidsplan 

- Styrelsen FVOF 1 Årligen 

 

Förslag 3: Skapa ökad delaktighet i FVOF. 
Genom att ta del av och aktivt deltaga i genomförandet av denna fiskevårdsplan kommer 
delägarna att uppmuntras till ett förnyat intresse för fisket vilket kommer att leda till att för-
ståelsen och vikten av ett allsidigt och ekologiskt fiske ökar.  
 
Både dessa punkter överlappar varandra och innebär att delägarna ska få mer information 
via styrelsen och alla fiskerättsägare ska känna tillhörighet och ha möjlighet att påverka och 
ge synpunkter. Fiskerättsägarna är viktiga i den aspekten att det är de som sitter inne med 
resurserna som nyttjas av sportfiskare, så ett bra klimat dem emellan är viktigt. Man kan 
förslagsvis anordna gemensamma fiskekvällar med intressanta föreläsare inom både sport-
fiske och vattenvård och låta både fiskerättsägare och sportfiskare träffas och diskutera. 
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Detta ger ömsesidigt utbyte av erfarenheter vilket enkäten visar. I denna ger de olika grup-
perna olika förslag och kompletterar varandra på ett bra sätt.  
 

Kostnad och finansiering Ansvarig Prioritet Tidsplan 

Åtgärden medför kostnader i form av lokalhyra och 

ev. intressanta föreläsare.  

Styrelsen FVOF 1 2013 - tills 

vidare 

 

Förslag 4: Sammanslagning av fiskevårdsområden 

inom Västerån 
En sammanslagning av flera fiskevårdsområden kan öka möjligheterna för en förbättrad 
fiskevård, där gemensamma miljöproblem och likartade förutsättningar kan förvaltas uti-
från ett bredare kunskapsunderlag. En sammanslagning kan även underlätta föreningsad-
ministration, genomförandet av åtgärder och medför också överlag förbättringar gällande 
förvaltningens arbetsfördelning. En sammanslagning vore särskilt fördelaktigt för mindre 
föreningar. Västeråns fiskevårdsområden ligger generellt geografiskt nära varandra, och har 
likartade vattenkemiska förutsättningar. Ett sammanhållet åtgärdsarbete för att gynna beva-
randet av flodkräfta förenklas troligtvis i och med en sammanslagning av flera fvof. För-
säljning av ett gemensamt fiskekort, samt att införa liknande fiskeregler kan också bidra po-
sitivt till förvaltningen av områdenas fiskbestånd (Förslag 5.). En sammanslagning bidrar 
också troligen till mer aktiva föreningar samt att mindre föreningars resurser ökar för ge-
nomförandet av fiskevårdsåtgärder. 
  
Formerna för en eventuell sammanslagning bör utgå ifrån medlemmarnas önskemål och 
ställningstagande i frågan samt beakta de ekonomiska, sociala och miljömässiga förutsätt-
ningarna för en utökad förvaltning. Följderna av en sammanslagning av flera fvof till en 
större bör initialt utredas. Detta ska ske enligt lagstadgad praxis i samband med bildande 
fvof (som i sammanhanget likställs med ombildande och utökande av fvof). I detta sam-
manhang är samverkan mellan och inom fvof och kontakt med myndigheter av stor bety-
delse. I ett inledande skede kan frågan diskuteras vid respektive förenings årstämma, vartef-
ter Länsstyrelsen och berörda kommuner kontaktas för rådgivning. Länsstyrelsen kan enligt 
(LOFO 1981:787) efter ansökan besluta om sammanslagning av flera fvof. För detta krävs 
fiskevårdsområdesföreningarnas medgivande. 
 

Kostnad och finansiering Ansvarig Prioritet Tidsplan 

Kontakta Länsstyrelsen för information om kostnader 

och kostnadstäckning. Fiskevårdsmedel finns avsatta 

för bildande/sammanslagning av flera fvof, särskilda 

medel kan även sökas hos kommunen. 

