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Sammanfattning
Provfiskeundersökningar samt biotopkartering har under hösten 2019 utförts i Kasenbergsån, Åmåls
kommun. Arbetet har utförts av Sportfiskarna, Sveriges sportfiske- och fiskevårdsförbund, på uppdrag
av Åmåls kommun. Den undersökta sträckan löper från mynningen i Vänern och en knapp mil
uppströms, till Låbysjön. Material som avhandlar tidigare undersökningar 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
Kasenbergsån, 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.
Provfiskena utgjordes av yngelhåvningar i mynningsområdet, samt elfisken av totalt tre lokaler. I två
av lokalerna som elfiskades återfanns öring, varav en av lokalerna höll en hög täthet av öring (>30
ind./100 m2). Bland annat så fångades flertalet öringar av ålder 0+, vilket är ett resultat av lek hösten
2018. Positivt är även att ett starkt bestånd av flodkräfta i olika åldersklasser finns i ån, och med en
hög andel små individer är det tydligt att föryngringen är god. Utöver öring och flodkräfta fångades
även gädda, elritsa samt nejonöga. I Kasenbergsån finns även flodpärlmussla, visar bland annat en
inventering gjord i juni 2014 (Martinsson, Wengström 2014).

Fakta om Kasenbergsån
Kasenbergsån avvattnar Buvattnet, en sjö som ligger på gränsen mellan Värmland och Dalsland. Sjön
är omkring 50 meter djup och ligger på en höjd av 98 meter över havet. Avrinningsområdet har en
area av 61 km2, och består av 70% skog, 16% åkermark, 8% övrig mark och 6% sjöar. Där ån rinner ur
Buvattnet är den ca två meter bred och en halv meter djup, och rinner genom tät grandominerad
skog. Ungefär två km nedströms Buvattnet rinner ån genom Låbysjön.
Denna rapport omfattar sträckan mellan utloppet ur Låbysjön, och ner till mynningen i norra viken i
Vänern. Den första, ca 500 m långa sträckan mellan utloppet ur Låbysjön, ned till Låbytorp rinner
genom granskog, genom en några meter djup, av ån utskuren dalgång. I höjd med Låbytorp skiftar
karaktären på omliggande landskap till öppen jordbruksmark, här är ån djupare, mer lugnflytande,
och med en något mer meandrande karaktär. Nedströms denna sträcka återtar ån återigen en mer
strömmande karaktär med hårda bottnar och omgivande granskog. Efter ca 500 m. ytterligare rinner
ån in i ett mer sammanhängande jordbrukslandskap som varar större delen av vägen ner till Vänern
med undantag för vissa partier av våtmark. Ett parti från E45 och drygt 600 meter uppströms hyser
ett par gamla dämmen med anslutande forsar, dessa dämmen utgör vandringshinder i nuläget.
Kasenbergsån 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, 2019). Halten av PBDE är dock inte
provtaget i området, utan bedömningen är baserad på en nationell extrapolering. Ingen
försurningsproblematik föreligger, men ekologisk status bedöms som måttlig. Främst är det
förändringar i hydromorfologi, såsom försämrad konnektivitet och förändringar i strandzonen som
sänker den ekologiska statusen från god (VISS, 2019), något som Kasenbergsån har gemensamt med
de flesta svenska vattendrag, på grund av främst dämmen och flottledsrensningar. Normal
medelvattenföring anges vara ca 1,2 m3/s (vattenwebb, SMHI).
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Sammanfattning av tidigare gjorda bedömningar av Kasenbergsån
Åmåls kommun har tillhandahållit material såsom tidigare bedömningar och förstudier om tänkbara
åtgärder, exempelvis öppnandet av vandringshinder längs ån. En förstudie som utreder anläggandet
av dammar och våtmarksområden i mynningsområdet från år 2000 togs fram av Bygg- och
miljönämnden i Åmåls kommun. I förstudien nämner man att KMlab i Karlstad (numera Synlab) på
uppdrag av bygg- och miljökontoret i Åmål, följt utvecklingen av åns vattenkemi. Man slår i rapporten
fast att vattenkemin ej är tillfredställande i ån, med avseende på belastning av näringsämnen,
framförallt kväve och fosfor. Norra viken beskrivs som känslig, och påverkas negativt av
näringsämnena som ån transporterar. Näringsbelastningen leder till en hög primärproduktion, som
följaktligen leder till en hög nedbrytning som ökar risken för syrebrist. Enligt VISS är medelvärdet för
totalfosfor i Kasenbergsån strax under 30 µg/l. På grund av att Kasenbergsån är justerad för
jordbruksmark, eller jordbruksviktad, då över 10% av avrinningsområdets areal består av
jordbruksmark, så blir bedömningen mot bakgrund av denna viktning att statusen gällande
näringsämnen är god. Detta beror på att formeln för beräkning av referensvärden skiljer sig åt mellan
områden med mycket jordbruksareal, jämfört med områden i skogslandskapet, hade däremot
arealen jordbruksmark varit lägre än 10% av avrinningsområdets yta hade statusen istället bedömts
vara måttlig.
I en inventering gjord 2014 av Anders Martinsson (Melica) och Niklas Wengström (Sportfiskarna) på
uppdrag av Länsstyrelsen i Västra Götalands län fann man 84 levande flodpärlmusslor, och två
tomma skal på en 87,5 m lång åsträcka, vid lokalen ”Syd Låbytorp”. Det ger en täthet av 1,04
individer/ m. Musslorna var mellan 96 – 122 mm långa, med flest individer i intervallet 105 – 110 mm
(Länsstyrelsen Västra Götalands län, 2014).

