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Sammanfattning
Provfiskeundersökningar samt biotopkartering har under hösten 2018 utförts i Åmålsåns nedre delar.
Arbetet har utförts av Sveriges sportfiske- och fiskevårdsförbund, Sportfiskarna, på uppdrag av Åmåls
kommun. Den undersökta sträckan löper från mynningen i Vänern och ca 4,5 km uppströms till
dammen vid Finserud. Material som avhandlar tidigare undersökningar och åtgärder i området har
granskats för att en övergripande bild av åns egenskaper och förutsättningar skall kunna vägas in i
denna rapport. Huvudsyftet med uppdraget som sammanfattas i rapporten var att undersöka
fiskförekomsten i Åmålsån, att skapa en bild av de biotiska och abiotiska förutsättningar som råder i
ån, samt utreda vilka åtgärdsbehov som finns. Konkreta förslag på åtgärder som ämnar förbättra
förutsättningarna för åns fiskar och potentiell migrerande fisk från Vänern kommer att presenteras i
rapportens slut.

Fakta om Åmålsån
Åmålsån avvattnar sjöarna Delsjön, Ömmeln samt nedre- och övre Kalven. Åmålsån har en god status
gällande försurning och näringsämnen. Åmålsån uppnår, liksom samtliga övriga svenska
ytvattenförekomster, ej god status enligt de gränsvärden som finns inom EU med avseende på
förekomsten av kvicksilver och polybromerade difenyletrar (PBDE) (Vatteninformationssystem för
Sverige, VISS, 2018). Halten av PBDE är inte provtaget i området, utan bedömningen är baserad på en
nationell extrapolering. Vattenkvaliteten anges vara god, men ekologisk status måttlig. Främst är det
förändringar i hydromorfologi, såsom försämrad konnektivitet och förändringar i strandzonen som
sänker den ekologiska statusen (VISS, 2018). Normal medelvattenföring anges vara 1,9 m3/s, normalt
lågvattenflöde 0,35 m3/s normalt högvattenflöde 9,0 m3/s (vattenwebb, SMHI).
Åmålsåns nedre delar präglas till en början av staden, där den lugnt flyter fram mellan stenmurar i ett
flackt landskap, kantad av bebyggelse, vägar och broar. Vattennivån bestäms främst av Vänerns
vattenstånd, samt av hur mycket vatten som släpps vid det uppströms belägna Nygårds kraftverk.
Strax ovan Åmåls centrala delar antar ån en meandrande karaktär som domineras av mjuka bottnar
och ett större djup. Högre upp, i höjd med bron för E45, byter ån karaktär då fallhöjden ökar och ån
trängs samman i en sten- och blockrik terräng med hårda bottnar. Dessa områden har tidigare tjänat
som lek- och uppväxtområden för vänervandrande öring, men är nu i stort sett otillgängliga för
uppströms vandrande fisk då Nygårds kraftverk som uppfördes år 1909 och har en fallhöjd på sex
meter, med stor sannolikhet utgör ett definitivt vandringshinder, trots att en fisktrappa finns. Längre
uppströms, vid Finserud, finns även där vandringshinder i form av ett mindre fall, samt en
överfallsdamm under vägbron. Även där finns en fisktrappa, men troligtvis tillåter inte heller denna
trappa fiskar att i någon betydande utsträckning passera.
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Tidigare utförda åtgärder
År 2004 anlades fyra grunddammar mellan Kyrkogatan och Nybrogatan genom upprättande av fyra
trösklar. Även en höjning av bottennivån genomfördes genom att placera ut natursten ovanpå ett
lager geotextil. Själva trösklarna byggdes av stående träspont som täcktes med jord och stenmassor.
Syftet med åtgärderna var att återställa den ursprungliga vattennivån i åns nedre delar. Åns lägsta
vattennivå har under årens lopp sjunkit då bottenmaterial eroderat och transporterats ut i
småbåtshamnen i mynningsområdet. (Åmåls kommun, 1998)
Under augusti 2018 påbörjades arbetet med att åtgärda trösklarna, detta genom att avlägsna
träsponten och ersätta dessa med natursten och grus (Fig. 3). Natursten har även tillförts de
vattenspeglar som bildas mellan trösklarna för att skapa en mer naturlig miljö. Den nedersta av
trösklarna, den vid Garvarebron, har ännu inte åtgärdats utan består alltjämt av träspont, med en
smal passage vid den norra stranden. Den lokala trollingklubben har vid sju tillfällen mellan åren
1989 - 1994 planterat ut gullspångsöring i Åmålsån1. Främst har isättningar gjorts från Hammaren
(Fig. 5, 6) och uppströms till Tollebols kvarn, som ligger en knapp kilometer uppströms Finserud.
Lekvandrande öring har även lyfts förbi Nygårds kraftverk år 2002.