Styrelsen FVOF, Länsstyrelsen 

(Anton Halldén, Daniel Ryd-

berg) 

1 2012 

 

Förslag 5: Ökad samverkan mellan olika FVOF 
Ökad samverkan kan förbättra samordningen och kunskapsutbytet som rör fiskevårdsåt-
gärder av övergripande karaktär i en eller flera närbelägna fiskevårdsområden. Detta ökar 
varje förenings möjligheter att på sikt bedriva verksamheten på ett rationell och långsiktigt 
hållbart sätt. Åtgärder vars resultat gynnas av god samverkan inbegriper till exempel fiske-
tillsyn i och med bättre samverkan för att förebygga olovligt fiske, där information om 
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olaga fiske i ett område kan vara till stor nytta för ett annat. Förordnandet om tillsyn måste 
i dessa fall omfatta fler områden. Ökad samverkan är också positivt i den mening att åtgär-
der som berör vattenkvaliteten i ett visst fiskevårdsområde påverkar vattenkemi och fiskbe-
ståndens dynamik i vattensystemets omgivande sjöar om dessa är förbundna, oberoende av 
fiskevårdsområdenas geografiska avgränsning.  
 
Ytterligare en åtgärd som underlättar exempelvis fisketillsynen och insamling av fiskesta-
tistik är att utforma gemensamma fiskekort för flera föreningar. Förutom adminstrativa 
vinster kan det öka fiskets tillgänglighet och popularitet för mer tillresta sportfiskare i be-
rörda fiskevårdsområden. Den gemensamma fiskevårdsplanen är ett första steg mot ökad 
samverkan som med fördel kan användas som referensdokument vid olika sorters samar-
betsprojekt. Gemensamma spörsmål, tankar, idéer eller aktuella händelser kan till exempel 
utbytas vid gemensamma områdesträffar, eller alternativt upprättas som en återkommande 
särskild punkt på respektive förenings årsstämma. Åtgärden kan medföra kostnader vid an-
ordnande av gemensamma möten, medan relevanta uppgifter, information om miljötren-
der, fiskevårdsåtgärder och fiskestatistik oftast finns tillgänglig hos respektive förening. 
 
Styrelsen lägger fram ett förslag om ökad samverkan mellan ett eller flera, närbelägna fvof.  
 

Kostnad och finansiering Ansvarig Prioritet Tidsplan 

Åtgärden medför kostnader i form av kostnader i 

samband med planering och genomförande av  

möten  

Styrelsen FVOF 1 2013, tills 

vidare 

 

Fiskbeståndet 
De långsiktiga målen innehåller skapandet av en fullständig dokumentation över områdets 
olika lek- och uppväxtplatser för olika fiskarter. Dessa mål innefattar också att skapa en 
data- och informationsbank med uppgifter om sjöns olika fiskarter. Kunskapsunderlaget 
bidrar till att rationellt underbyggda beslut kan tas i framtiden vad gäller fiskevården och ut-
formning av fiskebestämmelser och regler etcetera. Med denna fiskevårdsplan har före-
ningen mycket sammanställt och informationen bör uppdateras kontinuerligt med aktuella 
uppgifter.  

Förslag 6: Mer kunskap om fiskens lek och lekplatser.   
Uppgifter om fiskens lek bör öka då detta är sådan information i dagsläget är bristfälliga. 
Denna typ av uppgifter kan insamlas då fisken leker på grunda områden vilket är lätt att 
observera. Denna information kan sedan användas inför kommande fiskevårdsåtgärder, till 
exempel vid införandet av nya regelförslag och fiskebestämmelser. Åtgärden medför ingen 
direkt kostnad för föreningen. Inventering och observation av lek- och lekplatser bör utfö-
ras av helst ett flertal kunniga fiskerättsägare, som har goda kunskaper de olika fiskarterna 
och kännedom om fiskevattnet. 
 
Ansvar för att försöka öka kunskapen om fiskens lek görs genom styrelsen.  
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Tidsplanen är att försöka observera och dokumentera lek hos några vanliga fiskarter under 
vår och höst åren 2012-2015. I arbetet bör man dokumentera lekplatserna på en detaljerad 
karta och notera vattentemperatur, vegetation, väder och vattenstånd.  
 

Kostnad och finansiering Ansvarig Prioritet Tidsplan 

Åtgärden medför inga direkta kostnader 

  

Styrelsen FVOF 1 2012-15 

Förslag 7: Fångstrapportering och fångststatistik.  
Huvudsyftet med fångstrapportering och fångststatistik är att genom denna fortlöpande er-
hålla kunskap om fiskuttaget i området och utifrån detta få en kontroll över att uttaget av 
olika fiskarter i sjön håller sig inom långsiktigt uthålliga gränser i förhållande till deras av-
kastningsförmåga. Delar av fångstrapporterna kan också komma till användning för att 
marknadsföra sportfisket inom området samt för att upprätta rekordlistor över sjöns olika 
fiskarter. Fångster kan till exempel marknadsföras på föreningens hemsida.  
 