Nuläge
Under maj - nov 2019 så har Sportfiskarna genomfört kartläggningar av fiskfaunan, hydromorfologin
samt biotoptyper i ån och dess direkta närhet. Arbetet har utförts på uppdrag av Åmåls kommun,
med syftet att leverera en bild av hur åns fauna ser ut, vilka förutsättningar och svårigheter som finns
i ån vad gäller exempelvis fiskmigration, lek och uppväxt för öring (Salmo trutta). Förekomst av funna
rödlistade arter, och deras utbredning i området kommer även att beskrivas. Tänkbara åtgärder och
förslag avhandlas i rapportens slut.

Metodik
Gäddyngelinventeringar
Det finns idag ingen standardiserad metod för att inventera gäddyngel, men en metod som under
några år prövats och utvärderats av SLU och Sportfiskarna i bland annat Vänern och Klarälven, är att
med specialbyggda håvar på utvalda lokaler söka igenom strandzonen i transekter från land och ut
mot djupare vatten. Håvningarna startar vid strandkanten och sträcker sig ut till vadningsbart djup,
normalt ca 1 meter, eller där vegetationen slutar mot öppet vatten. Håvtypen som används vid
inventeringarna har en kvadratisk öppning som mäter 0,33 x 0,33m och är försedd med ett ljust
finmaskigt nät som spänts mot ramen så att det bildar en vagga (bild 1). Håven förs sedan relativt
bestämt genom vattenvegetationen och nära botten i omgångar om 0,5 – 1 meter. Efter varje håvtag
kollas håvnätet av efter förekomst av gäddyngel eller andra fiskarter och rensas. Funna yngel plockas
upp med en liten vit plastsked och förvaras i en vattenfylld burk med lock. Efter att hela transekten
håvats, artbestäms, räknas och längdmäts varje yngel innan de återutsätts på transekten. Längden på
transekten mäts och vattentemperaturen vid start- och slutpunkten antecknas tillsammans med
vattendjupet. Dominerande bottensubstrat och vegetation noteras också för varje transekt.
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Inventeringen inleds i anslutning till den period där man kan anta att gäddans larver kläckts. För
Vänern inträffar detta normalt i början av maj. 2019-05-17 inventerades Kasenbergsån och dess
mynningsområde i Norra viken efter gäddyngel. Totalt håvades 4 transekter i de nedre delarna av ån
och 4 transekter i mynningsområdet (fig. 1.).