Nuläge
Under sep-okt 2018 så har Sportfiskarna genomfört kartläggningar av fiskfaunan, hydromorfologin
samt biotoper i ån och dess direkta närhet. Arbetet har utförts på uppdrag av Åmåls kommun, och
syftet är att leverera en bild av hur åns fisksamhälle ser ut, vilka förutsättningar och svårigheter som
finns i ån vad gäller exempelvis migration, lek och uppväxt för öring (Salmo trutta). Även rödlistade
arter såsom flodkräfta (Astacus astacus) asp (Aspius aspius), och lake (Lota lota) som återfinns i ån
och dess mynning kommer att tas hänsyn till i denna rapport.

Metodik
Nätprovfiske
Metodvägledning för nätprovfiske som standardiserad fiskeribiologisk undersökningsmetod finns
beskriven (Havs- och Vattenmyndigheten 2016) och följdes under arbetet med datainsamling till
föreliggande rapport.
Näten, som var bottennät av typen Norden 12, är 30 m långa, 1,5 m djupa, samt består av 12 stycken
2,5 m långa sektioner av nät med maskstorlek från 5 till 55 mm. Näten lades innan skymning, 18:30
den 23 augusti och togs upp efter gryning 8:15 dagen efter. Fisketiden för näten är därmed inom
ramen för angivna tidsintervall i metodbeskrivningen (Havs- och Vattenmyndigheten 2016).
Positionerna för näten hade i förväg slumpats fram genom att använda sig av sjökort, och låta en
slumpgenerator ta fram koordinater för näten. Väl på sjön kontrollerades att punkten verkligen låg i
rätt djupzon, och riktningen för näten slumpades fram, I vissa fall modifierades riktningen något för
att inte hamna utanför djupzonen. Näten fördelades så att det lades fyra nät på 0-3m djup och fyra
nät på 4-6m djup (Fig. 1).
Vid upptag av näten fanns våg och måttband tillgängligt i båten, så att extraordinära eller ekologiskt
värdefulla fiskar kunde protokollföras och släppas tillbaka om deras tillstånd möjliggjorde detta.
Resterande fångst plockades, vägdes, mättes och protokollfördes både nät- och artvis.
1

Rebecca Retz, Åmåls kommun, 2018-10-25
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Figur 1. Åmålsåns mynningsområde och nätens placering markerat som röda streck.

Elfiske
Artsammansättning och tätheter bland fiskar har undersökts med kvantitativt elfiske om tre utfisken
per lokal, undantaget lokalen vid Finserud, där förekomsten av flodkräfta bidrog till att endast två
utfisken genomfördes. Anledningen till detta är att kräftor i högre grad än fiskar tenderar att skadas
av elektriciteten. Elfiskeaggregatet som användes var av märke Lugab, och producerar rak likström.
Rak likström är att föredra framför pulserande likström då det är skonsammare mot fisk och andra
vattenlevande organismer. Voltantalet som användes var 600, och föreföll ge god fångst samt lindrig
påverkan på fisk och kräftor, som i de allra flesta fall återhämtade sig snabbt.
Fångsten mättes och förvarades i en sump nedströms fiskelokalen mellan utfiskena för att eliminera
risken att fånga samma individer vid fler än ett tillfälle. Detta är viktigt dels för att få tillförlitliga
resultat, men även för att minimera den mängd stress som varje individ utsätts för. Metodiken är
standardiserad, fullständiga protokoll sparas och skickas till det nationella elfiskeregistret, SERS.
Biotopkartering
Den 17/10 samt den 26/11 så utfördes biotopkartering av hela sträckan från mynningen upp till
dammen i Finserud. Biotopkarteringen utfördes enligt den utarbetade standard som beskrivs i
rapporten ”Biotopkartering vattendrag” och består av ett drygt hundratal parametrar. Karteringen
syftar i grova drag till att beskriva dels åns fysiska egenskaper såsom bottensubstrat,
strömförhållanden etc., såväl som den direkta närmiljöns attribut. Där kan till exempel strändernas
stabilitet, vegetation i och runt vattnet, information om svämplan, dalgångens inneslutning med
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mera nämnas. Även påverkan i form av reglering och vandringshinder noteras, så även bebyggelse,
vägar och broar.
Den karterade sträckan delades in i delsträckor som definierades av tydliga skiftningar i naturtyp
och/eller tydliga förändringar av åns karaktär (Fig. 6).