Rapportering avseende delägarnas eget fiske sker lämpligen via en enkel enkät som årligen, 
förslagsvis i samband med fiskestämman, lämnas in till styrelsen. Enkäten skall innehålla 
utrymme för upplysningar om totalvikt av respektive fångad fiskart fördelat på olika fiske-
metoder, antal fiskedagar samt individuell vikt och längd hos särskilt stora fiskar. 
 
Beträffande sportfisket kan rapporteringslåda kan även sättas upp inom fiskevårdsområdet. 
Denna rapport kan utformas på liknande sätt som enkäten för fiskerättsägarna med tilläg-
get att man skall ange om fisket bedrivits med stöd av dygn-, vecko- eller årskort. För att 
öka svarsfrekvensen kan förslagsvis ett antal årskort för hela sjön lottas ut bland dem som 
sänder in rapporten. Det skulle säkerligen gå att genomföra detta på andra sätt än via ifyll-
nad av papper. Ett sätt skulle kunna vara att rapportera till en hemsida på Internet, både till 
föreningens egna eller någon annan utomstående. Det finns exempelvis hemsidor idag där 
fångster rapporteras in från områdets sjöar och där bilder med mera redovisas.   
 
Enkätmaterialet/rapporterna sammanställs och utvärderas årligen. Åtgärden beräknas inte 
medföra några större kostnader för föreningen. 
 
Ansvar för att fångstrapportering och fångststatistik kommer igång är styrelsen.  
Föutsättningarna hos respektive förening för fångstrapportering bör undersökas av utsedd 
person i styrelsen. Fångststatistik kan komma igång på lite längre sikt.  
 

Kostnad och finansiering Ansvarig Prioritet Tidsplan 

Medför inga direkta kostnader. Länsstyrelsen kan 

kontaktas för råd om finansiering 

Styrelsen FVOF 3 2014- 
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Förslag 8: Översyn och analys av genomförda nät-

provfisken 
Att följa upp fiskbeståndet genom återkommande provfisken ger en bild av förändringar i 
art- och storlekssammansättningen hos sjöns fiskfauna över tid. I samband med Länsstyrel-
sens löpande nätprovfisken inom ramen för kalkeffektuppföljningen är det lämpligt att för-
eningen går igenom förvaltningsplanen för att se om de föreslagna åtgärderna fortfarande 
är aktuella eller om nya åtgärder behöver sättas in.  
 
Att fortsätta att följa upp utvecklingen hos Västeråns fiskbestånd är av stor vikt, särskilt 
med tanke på fortgående försurningspåverkan. Naturligtvis ger ett provfiske inte en absolut 
bild av de faktiska förhållandena i en sjö, då resultatet kan påverkas av faktorer som väder 
och vind. Det är dock viktigt att fortsätta att följa utvecklingen. Dels eftersom på grund av 
försurningsrelaterade förändringar som påverkar utvecklingen av försurningskänsliga fisk-
bestånd av till exempel karpartad fisk. Dels eftersom många sjöar är intressant ur ett sport-
fiskeperspektiv och därför utsätts för relativt stort fisketryck jämfört med andra sjöar av 
motsvarande storlek.  
 
En ansvarig person eller fiskevårdsansvarig utses till att se över och sammanställa samtliga 
genomförda provfisken över en 5-årsperiod. Åtgärden bygger på ideell arbetstid och beräk-
nas därför inte medföra några större kostnader för föreningen. 
 

Kostnad och finansiering Ansvarig Prioritet Tidsplan 

- 

  

Styrelsen FVOF 1 2012 

 

Fiskevården 
Föreningens inställning och mål bör vara att alla fiskarter är viktiga i vattnet och vid åtgär-
der ska bör man ta hänsyn till alla arters krav.  Fiskevården i sjön ska inrikta sitt arbete  
mot arter av stort fiskerimässigt intresse för såväl husbehovsfisket, sportfisket och fiske-
turismen. 