Bild 1. Kasenbergsån inventerades efter gäddyngel med hjälp av en specialbyggd håv. Foto: Sportfiskarna

Elfiske
Artsammansättning och tätheter bland fiskar har undersökts med kvalitativt elfiske om ett utfiske per
lokal. Elfiskena utfördes mellan datumen 2019-08-22 – 2019-08-26. Totalt fiskades tre lokaler i
Kasenbergsån, varav två höll öring (bild 3.). Merparten av Kasenbergsåns nedre sträckning lämpar sig
dock ej för elfiske då den är djup och lugnflytande. Med största sannolikhet förekommer det ej något
öringbestånd här, snarare kan man förvänta sig arter såsom olika cyprinider, abborre samt gädda.
Elfisket gjordes efter standardiserad metodik, och resultat i form av protokoll rapporteras till Sveriges
elfiskeregister, SERS. Lokalerna valdes utifrån karaktärer som djup och strömhastighet. Elfiske som
metod är särskilt lämpat till att undersöka grunda, snabbt strömmande vatten (bild 2.), vilket gör det
till en utmärkt metod för att undersöka lek- och uppväxtmiljöer för öring, och därmed få indikationer
på föryngring. Öringen är en viktig indikatorart då den är en vanligt förekommande art som kräver
friska, syrerika och ej allt för sura vatten (pH <6 stör reproduktionen). Utrustningen bestod av ett
bensindrivet aggregat, samt en likriktare från tillverkaren Lugab. Den elektriska spänningen är
justerbar mellan 200 – 1000 volt på denna utrustning, och vilken inställning som tillämpas beror
framförallt på vattnets förväntade konduktivitet. Ett grumligt vatten har fler partiklar än ett klart
vatten, och dessa partiklar ökar ledningsförmågan – således krävs en lägre spänning ju fler partiklar
och lösta ämnen som finns i vattnet. En för högt ställd spänning kan skada fisken, medan en för lågt
ställd istället resulterar i låg fångstbarhet. Varje lokal mättes med avseende på lokallängd, max5

/medeldjup, vidare dokumenteras även vattentemperatur, lokalens bottensubstrat, mängd död ved,
växtlighet, samt även närmiljöns beskaffenhet, såsom beskuggning samt dominerande trädslag.
I regel elfiskas en lokal två eller tre gånger, om antalet fångade fiskar av målart, i regel laxfisk, i första
utfisket är högre än fem. I en av de tre lokaler som fiskades fångades ett högre antal öringar i första
utfisket (20 individer). Denna lokal bedömdes dock ej vara lämplig för fler utfisken på grund av riklig
förekomst av den starkt hotade flodkräftan (Astacus astacus). Kräftor tenderar att i högre grad än
fiskar skadas av elektriciteten, då krampen som den elektriska spänningen inducerar ofta leder till att
klorna tappas. Klorna växer ut igen, men under den tiden är kräftan sårbar.
Elfiskeaggregatet som användes 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 400 - 600, beroende på vattnets klarhet. All fångad fisk återhämtade
sig väl. Samtliga individer mättes efter utfisket. Därefter återutsattes fångsten, på de ungefärliga
platser där den fångats. Metodiken är standardiserad, fullständiga protokoll sparas och skickas till det
nationella elfiskeregistret, SERS.