Resultat
Nätprovfiske
Sammanlagt fångades nio av Vänerns 34 fiskarter (Tab. 1). Samtliga fiskarter fångades i båda
djupzonerna förutom gädda (Esox lucius), som bara fångades på 0 - 3 m djup. Sett till antal individer
var abborre (Perca fluviatilis), mört (Rutilus rutilus) och björkna (Abramis bjoerkna) de dominerande
fiskarterna. På 0 - 3 meter fångades även många benlöjor (Alburnus alburnus). Ser man istället på
biomassa var abborre, mört, björkna, braxen (Abramis brama) och asp vanligast, där braxen
framförallt fångades på 3 - 6 m och asp på 0 - 3 m.

Tabell 1. Fångst per ansträngning uppdelat i arter och djupzon
0-3m
biomassa/nät

3-6m
antal/nät

Abborre

576,25

12,30

62,25 41,50

801,25

25,19

83,25 60,22

688,75

17,51

72,75 50,48

Mört

977,00

20,85

31,00 20,67 1067,50

33,57

20,25 14,65 1022,25

25,99

25,63 17,78

Björkna

884,75

18,88

22,50 15,00

487,25

15,32

15,25 11,03

686,00

17,44

18,88 13,10

Braxen

311,25

6,64

3,00

558,00

17,55

6,00

4,34

434,63

11,05

5,25

3,64

Benlöja

392,50

8,37

22,25 14,83

74,25

2,33

5,00

3,62

233,38

5,93

13,63

9,45

21,50

0,46

4,25

2,83

18,75

0,59

4,75

3,44

20,13

0,51

4,50

3,12

25,25

0,79

0,25

0,18

556,38

14,14

0,75

0,52

0

0

165

4,19

0,13

0,09

3,50

2,53

127

3,23

2,63

1,82

1087,50

23,20

1,25

0,83

Gädda

330,00

7,04

0,25

0,17 0

Gös

106,00

2,26

1,75

1,17

Totalt

4686,75

150

0

148,00
3180,25

4,65

Antal

138,25

%

gram

3933,50

%

antal/nät

antal

Asp

%

biomassa/nät

%

Gärs

gram

antal/nät

gram

4,50

%

biomassa/nät

Sammanlagt
Antal

144,13

Elfiske
Totalt sex sträckor elfiskades från mynningen och upp till Finserud. Lokalerna valdes utifrån
karaktärer som djup, strömhastighet och bottensubstrat. Grunda, strömmande partier är att föredra
vid elfiske då utrustningen är bäst lämpad för dessa förhållanden, då man på ett effektivt sätt kan
fiska av hela vattendragets djup, och de tillfälligt förlamade fiskarna förs med strömmen ned i den
håv som hålles strax nedan elfiskestaven. Dessa förhållanden korrelerar även väl med de som råder i
öringens uppväxtområden, varför metoden lämpar sig väl till denna typ av inventering. Elfisket visar
på en större artrikedom i de längst nedströms belägna lokalerna, och tydligt färre arter ovan de två
nedersta trösklarna i centrala Åmål, där både abborre, mört och lake saknades. Längre uppströms
ökade istället förekomsten av öring, som nådde relativt höga tätheter i de lokaler där fallhöjden var
som störst (Tabell 2, Fig. 6). I den längst uppströms belägna lokalen som elfiskades påträffades
mycket flodkräfta. Framförallt fångades småkräftor, vilket visar att föryngring skett. En enda öring
6

%

fångades på den nedre delen av ån (Fig. 2). Om den hör till ett stationärt bestånd, eller är en ung
väneröring går inte att säkert säga utan genetisk analys, vilket inte är möjligt då all fisk återutsattes.
Den fisk med högst förekomst i samtliga lokaler var simpor (Cottus spp.). Även ål (Anguilla anguilla)
förekom längs med större delen av den undersökta sträckan.