Förslag 9: Införa fångstbegränsningar och minimi-, 

maximimått. 
Åtgärden är mycket användbar då man via regler skyddar bestånden på flera sätt. Enkäten 
visar att en del föreningar eller fiskekortsköpare eftersöker fångstbegränsningar och maxi-
mimått införs på gädda. Detta gör fisket hållbart och med maximimått skyddas de största 
individerna som producerar de bästa ynglen och som drar sportfiskare till områdets sjöar. 
Reglerna bestäms på föreningens årsstämma. Åtgärden medför inga kostnader.  
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Reglerna bestäms förslagsvis enligt följande: 

 Införa baglimits – max två gäddor, gösar per dag och fiskare får tas upp. 

 Minimimått/maximimått för gädda 50-90 centimeter. 

 Minimimått/maximimått för gös 45-80 centimeter. 
 
Förslagen gäller endast kortköpare. Ett maximimått, exempelvis 35 centimeter, kan införas 
på abborre. Detta för att värna om storabborrarna som lockar sportfiskare till dessa sjöar.  
 
Ansvar för att åtgärden diskuteras och beslutas görs av styrelsen.  
Tidsplan för åtgärden är att ta upp förslaget på årsstämman 2012.  
 

Kostnad och finansiering Ansvarig Prioritet Tidsplan 

 

  

Styrelsen FVOF 1 2012 

 

Förslag 10: Byggnation av fiskvasar. 
Att lägga ut vasar, rishögar eller liknande, på relativt grunt vatten är en gammal hederlig fis-
kevårdsmetod. En nyligen publicerad artikel om risvasens konstruktion, placering och syfte 
finns att studera i Bilaga 4.1. Risvasarnas har flera funktioner: att attrahera fisk, skapa lek-
platser, skapa mer föda samt att utgöra skydd för yngre fisk.  
 
Styrelsen uppmuntrar medlemmarna att lägga ut och underhålla risvasar bland annat genom 
att besluta om en ersättning som utgår för detta ändamål. Dessutom kan eventuellt en ge-
mensam dag i föreningens regi anordnas varvid äldre risvasar lokaliseras och underhålls 
samt nya iordningsställs. Vasarna sätts på 1,5 – 4 meter djup och utgörs lämpligen av topp-
ändar av gran eller enbuskar vilka förankras i botten. Platsen där vasen läggs ut märks upp 
tydligt. Åtgärden kräver inga större kostnader för föreningen. Via enkäten kom det in en-
staka förslag på att skapa risvasar. Genom att införa en ”fiskevårdsdag” i området blir inte 
åtgärden alltför arbetsam då man kan samla flera personer som hjälps åt. Detta skapar en-
gagemang i hela närområdet. Både röjningsåtgärden och byggande av vasar görs bäst efter 
ett schema där åtgärderna görs inom vissa årliga intervall, t.ex. vartannat år. I mån av resur-
ser betalas ett visst arvode ut till den/de som ansvarar och genomför byggnation av vasar i 
området.  

  
Styrelsen ansvarar för att åtgärden diskuteras och planeras i föreningen.  
 

Kostnad och finansiering Ansvarig Prioritet Tidsplan 

- 

  

Styrelsen FVOF 2 2012 
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Förslag 11: Utse en fiskevårdsansvarig i föreningen.  
Personen kan vara en resurs vid fisk- och kräftundersökningar, bistå med hjälp till styrelsen 
för genomdrivande av planens åtgärder. Samma person kan vara med vid biotopvårdsar-
beten och som föreningens representant i kontakten med myndigheter, intresseföreningar 
och andra aktörer.  
 
Målsättningen är att styrelsen utser en fiskevårdsansvarig som är kontaktperson kring vat-
tenfrågor och att föreningen senast 2012 ska ha en fiskevårdsansvarig inom föreningen.  
 

Kostnad och finansiering Ansvarig Prioritet Tidsplan 

-  Styrelsen FVOF 1 2012 

 

Kräftfisket och kräftbeståndet 
Trots den något bekymmersamma situationen för Västeråns flodkräftbestånd finns ändå 
möjligheter att på sikt utveckla ett givande och intressant kräftfiske. Västerån ingår som ti-
digare nämnts i ett av länsstyrelsen utsett Hänsynsområde för flodkräfta, och åtgärder för 
att bevara befintliga flodkräftbestånd bör prioriteras av föreningarna. Inom hänsynsområ-
det återfinns särskilt utpekade skyddsområden, där åtgärder sätts in med det övergripande 
målet att bevara och stärka de flodkräftbestånd som ännu finns kvar. Förstärkningsutsätt-
ningar av flodkräfta bör genomföras (enligt Länsstyrelsens utsättningspolicy) för att återin-
troducera flodkräfta till kräftpestfria områden, fastställda genom analyser eller återkom-
mande kräftprovfisken. I Västerån ingår samtliga fiskevårdsområdenas sjöar som avgränsas 
av definitiva eller partiella vandringshinder (Bilaga 3.1). Hänsynsområde Betarpsbäcken 
omfattar sjöarna enligt Bilaga (Bilaga 3.2), ned till Värsjöns utlopp inom Angsåsortens fvof.  