Biotopkartering
Biotopkarteringen är en miljöövervakningsmetod, och gjordes enligt standardiserad metod från
Biotopkarteringsdatabasen. Den utfördes under perioden 14 nov – 18 nov av personal från
Sportfiskarna med tidigare erfarenhet av biotopkartering. Karteringen görs enligt metodiken alltid
uppströms, vilket i detta fall var från mynningsområdet i Vänern och upp till Låbysjön. Vattenföringen
var vid tillfället relativt hög, 2,3 m3/s (SMHI). Totalt delades ån in i nio delsträckor (Fig. 3), vars
avgränsningar utgjordes av partier där naturtypen skiftade på ett avgörande sätt. Grundindelningen i
en biotopkartering är så kallade Hymo-typer, där hymo är en förkortning av hydromorfologisk, och
beskriver om sträckan till exempel rinner genom finkorniga sediment (typ: Ex) eller om sträckan är
brant, stenig och trappstegsformad (typ: Bt). Just dessa två typer var de två vanligast förekommande
i Kasenbergsån. Det protokoll som vanligtvis används, protokoll A, består totalt av cirka 120 variabler
och tar förutom hymo-typ upp till exempel: erosionsgrad, tillflöden, diken, förekomst av mynnande
avloppsrör, naturtyp i närområde, korsande vägar, svämplan, död ved och vegetation i och vid sidan
av vattnet. Det skall dock tilläggas att alla 120 variabler ej är obligatoriska att fylla i.
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Bild 2. Elfiske vid lokalen syd Låbytorp. Här fångades nejonöga (Lampetra planeri), elritsa (Phoxinus phoxinus) samt
flodkräfta (Astacus astacus). Bild: Sportfiskarna
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Bild 3. Öring på drygt 250 mm, fångad vid den längst uppströms belägna lokalen, uppströms Låbyfors. Foto:
Sportfiskarna
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Resultat
Gäddyngelinventeringar
Totalt 8 transekter håvades, 4 i mynningsområdet (Kasenbergsån 1 - 4) och 4 i de nedre delarna av ån
(Kasenbergsån 5 - 8). Transekterna i ån är relativt korta (1,8 - 4,2m) då djupet snabbt ökar nära land.
Mynningsområdet domineras av täta bladvassbälten och dyig botten. Transekterna blir också längre
(7,2 - 11,0m). Totalt inventerades 10,6 meter i ån och 35,4 meter i mynningsområdet. Sammanlagt
19 gäddyngel fångades vid inventeringstillfället, 7 på transekterna i ån och 12 i mynningsområdet.
Inga andra fiskarter fångades vid tillfället. Tätheten av gäddyngel/m transekt uppgick därmed till 0,41
sett över samtliga transekter.

Figur 1. Karta över de områden som håvades efter gäddyngel (röda markeringar) Transekterna i norra viken var
relativt tätt placerade och ryms alla inom den elliptiska markeringen. De fyra transekterna i ån representeras av
separata punkter i kartan då de ej var lika tätt placerade.
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Tabell 1. Medellängderna på de fångade gäddynglen var 24,3mm på transekterna i mynningsområdet och
14,4mm i ån. Detta indikerar att leken troligen sker senare uppe i ån till följd av att vattnet där är kallare till
följd av vårfloden.