Tabell 2. Sammanställning av elfiskedata
Lokalnamn

Lokalstorlek m2

Artantal

Täthet öring,
ind/100 m2

Antal flodkräfta

Antal utfisken

Tröskel 2

176

6

0

0

3

Tröskel 3

130

7

0,8

0

3

Tröskel 4

99

3

0

0

3

Hammaren,
kurvan

132

4

15,8

0

3

Hammaren, ned.
träbro

97

3

18,0

0

3

Finserud

73

3

1,4

35

2
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Figur 2. Den öring som fångades under elfisket vid trösklarna. Foto: Sportfiskarna

Biotopkartering
Karteringen visar på tydliga skiftningar i åns karaktär längs med den berörda sträckan. Den nedersta
delen av ån präglas av staden, med stenmurar längs åns båda sidor, och ett flertal broar. Denna del
av ån är lugnflytande undantaget vid de nya stentrösklarna, som ger upphov till kortare strömpartier.
Uppströms centrum flyter ån lugn och djup i meanderslingor upp till strax nedströms Nygårds
kraftstation där karaktären istället betonas av stenhällar och större fallhöjd. Vid kraftstationen finns
en fisktrappa (Fig. 4). Denna fisktrappa bedöms inte tillåta uppströms migration, ens av
starksimmande arter som öring. Det mest uppenbara problemet med fisktrappan är att utpassagen
uppströms är konstruerad så att fisken måste göra en tvär sväng, och ta sig över den sista
nivåskillnaden praktiskt taget helt utan att kunna ta sats (Fig. 9). Vidare så blockerar tät vegetation
vägen ut i dammen. Ån antar ovanför Nygård återigen en lugn karaktär i ungefär en kilometer,
varefter ån i höjd med vägbron för E45 och ända upp till Finserud blir mer strömsatt och rinner
genom blockrik terräng (Fig. 5). Ån har längs hela sträckan en hög grad av inneslutning. Längs de
lugnflytande, meandrande partierna kan man stundtals se tydliga tecken på erosion av strandzonen,
något som i någon mån är vanligt i denna typ av meandrande vattendrag. I den översta sträckan,
alldeles nedan dammen i Finserud, är ån grund och bildar ett kvillområde genom ett antal
förgreningar. Här finns stenmassor upplagda i rösen på land, en överfallsdamm samt en fisktrappa.
Biotopvårdande åtgärder har utförts på platsen, bland annat så kan en anlagd lekbädd ses. Det
förefaller även som att sten flyttats för att leda vatten från en av förgreningarna, och på så vis få ett
ökat vattendjup där lekbädden är anlagd.
8