 

Genom ytterligare utsättningar återintroducera flodkräfta i området kan flodkräftbestånden 
återetableras i området. Utsättningarna bör vara omfattande och genomföras under ett fler-
tal år framöver. Utplanteringar av fisk inom skyddsområdet bör endast göras i enlighet med 
utsättningspolicyn (se Utsättningspolicy). Man bör också noggrant följa upp utvecklingen 
av övriga fiskbeståndet, samt utföra riktade provfisken efter ål i de sjöar återintroduktion av 
flodkräfta planeras (se åtgärdsförslag 15). En stärkt fisketillsyn samt fortgående kontroll av 
vandringshinder är viktigt i sammanhanget, samt att följa upp resultaten av genomförda ut-
sättningar. Kräftfisken som utförs i Länsstyrelsens regi kan även användas för utvärdering 
av utförda flodkräftutsättningar.  

 
En viktig del i bevarandet för flodkräftan är att information till markägare och nyttjare av 
skyddsområdesklassade områden kommer tillkänna. Detta görs med skyltning i närhet till 
de vattenområden där flodkräftan fortfarande förekommer. Skyltarnas placering och skick 
bör kontrolleras årligen. Information om skyddsområdets bestämmelser och regler kan 
även föras upp på befintliga hemsidor. Ordföranden utser berörda fisketillsynsmän samt 1-
2 personer ur styrelsen som ansvarar för att genomföra och följa upp åtgärderna i samver-
kan med sakkunnig från Länsstyrelsen. 
  
Förslag 12: Information till markägare och nyttjare av skyddsområdesklassade sjöar 
och vattendrag 
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Förslag 13.1: Utplacering av informationsskyltar i skyddsområdet 

 

Förslag 13.2: Översyn och kontroll av informationsskyltars placering, innehåll och 
skick 

 

Förslag 14: Provfiske efter ål i sjöar aktuella för återintroduktion  

 

Förslag 15: Provtagning av kräftor med tecken på sjukdom 
Provfiskade kräftor med tydliga sjukdomstecken skickas för analys med avseende på parasi-
ten Psorospermium haeckeli . Kostnaden för åtgärden är ca 1500 kronor per kräfta och kan fi-
nansieras med särskilda medel vilka ansöks via Länsstyrelsen. Information om detta åter-
finns hos Länsstyrelsen (Daniel Rydberg). 

 

Förslag 16: Utplantering av flodkräfta  
Genomförs i skyddsområdesklassade sjöar, inledningsvis i Store-Malen, Mörke-Malen och 
Illeråsasjön (sedan 2007). Utplanteringarna bör vara omfattande och genomföras under ett 
flertal år. Länsstyrelsen (Daniel Rydberg) kontaktas ifråga om kostnad och finansiering. 

 

Förslag 17: Kräftprovfisken  
Dessa utförs av Länsstyrelsen vartannat år i de vatten där flodkräfta utplanterats (start 
2007), samt var tredje år i övriga vatten inom hänsynsområdet (start 2009). I de vatten där 
förutsättningarna medger utplantering av flodkräfta bör detta göras.  

 

Åtgärdsförslag Kostnad och finansiering Ansvarig Prioritet Tidsplan 

12  LST 1 2012 

13.1  LST 1 2012 

13.2  Styrelsen FVOF 1 Årligen 

14  Styrelsen FVOF 1 2013 

15  Styrelsen FVOF, LST 1 2013 

16  Styrelsen FVOF, LST 1 Enligt beva-

randeplan 

17  Styrelsen FVOF, LST 1 Enligt beva-

randeplan 
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Sportfiske och fisketurism 