Lokal

Längd

Antal yngel

Täthet/m

Djup start

Djup stopp

Temp

Kasenbergsån 1

9,5

4

0,42

6

40

13,4

Kasenbergsån 2

7,7

1

0,13

8

50

12,1

Kasenbergsån 3

7,2

6

0,83

5

28

13,3

Kasenbergsån 4

11,0

1

0,09

10

33

12,1

Totalt

35,4

12

0,34

Kasenbergsån 5

1,8

0

0

3

90

13,3

Kasenbergsån 6

2,2

0

0

6

60

13,3

Kasenbergsån 7

2,4

1

0,42

5

44

13,7

Kasenbergsån 8

4,2

6

1,43

15

52

15,1

Totalt

10,6

7

0,66

Elfiske
Totalt tre lokaler elfiskades. Lokalerna var alla förlagda till den övre delen av sträckan, då det är den
del av ån som har en karaktär som lämpar sig för elfiske. 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 mot håven. Dessa
förhållanden korrelerar även väl med de som råder i öringens uppväxtområden, varför metoden
lämpar sig väl till denna typ av inventering. Fångsterna dominerades av öring och elritsa, men vid den
längst nedströms belägna lokalen, syd Låbytorp, fanns även gott om bäcknejonöga.
Öring fångades i de två uppströms belägna lokalerna, ”uppströms Låbyfors” och ”nedströms
Låbyfors”. Lokalen uppströms höll få men större individer (upp till 260 mm, bild 3.), medan lokalen
nedströms höll ett tätt bestånd (tab. 3) av öring av storlekarna 30 – 140 mm. Denna lokal är bredare,
grundare och med ett bottensubstrat bestående av främst grus och sand, och förefaller därmed vara
ett viktigt reproduktions- och uppväxtområde för öring. Denna lokal visade sig vid elfisket även hålla
ett tätt bestånd av små flodkräftor, något som visar på god föryngring av arten. Då elfiske påverkar
kräftor mer än vad de påverkar fisk, avslutades fisket efter det första utfisket. På grund av den rikliga
fångsten i det utfisket som gjordes kan vi dock tydligt se att återväxten är god hos öringen. Vattnet i
denna del av ån är klart, och måttligt färgat av de humusämnen som barrskogen tillför. Djupet på de
undersökta lokalerna varierar mellan 0,15 – 0,65 m, och bredden är 3,3 – 4 m. Lokalen Syd låbytorp
är provfiskad tidigare, och har tidigare hållit öring med undantag för 2017 – 2018, samt även vid
detta projekts provfiske. Inga uppenbara anledningar till att öring saknats på denna lokal de senaste
åren finns, då lokalen inte visar några tecken på att ha förändrats på senare tid, och både nejonöga
och elritsa som fångats tidigare, fortfarande förekommer vid senare års provfisken.
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Tabell 2. Sammanställning av miljöfaktorer. D1 = mest förekommande, D2 = näst mest förekommande, etc.
Vattenhastighet delas in i: lugnt, strömt, stråk-fors, alla tre lokaler var alltså inom mitten av intervallet gällande
strömhastighet

Lokal

D1 substr.

D2 substr.

D3 substr.

Vattenhast.

Medeldjup
m

Närmiljö

Upp. Låbyfors

sten 2 - 10
cm

grus 0,2 – 2 cm

sand 0,2 - 2 mm

strömt

0,2

blandskog

Ned. Låbyfors

sten 10 – 20
cm

grus 0,2 – 2 cm

sten 10 – 20 cm

strömt

0,15

lövskog

Syd Låbytorp

grus

sten 2 – 10
cm

sten 20 – 20 cm

strömt

0,18

blandskog
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Tabell 3. Sammanställning av elfiskedata. Låbyfors ned väg höll en hög täthet av öring. Värt att notera är lokal
två höll betydligt mer kräftor än resultatet visar. Merparten var mycket små, och pga. att vi ej ville ”jaga” dem,
fångades de ej och är således ej med i fångstresultatet.
Lokalnamn