Figur 3. Tröskel två. Den tröskel längst nedströms som åtgärdades under 2018. Foto: Sportfiskarna
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Figur 4. Nygårds kraftstation till vänster, fisktrappa till höger. Foto: Sportfiskarna
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Figur 5. Bild tagen från träbron vid Hammaren. Hela den sträcka som syns elfiskades, och uppvisade en god
förekomst av öring. Detta avsnitt av ån skulle kunna kompletteras med lekgrus på utvalda platser. Foto:
Sportfiskarna
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Figur 6. Karta över det undersökta avsnittet av Åmålsån. Biotopkarterade sträckor är markerade med olika
färger, elfiskelokalerna är utmärkta med nummer. Baskarta hämtad från Lantmäteriets tjänst för öppna
geodata.
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Diskussion och åtgärdsförslag
Åmålsåns betydelse som reproduktionsvatten för öring
Öringen nyttjar, till skillnad från laxen som främst leker i älvarna, gärna åar och bäckar för sin
fortplantning. Även grov öring, såsom den som lever i Vänern, söker sig gärna upp för att leka i
mindre vatten. Då öringen i Vänern, liksom Laxen, har förlorat många av sina forna
reproduktionslokaler till följd av framförallt vattenkraftsutbyggnad och rensning, så skulle ett
vattendrag med Åmålsåns potential, i form av storlek och strömkaraktär, kunna bidra med viktiga
lek- och uppväxtlokaler för väneröringen. Framförallt om även delarna av ån ovanför Nygårds
Kraftverk tillgängliggörs så finns goda möjligheter för att Åmålsån på sikt skall kunna fungera som ett
värdefullt reproduktionsvatten för väneröring.
Tänkbara åtgärder
Framförallt så bedöms delar av sträckan från vägbron nedströms Hammaren och upp till Finserud ha
god potential som uppväxtområde för öring (Fig. 7), medan tillgången på bra lekplatser troligtvis är
sämre, på grund av en bristande mängd lämpligt leksubstrat. Förmodligen så tillhör de öringar som
fångades vid elfisket ett stationärt bestånd, då fisktrappan vid Nygårds kraftstation troligtvis inte
tillåter någon betydande förbipassage av fisk, och ingen flytt av fisk förbi dammen har gjorts sedan
2002. Således bör inte någon lek av sjövandrande öring skett sedan dess. Enligt boende vid
Nygårdsdammen har man tidigare försökt råda bot på problematiken kring bristen på
vandringsmöjligheter genom att öppna en alternativ väg ut i dammen, några meter uppströms den
befintliga passagen. Åratals igenväxning av makrofyter såsom bredkaveldun (Typha latifolia) har dock
totalt stängt denna väg (Fig. 8). Genom att muddra bort dessa växter skulle man på ett enkelt och
kostnadseffektivt sätt ge fisken bättre möjligheter att vandra (Fig. 10). Detta skulle även återställa
den del av vattenspegeln som växt igen under de senaste årtiondena.
De trösklar som åtgärdats i augusti 2018 bidrar i viss mån till en ökning av lämpliga öringlokaler, men
kan å andra sidan försvåra migration till uppströms belägna lokaler genom att utgöra partiella
vandringshinder vid lågt vattenstånd. Nedan föreslås några åtgärder som skulle kunna bidra till att
förbättra Åmålsåns ekologiska status.
Prioriteringsordningen nedan utgår från att den största nyttan nås genom att fokusera på att
tillgängliggöra de partier av ån som har naturligt goda förutsättningar som reproduktionslokaler för
öring. Man bör även notera att detta är väl förenligt med miljökvalitetsnormer för rinnande vatten,
med avseende på en ökad konnektivitet.
1. Förbättrade passagemöjligheter Nygård
För att lekvandrande öring ska kunna ta sig upp till området runt Hammaren, där goda
förutsättningar finns för lek och uppväxt (Fig. 7) bör man möjliggöra passage vid Nygårds
kraftverk. I nuläget bedömer vi att den existerande fisktrappan inte fungerar på ett önskvärt
sätt. Tänkbara åtgärder: åtgärdande av fisktrappa/ anlägga ett omlöp/ fånga fisk och
transportera förbi dämmet. Omlöp kan på sikt, eventuellt utgöra en risk för uppströms
spridning av signalkräfta, något som skulle slå ut det flodkräftbestånd som finns vid Finserud.
Det mest uppenbara problemet med fisktrappan är att vägen ut i dammen är svår att forcera
(Fig. 9). Dessutom så är passagen i nuläget blockerad av tät vegetation. Hur väl fisktrappan
fungerar i övrigt bör till att börja med undersökas. Om fisk inte kan ta sig upp genom
trappan, kommer åtgärdande av utgången inte leda till en förbättrad situation. Detta kan till
13