Förslag 18: Införa etiska regler för sportfisket inom FVOF. 
Dagens sportfiskare, både inhemska och utländska, efterfrågar i allt större utsträckning en 
miljöprofil och etiska regler kring fisket hos förvaltare och upplåtare av fiskevatten. En ge-
nomtänkt miljöprofil fungerar som en kvalitetssäkring och gör vattnet attraktivare för alla 
typer av sportfiskare. Genom att införa etiska regler riktad till fiskekortsköparna i sjön vars 
budskap är att vad??man vid sportfiske endast behåller den fisk som man konsumerar 
för dagen tydliggörs denna miljöprofil. Åtgärden kan med fördel avgränsas till att omfatta 
följande rekommendationer: 
 
1) Rekommendera sportfiskare att endast behålla den fisk man konsumerar för 

dagen 
2) Informera om återutsättning av fisk (C&R), se Bilaga 

 
Föreningen bör ta ställning i hur man agerar utåt i frågan kring catch & release (C&R, fånga 
och släppa tillbaka). Mycket tyder på att fisken klarar detta bra och det är bra om förening-
en har en samsyn i detta. I denna plan finns information om catch & release. Åtgärden krä-
ver ingen kostnad. Ansvar för att frågan diskuteras är styrelsen och att man tar upp det för 
diskussion på årsstämman 2012.  
 

Kostnad och finansiering Ansvarig Prioritet Tidsplan 

  Styrelsen FVOF 2 2012 

 

Förslag 19. Förbättra informationen om ismete 
Ismete har många likheter med det traditionella angelfisket. Vad som skiljer de bägge me-
toderna är att vid ismete nyttjas spö och rulle samtidigt som den traditionella angelkroken 
bytts ut om trekrok. Det är å andra sidan inte helt ovanligt att man vid angelfiske bytt ut 
den gamla angelkroken mot en vanlig trekrok, något som gör att metoderna skiljer sig än 
mindre från varandra. Samma begränsningar av antalet redskap bör gälla både angeldon 
och ismete och det bör informeras bättre om samma antal spön gäller för ismete.  
 

Kostnad och finansiering Ansvarig Prioritet Tidsplan 

- FVOF 3 2014 

Förslag 20. Se över fiskekortspriser 
Översyn av fiskekortspriserna syftar till att dessa ska ligga i nivå med de rekommendationer 
som finns framtagna av fiskevattenägareförbundet. Priserna på fiskekort är generellt låga. 
Inom fiskevårdsområdena finns potential att höja priset på såväl veckokort som årskort, 
framförallt veckokortet som framförallt säljs till turister.  
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Ökade inkomster från fiskekortsförsäljning kan bidra till bättre ekonomisk bärighet i före-
ningen samtidigt som vissa inkomna medel kan öronmärkas till bland annat fiskevårdande 
åtgärder, uppföljning av fiskbeståndet och serviceåtgärder. Det är troligt att sportfiskare är 
villiga att betala mer för fiskekortet om de märker att en stor del av pengarna nyttjas till fis-
kevård och förbättrad service.   
 

Kostnad och finansiering Ansvarig Prioritet Tidsplan 

- FVOF 2 Årligen 

Förslag 21: Anpassa fiskekorten.  
 
Fiskekorten bör gälla dygn istället för som idag under en dag. Detta gör det tydligare då 
fiske även kan bedrivas nattetid. På fiskekort där ifyllande av kontaktinformation förutom 
namnuppgift saknas kan det vara bra att komplettera med telefonnummer och adress. På 
de fiskekort som föreningen tillhandahåller idag noteras endast namnuppgift på köparen. 
Detta ger begränsade möjligheter att erhålla kontakt med kortköparen om detta skulle visa 
sig nödvändigt.  
 
Ett alternativ till detta är att vid försäljningsstället föra in fiskekortsköparens adressuppgif-
ter på en lista över sålda fiskekort. Detta skulle underlätta vid enkätundersökningar. Utför-
ligare uppgifter underlättar även fisketillsyn samt om man vill nå kortköparna framöver ex-
empelvis i marknadsföringssyfte. Kortfattad information om eventuella fiskeregler bör 
också finnas med på fiskekortet. Upptryckning av nya fiskekortsblock uppskattas till 1000 – 
2000 kr inkl. moms beroende på upplaga. 
  
Styrelsen ansvarar för åtgärden.  
Tidsplanen för åtgärden är att diskutera fram ett förslag under 2012 och genomföra åtgär-
den 2013. 
 