Lokalstorlek m2 Artantal

Upp. Låbyfors

185

Ned. Låbyfors

Syd Låbytorp

Antal
flodkräfta
0

Antal utfisken

3

Täthet öring,
ind./100 m2
1,1

66

3

30,3

3

1

220

3

0

4

1

1

Öring, ned Låbyfors
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Figur 2. individlängder hos öringar fångade i den lokal som höll mest öring, nedströms Låbyfors. Längd i mm presenteras på
Y-axeln, varje stapel representerar en fisk.
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Biotopkartering
Ån karterades under loppet av två dagar, den 14:e samt den 18:e november. Karteringen dag ett
utfördes från mynningsområdet och upp till Lerbyn, en ca sex km lång sträcka. Dag två, den 18 nov
karterades resterande ca tre km ända upp till Låbysjön. Totalt delades ån upp i nio delsträckor (Fig.
2).
Åns första del (Sträcka 1, Fig. 3), sett från mynningen i Vänern, är lugnflytande, ca 6 m bred och
relativt djup (1 – 2 m), med sankmark och stora bestånd av bladvass (Phragmites australis) på båda
sidor. Botten är mjuk och ån är ringlande till svagt meandrande. På uppströmssidan av E45 ökar
fallhöjden, och ett par grundare forsar finns inom de närmaste ca 600 m. Inom detta avsnitt av ån,
som delades upp i två sträckor under karteringen (sträcka 2 – 3, fig. 3) ligger dock ett par
vandringshinder (V1, V2, se bilaga 1.) i form av två äldre dammkonstruktioner (bild 8,9)
Den längsta sträckan löpte från knappt 800 m uppströms E45, och drygt sex km uppströms. På denna
sträcka (Sträcka 4 fig. 3) är ån lugnt flytande i meanderslingor över mestadels jordbrukslandskap, och
bedöms inte vara en biotop där öring trivs. Jordbruksmarken bryts ibland av med partier av
granplantage, samt det våtmarksområde som resterna av den dränerade Haseråssjön utgör. Vid
Haseråssjön, och även på ett par mindre områden längs Sträcka fyra finns områden av alsumpskog,
något som är intressant och skyddsvärt, då dessa områden av svämskog ofta är artrika och
opåverkade av skogsbruk eller annan markanvändning. Där ån rinner över åkermark, och träd i stort
sett saknas, bedöms strandbrinkarna på vissa ställen vara mycket instabila. Detta bidrar till en ökad
näringsbelastning, grumling och transport av material genom erosion vid högvatten (bild 4). Sträckan
är smalare än längre nedströms, i regel 2 – 2,5 m. Djupet bedöms vara runt metern, även om det
varierar stort beroende på flöde, botten är mjuk. Ovanför Lerbyn Finns ett kortare parti där den
öppna marken övergår i skogsmark, fallhöjden ökar och ån är stenigare. Här finns rester av en damm,
samt en ledare av sten just nedströms den (bild 6). På denna sträcka (sträcka 5, fig. 3) ligger
elfiskelokalen ”Syd Låbytorp” (tab. 3). Efter detta återgår ån till att bli lugnflytande och meandrande
(sträcka 6, fig. 3), upp till norr om Låbytorp där övriga elfiskelokaler ligger (sträcka 7 – 8, fig. 3). Här
ökar åter fallhöjden, och ån är grundare, stenig och stundom forsande. Just uppströms vägen vid
Låbyfors finns rester av en gammal bro eller mindre damm, med en del upplagd sten vid sidorna av
ån. Ungefär 100 meter uppströms detta är ån hårt rensad, och stora massor sten ligger på land (bild
6). De sista ca 150 m innan Låbysjön förefaller ån vara rensad och kanaliserad, och är lugnflytande
(sträcka 9, fig. 3).
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Figur 3. Karta som visar de karterade sträckorna som olika segment, där de lugnflytande Ex-sträckorna är ljusblå, och de
sträckor som innehåller branta partier med sten och turbulent flöde (hymotyp B) är gula. Elfiskelokalerna är utmärkta med
fisksymboler, där grönt betecknar öringfångst och rött att ingen öring fångades. Kartlayout: Sportfiskarna, baskarta:
Lantmäteriets tjänst för öppna geodata.
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Bild 4,5. t.v: exempel på erosion längs sträcka 4 (hymotyp Ex), t.h: alsumpskog. Foto: Sportfiskarna.