exempel undersökas genom tillfällig utplacering av en fiskräknare för att utreda om fiskar kan
ta sig upp i trappan.
2. Modifiera trösklar
Anpassa stentrösklarna i centrum så att de på ett bättre sätt skapar lek- och ståndplatser,
samt tillåter migrerande fiskar att passera. Effekten av trösklarna i sin nuvarande utformning
blir att man skapar en fragmentering av vattendraget, där höjdskillnaden koncentreras till
korta strömmar avlösta av lugnflytande partier. Vi anser att materialet som lagts i trösklarna
delvis bör omfördelas samt kompletteras med mer material, för att försöka bilda en längre
sträcka med mer varierande strömförhållanden. Det bör vid varje tröskel finnas en möjlighet
för större fisk att passera, till exempel genom att ha ett mellanrum på ett par decimeters
bredd mellan två stenar, någonstans längs tröskelns bredd. En sådan passage behöver inte
vara stor för att ge önskad effekt. Sådana åtgärder skulle förbättra möjligheten för bland
annat öring, men även arter såsom den rödlistade aspen, som gärna leker i liknande miljöer
som öringen, skulle vara betjänt av sådana förhållanden. Även laken skulle med stor
sannolikhet må bra av dylika ingrepp.
3. Leksubstrat
Tillförsel av leksubstrat på lokaler som har lämpligt djup och strömhastighet skulle avsevärt
förbättra möjligheterna för öringlek. Detta är en åtgärd som både kan göras i anslutning till
trösklarna, samt på utvalda platser mellan Hammaren och Finserud.
4. Sten och död ved
Tillförsel av större sten och död ved till strömpartiet nedströms träbron vid Hammaren. På
detta område finns redan lättillgänglig sten som förefaller vara rensningsmassor, vilket gör
att man med relativt enkla medel kan förbättra förutsättningarna för lek och uppväxt av
öring på denna plats. Död ved är viktig både som skydd för fisk, näring för nedbrytare samt
som levnadsmiljö för insekter och andra evertebrater som är viktig föda bland annat för
fiskar. Mängden död ved kan ökas till exempel genom fällning av enstaka träd ut i åfåran.

Slutsats
Vi bedömer att nyttan av att tillgängliggöra åns övre delar för vandrande fisk är stor då det
dels finns fler lämpliga lek- och uppväxtområden där än jämfört med åns nedre delar (det
framgår inte minst av skillnaden i förekomst av stationär öring mellan de olika elfiskade
lokalerna). Vidare så finns andra fördelar för fisken att leka högre upp i ån, dels värms vattnet
ofta upp snabbare än i de bredare och djupare delarna nedströms, varpå ynglen får en
snabbare tillväxt och därmed högre chans att överleva den kritiska första tiden. Utöver detta
finns ytterligare en viktig aspekt i det att predationsrisken för ynglen är betydligt mindre i de
övre partierna av ån, då svagsimmande predatorer såsom gädda och abborre inte
förekommer i lika hög utsträckning som de gör närmare utloppet till Vänern. Om man
undersöker Nygårdstrappans funktion, och det visar sig att uppströms migration kan
förbättras med relativt små medel, såsom muddring i dammen, så torde detta vara den
åtgärd man kan göra i Åmålsån som ger bäst avkastning med avseende på ekologisk nytta/
kostnad. Det skulle dessutom vara en statushöjande åtgärd med avseende på
miljökvalitetsnormerna, då det resulterar i en ökad konnektivitet. Flera av de platser som
skulle vara lämpliga att lägga ut lekgrus på är också relativt lättillgängliga, då de ligger nära
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vägar.
De övriga åtgärdsförslagen (2 - 4) som ges ovan skulle ge en positiv effekt för många mindre
migrationsbenägna arter/ populationer i vattendraget, till exempel bäcköring, flodkräfta och
organismer i bottenfauna, oavsett om åtgärder görs vid nygårdstrappan eller ej. Åtgärder
nere vid trösklarna i centrum skulle kunna förbättra situationen för öring samt asp genom att
erbjuda vissa lekmöjligheter, även om förutsättningarna för åtminstone öring inte är lika
goda som uppströms Nygård.

Fig 7. Förslag på områden med förhållanden som skulle kunna lämpa sig för utplacering av lekgrus.
Bakgrundskarta: Lantmäteriet
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Figur 8. Det igenväxta område som blockerar vägen ut från fisktrappan. Foto: Sportfiskarna
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Figur 9. Den nuvarande passagen ut ur fisktrappan.
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Figur 10. Genom att muddra strax ovan nuvarande passagen från fisktrappan och ut i dammen,
exempelvis enligt den röda markeringen är placerad, skulle man kunna underlätta för vandrande fisk
att ta sig förbi.
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