Kostnad och finansiering Ansvarig Prioritet Tidsplan 

-  Styrelsen FVOF 2 2012- 2013 
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Förslag 22: Skapa fler landplatser för fiske och enklare 

iläggningsplatser för båtar. 
Den service som erbjuds idag kring sportfisket i fiskevårdsområdena är relativt liten. Mest 
angeläget är iordningställande av bryggor, öppna landfiskeplatser och enkla båtisättnings-
ramper. Tänk på att dessa åtgärder kräver anmälan hos Länsstyrelsen, eftersom det är fråga 
om vattenverksamhet. Flera sportfiskare efterfrågar enklare båtramper i enkäten. Därtill är 
det många som efterfrågar fler hyrbåtar i sjöarna. Föreningen kan därför upprätta en uthyr-
ningslista över tillgängliga båtar i sjöarna. Styrelsen kontaktar lämpliga markägare vid sjöar-
na och undersöker möjligheten om utökning eller upprustning av bryggplatser och iord-
ningställande av mark för båtisättning. Kostnaden är svår att uppskatta och varierar bero-
ende på hur omfattande åtgärden blir. Stöd från kommunerna eller länsstyrelsen kan ansö-
kas om, alternativt olika EU-medel (exempelvis LEADER-medel för landsbygdsutveckl-
ing).  
 
Föreningen bör diskutera hur tillgängligheten för sportfiskare kan ökas. En plan över detta 
bör tas fram som startar senast 2013.  
 

Kostnad och finansiering Ansvarig Prioritet Tidsplan 

-  Styrelsen FVOF 2 2013- 

 

Förslag 23: Förbättra informationen vid vattnen. 
Styrelsen utformar utifrån planen förslag till layout och text på informationsskyltar/tavlor 
som lämpligen placeras ut på strategiska platser runt sjöarna. Standardskyltar för hänvisning 
till fiskekortsförsäljare köps in och placeras ut vid och i anslutning till försäljningsställena. 
Kostnader för skylttillverkning och inköp av fiskekortsskyltar kan inhämtas från leverantö-
rer. 
 
Styrelsen ansvarar för att skyltningen blir bättre. 
Tidsplanen för arbetet är att åtgärden görs under 2012.  

 

Kostnad och finansiering Ansvarig Prioritet Tidsplan 

-  Styrelsen FVOF 1 2012 
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Fisketillsyn 
De långsiktiga målen beträffande fisketillsynen är att den ska skötas rationellt och vara fö-
remål för planläggning för undvikande och förebyggande av olaga och olovligt fiske, men 
att den också ska kunna ses som en servicefunktion genom vilken tillsynsmännen ska 
kunna ge tips om bra fiskeplatser med mera till den sportfiskande allmänheten.  
 

Förslag 24: Fastställande av rutiner för utbildning, fort-

bildning och förordnande av föreningens tillsynsmän. 

Förslag 25: Utbildning av tillsynsmän i de fiskevårds-

områden inom skyddsområden för flodkräfta, där  

sådan saknas. 
Föreningen bör inventera resurserna för fisketillsyn, vilka som har tillstånd och vilka som 
kan få tillstånd genom utbildningsinsatser. På lite längre sikt bör föreningen utforma ett 
schema som följs för tillsynen. Närvaron av utbildade tillsynsmän inom skyddsområdena 
för flodkräfta bör prioriteras. Föreningen bör också se över ersättningen för tillsynsmän. 
Länsstyrelsen i Jönköpings län anordnar vid behov utbildningar för nya fisketillsynsmän. 
Ordföranden ansvarar för åtgärdens realisering. Tidsplanen för åtgärden är att under 2012 
se över rutinerna för tillsyn i det egna fiskevårdsområdet och om det finns ett behov av att 
nyutbilda fisketillsynsmän. 
 

Kostnad och finansiering Ansvarig Prioritet Tidsplan 

3000 kr inkl. moms per person. Länsstyrelsen anordnar 

utbildning vid behov  

Styrelsen FVOF, Länsstyrelsen 

(Michael Bergström) 

1 2012 

Motstående intressen och påverkan 
En viktig åtgärd för att förbättra kring negativ påverkan är att vara delaktig och vara med 
och påverka. Här behövs goda kontakter med länsstyrelse, kommun och markägare. Före-
ningen bör delta på möten som rör områdets sjöar och utnyttjande av vatten och natur. 
Förutsättningarna för ett givande fiske och god fiskevård bygger på engagemang, samver-
kan och kunskapsbyggande. Åtgärder inom detta område syftar till att i första hand inhämta 
information och kartlägga olika verksamheters inverkan på sjön som helhet.  
 