Diskussion och åtgärdsförslag
Kasenbergsåns betydelse som reproduktionsvatten för öring
Den övre delen av det undersökta området visar på höga naturvärden i form av riklig förekomst av
stationär öring och flodkräfta, i vissa delar av ån. Även flodpärlmussla förekommer, även om ingen
sådan sågs vid elprovfiskena. Om vandringshindren (V1 – V2, se bilaga) närmast Vänern åtgärdas (bild
8, 9) skulle fisk potentiellt sett kunna vandra ända upp mot Låbyfors. Dock är det tveksamt om några
större mängder öring skulle vandra hela denna sträcka då den mestadels är väldigt lugnflytande.
Oavsett detta så finns det stora fördelar med att arbeta för att förbättra förutsättningarna för den
stationära öringen i ån, inte minst med tanke på att det krävs juvenil öring för att flodpärlmusslan
skall kunna reproducera sig. Det tycks i nuläget vara främst en kortare lokal (elfiskelokalen nedströms
vägen vid låbyfors) som lämpar sig synnerligen väl som lek- och uppväxtområde, då den höll en hög
täthet av småöring. Genom praktiskt arbete skulle arealerna lämpliga för bland annat öring och
flodkräfta kunna utökas mycket, både upp- och nedströms Låbyfors. Öppnande av vandringshinder,
både i åns nedre delar och uppe vid Låbyfors, samt restaurering av de rensade partierna längs hela
sträckan mellan Lerbyn och Låbysjön skulle också kunna bidra positivt till åns ekologi. Detta är även
åtgärder som bidrar till att närma sig miljömålet levande sjöar och vattendrag, och nå den för
vattenförekomsten satta miljökvalitetsnormen god ekologisk status 2021. Nuvarande ekologisk
status bedöms som måttlig på grund av vandringshinder som påverkar fiskmigration, samt brist på
föryngring av flodpärlmussla (VISS).
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Bild 6,7: t.v: Rensmassor mellan Låbyfors och Låbysjön, t.h: rensmassor upplagda i en stenledare i nedre högra hörnet,
samt rester av dämme vid forsnacken. Forsen bedöms utgöra ett partiellt vandringshinder, Låbytorp.

Utrivning av det längst nedströms belägna vandringshindret (V1), skulle tillgängliggöra fler
strömmande partier av åns nedre delar (Sträcka 1 - 3) för vänervandrande fisk. Till exempel så skulle,
utöver väneröring, den hotade aspen (Aspius aspius) nyttja dessa delar av ån för lek.

Flodkräftan i Kasenbergsån
Det finns en till synes välmående stam av flodkräfta i de mer strömmande partierna av ån, liksom för
öringen så vill vi peka ut lokalen nedströms Låbyfors som ett speciellt viktigt reproduktionsområde,
på grund av de höga tätheterna av småkräftor som sågs. Flodkräftor syntes även på de övriga
lokalerna som elfiskades, även större individer, men just mängden småkräftor utmärkte den ovan
nämnda lokalen. Då flodkräftan är klassificerad som akut hotad på rödlistan, är varje förekomst
mycket värdefull, och liksom öringen gynnas den av åtgärder såsom att tillföra vattendraget sten och
död ved. Kräftorna är även försurningskänsliga och klarar inte längre perioder av pH-värden under 6.
Framförallt är det liksom hos öringen reproduktionen som störs, vuxna djur klarar lägre pH. Den
rikliga förekomsten av småkräftor tyder på att ingen problematik av den karaktären föreligger i ån.

Mynningsområdet
Resultaten av gäddyngelinventeringarna i ån och mynningsområdet antyder att tätheterna generellt
skulle vara högre i ån än utanför. De korta transekterna i ån påverkar dock resultatet, framförallt då
ett relativt stort antal yngel fångades på den nedersta transekten i ån. Den totala produktionsytan i
ån är jämfört med området i Norra viken är också liten, vilket troligen betyder att dess bidrag till den
vuxna populationen är marginellt. Potentiella åtgärder för att gynna gädda och andra vårlekande
fiskarter skulle således göra mest nytta i området utanför mynningen av Kasenbergsån. till exempel
skulle man kunna skapa luckor och korridorer i det täta bladvassbältet i norra delen av viken, s.k. blå
bårder. Detta gynnar växtlighet som starr och andra halvgräs som är lägre och mjukare, och ökar
solinstrålning och vattentemperatur, vilket bidrar positivt till reproduktionen hos flertalet fiskarter.
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Vid gäddyngelinventeringar genomförda på andra lokaler i Vänern under 2019, bland annat i
närliggande Gateviken 2019-05-10, blev resultatet 0,21 gäddyngel/m. Utifrån den jämförelsen får
fångstresultatet i Kasenbergsån ses som tillfredställande.

Tänkbara åtgärder
Förslag till prioriteringsordning nedan.
1. Öppna vandringsvägar genom utrivning och tröskling (om lutningen behöver minskas för ökad
passerbarhet) av V1 – V2. Framför allt bör V1 åtgärdas, för att tillgängliggöra de första forsarna för
fisk som vandrar från Vänern.)
2. Tillförsel av leksubstrat, här kan lokalen uppströms Låbyfors vara lämplig att börja på, då den är
lättillgänglig och i stor utsträckning saknar lekgrus. Lokalen syd Låbytorp skulle även den behöva
lekmaterial, här gör dock den branta slänten att nedförsel är svårare, man får i sådana fall
förmodligen dumpa massorna utför kanten, och sen flytta dem manuellt sista biten.
3. Återförsel av sten som är upplagd vid sidan av ån, exempelvis finns sådana rensmassor i höjd med
Låbytorp, samt mellan Låbyfors och Låbysjön (bild 6 – 7).

Man bör sträva efter att öppna de vandringshinder som finns i ån, för att underlätta migratoriska
mönster hos fisk och andra vattenlevande organismer. Inte bara är det viktigt för att fisk ska kunna
stiga från Vänern, det är även positivt för andra arter som lever hela sina liv i ån, att kunna ha ett
genetiskt flöde mellan i nuläget isolerade populationer. Sådana åtgärder bidrar också till att närma
sig god ekologisk status, enligt EU:s ramdirektiv för vatten. Restaurering av vattendrag bidrar till att
närma sig miljömålet levande sjöar och vattendrag.
För att öka mängden bra lekområden för öring och kräfta bör man se över om fler lekbottnar kan
byggas på lämpliga områden, då främst i de övre delarna av ån där vattendjup- och hastighet är
lämplig.
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Bild 8 - 11: ö.t.v: Första vandringshindret från Vänern räknat (V1) bedöms vara ett definitivt vandringshinder; ö.t.h: V2, även
detta ett definitivt vandringshinder. n.t.v: partiellt vandringshinder just ovan Baggerud (V3); n.t.h Låbyfors, bild tagen från
vägen, partiellt vandringshinder. Bilder: Sportfiskarna

Slutsats
Längs den undersökta sträckan, Vänern – Låbysjön, bedöms i viss mån sträcka 2 – 3, samt i högre
grad sträcka 5, 7 samt 8 inneha partier som utgör bra habitat för öring, flodkräfta samt
flodpärlmussla. Två definitiva vandringshinder finns i åns nedre delar (bild 8, 9) och åtminstone två
partiella hinder finns längre uppströms (bild 10, 11). En utrivning av åtminstone det nedersta
vandringshindret (V1) skulle bidra till att både öring och asp har möjlighet att stiga från Vänern för
att leka i de grundare strömpartier som finns mellan V1 och V2. För att nå god ekologisk status tjänar
man dock givetvis på att öppna upp även V2, för att få konnektivitet i hela vattendraget, och öppna
upp möjligheten för fisk att stiga ända upp mot Lerbyn och Låby. För att öka mängden lämpliga lekoch uppväxtområden i åns övre delar, rekommenderas att man återför mycket av den sten som
tidigare rensats ur ån under flottningsepoken. Biotopförbättrande åtgärder i syfte att gynna
vårlekande fisk som gädda i åns mynningsområde skulle kunna genomföras genom vasslåtter eller
naturbete i strandzonen och därigenom skapa en blå bård.
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Bilagor
Bilaga 1. Karta över Kasenbergsån och dess närmiljö, från Vänern och uppströms. Vandringshinder
utmärkta som V1-V5.
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