Som tidigare nämnts är det svårt att peka ut en avgörande faktor för hur fiskbestånd och 
andra organismgrupper svarar på inverkan från miljöförstörande utsläpp, vattenregleringar, 
försurning etcetera. Denna frågeställning blir än mer komplex när man beaktar olika popu-
lationers självreglering inom ramarna för en vattenmiljö i ständig förändring. Det åtgärds-
förslag som angivits nedan bygger på förslag och kommentarer från besvarad fiskeenkät. 
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Förslag 26: Kontroll och uppföljning av vattenregle-

ringen i sjöarna. 
Att ha kontroll på vattenståndet är viktigt eftersom ett så nära naturligt vattenstånd som 
möjligt är önskvärt ur miljö- och reproduktionssynpunkt. Föreningen bör dokumentera 
vattenståndet i områdets sjöar under hela säsongen. I första hand bör nivåskillnader kon-
trolleras, så att amplitudnivån. I tillstånd (vattendomar) till dammar/regleringar anges ofta 
att en pegel/vattenståndsskala ska vara uppsatt samt att dämnings- respektive sänknings-
gränserna ska vara särskilt angivna. Pegeln är uppsatt på en plats i sjön där den lätt går att 
avläsa. Kontrollen genomförs företrädesvis med jämna mellanrum över hela året, vid be-
fintlig vattenståndsskala (pegel). Det är av stor vikt att följa upp åtgärden om regleringsfö-
retaget håller sig inom dämningsgränsen och för att se om vattenståndet fluktuerar så 
mycket att det befaras drabba vattenlevande organismer negativt. I båda fallen bör Länssty-
relsen kontaktas. Åtgärden kräver ingen kostnad.  
 
Styrelsen utser en till två ansvariga personer inom föreningen för att utföra dokumentat-
ionen. Tidsplanen är att under 2012 börja planera/utföra arbetet.  
 

Kostnad och finansiering Ansvarig Prioritet Tidsplan 

- 

  

Styrelsen FVOF utser 1-2  

personer 

2 2012 
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Kontaktlista 
I nedanstående kontaktlista återfinns såväl namn, adress och telefonnummer och i vissa fall 
en hemsida till organisationer som kan tänkas vara av nytta för fiskevårdsområdets verk-
samhet. 
 

Namn/Kontakt Adress Telefonnummer Webbsida 

Länsstyrelsen i  

Jönköpings län  

Hamngatan 4, 551 86 

Jönköping 

036-395000 (växel)  

(Per Säverot, Daniel 

Rydberg)  

www.lansstyrelsen.se/jonkoping 

Statens veterinär-

medicinska anstalt 

(SVA) 

751 89 Uppsala 018-67 40 00 (växel) www.sva.se 

SLU AQUA Sötvatten-

laboratoriet 

 

Stångholmsvägen 2, 

178 93 Drottningholm 

018-67 10 00 www.slu.se 

Gislaveds kommun 332 80 Gislaved 0371-815 78 (Bengt-

Göran Ericsson, 

kommunekolog) 

www.gislaved.se 

 

Leaderområde Västra 

Småland 

335 80 GNOSJÖ 0370- 33 10 30  

(Sofia Skörde) 

 

www.leadervastrasmaland.se 

 

Jordbruksverket 

Fiskerienheten 

551 82 Jönköping 036-15 59 14 

(Daniel Melin) 

 

www.jordbruksverket.se 

Fisketillsyn Vättern Hamngatan 4, 551 86 

Jönköping 

070-600 91 51  

(Michael  

Bergström) 

 

www.vattern.org 

 

Sportfiskarna Jönkö-

pings distrikt 

/ (Mats Aronsson) 

 

Skurugatavägen 7 

57591 EKSJÖ 

 

aronsson.mats 

@telia.com 

http://www.sportfiskarna.se 

Jönköpings läns fiske-

vattenägareförbund 

/ (Bengt Koltman) 

 

Prästkragevägen 21 

575 37 EKSJÖ 

 

Mobil 070-8570114 

E-post klb@eksjo.se 

 

www.vattenagarna.se 

 

Nissansvattenvårdsför-

bund/ Vattenråd 

 

 0371-36811 

(Lars Larsson, 

ordförande) 

 

www.nissansvvf.se/ 
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