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Förord 
 
På uppdrag av Torsås kommun och Kalmar kommun genomfördes elfiskeundersökningar på 14 
lokaler i september 2015. Tio av lokalerna har undersökts tidigare. Förhållandena 2015 var goda.  
 
Elfiskeundersökningar är en viktig del i att följa fiskbeståndens utveckling i vattendrag. Inom 
Torsås kommun har flertalet vatten- och fiskevårdande åtgärder genomförts de senaste åren, bl.a. 
anläggande av våtmarker och utläggning av lekgrus. Även i Kalmar kommun har flera åtgärder 
genomförts under senare år, däribland fiskväg i Hagbyån och biotopåtgärder i Halltorpsån.  
 
Elfisken är en viktig del i att utvärdera åtgärder samt som övervakningsmetod över vattendragens 
status. Elfiskeresultatet kan användas som planeringsunderlag och inom 
vattenförvaltningsarbetet. Fiskbestånden är en god indikator för vattenmiljöer så resultatet kan 
spegla delar av vattendragens helhetsstatus.  
 
Syftet med elfiskena var att inventera och utvärdera fiskbeståndet samt att följa upp utveckling 
och trender. Vidare ges, med utgångspunkt från resultatet, förslag på kommande åtgärder.  
 
Elfiskeundersökningen utfördes av Hushållningssällskapets fiskerikonsulent Carl-Johan Månsson 
som också gjort all rapportering och sammanställning. Medhjälpare i fält var Erland Patrikson 
och Bo Jonsson från Hagbyåns och Halltorpsåns vattenråd, Pernilla Landin, Torsås kommun 
samt Sara Janbrink, Hushållningssällskapet. Samtliga involverade tackas.  
 
Torsås och Kalmar kommun har fått igång ett värdefullt arbete kring vattenmiljöerna, 
vattenråden är en viktig del i detta. Vi hoppas att denna rapport kan utgöra underlag för 
kommande års vattendragsarbete i ett brett perspektiv.   
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Figur 1. Elfiske i vattendrag är en bra övervakningsmetod för fiskbeståndens utveckling. Via elfiskestaven bildas 
en strömkrets i vattnet, varpå fisken bedövas och kan håvas. En bestämd sträcka fiskas av i uppströms riktning. 
Efter elfisket återutsätts fisken. Det är viktigt att tänka på att elfisken speglar en liten yta i ett helt vattendrag. 
För att genomföra elfisken krävs flera tillstånd såsom djurförsök och etiska nämnder. Hushållningssällskapet 
innehar egna sådana tillstånd. Här elfiske i Applerumsån, en gren av Bruatorpsån. Foto: Sara Janbrink.  
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Sammanfattning 
 
Datumen 7, 9 och 10 september 2015 utfördes elfiskeundersökningar på uppdrag av Torsås och 
Kalmar kommun. Syftet var att inventera och följa upp fiskbeståndets utveckling. Totalt 
undersöktes 14 lokaler, åtta i Torsås kommun och sex i Kalmar kommun. Tabell 1 redovisar 
lokalernas läge (koordinater RT90) och vattentemperatur.  
 
Tabell 1. Elfiskelokaler 2015.  
 

Vattendrag Lokal 
 

Provfisketillfälle Koordinater Vatten 
temperat

ur °C 

Höjd 
över  
havet 

m 

Brömsebäcken Nedströms bron vid Bröms  2015-09-09 624377, 151450 11,0 3 

Grisbäcken  Nedströms gamla riksvägen  2015-09-09 624547, 151527 13,1 3 

Grisbäcken Bron Skorrö 2015-09-09 624825, 151401 12,4 10 

Bruatorpsån Utmed kvarn Bruatorp 2015-09-09 625725, 151640 13,0 6 

Bruatorpsån Nedströms omlöp Åd 3:1 2015-09-10 625665, 151845 13,7 4 

Bruatorpsån Nedströms damm Vallmans göl 2015-09-10 625345, 151200 13,0 12 

Strömby å Nedströms kvarn 2015-09-10 625975, 151082 11,4 26 

Applerumsån Kvilla 500 m nedströms bro  2015-09-09 625651, 151162 13,2 16 

Glasholmsån Uppströms Hagalund 2015-09-10 626303, 151488 11,4 21 

Halltorpsån Strömmen uppströms bron  2015-09-07 626340, 152175 12,7 3 

Halltorpsån Stora Namnerum 2015-09-07 626462, 151896 13,7 9 

Halltorpsån Lilla Namnerum 2015-09-07 626524, 151846 11,7 16 

Halltorpsån Lyckeström södra gren 2015-09-07 626524, 151468 12,0 24 

Hagbyån Igelösa kvarn 2015-09-07 626866, 152207 15,0 7 

 
 
Sammanlagt fångades elva fiskarter; öring (hänsynskrävande signalart), lake (NT, nära hotad), 
storspigg, mört, gädda, bäcknejonöga (signalart), abborre, id (vandringsfisk), benlöja, gers, 
stensimpa (signalart) samt signalkräfta. Öring ingick i fångsten på tretton lokaler, endast på 
lokalen i Strömby å saknades arten. Lokaler med höga tätheter av öring var Brömsebäcken, 
kvarnen Bruatorp, Åd, Applerumsån och Glasholmsån. På de flesta lokaler där öring fångades 
ingick öringungar i fångsten, vilket visar lyckad reproduktion föregående år. På flera lokaler är 
trenden positiv, Grisbäcken uppvisar dock en nedåtgående trend. Överlagring av sediment över 
bottnar kan vara en förklaring, predation från spigg en annan. Här bör insatser göras. Resultatet i 
Strömby å kan härledas flödesproblematik, periodvis har ån låga flöden. Halltorpsån visar 
sammantaget god status, positivt hittades öring högt upp i ån. 
 
Enligt fiskindex VIX, som till stor del är inriktat på fångst av laxfisk, så hamnade nio lokaler på 
god status (tabell 2). I den samlade bedömningen får några lokaler ändrad status, en får sämre 
status och fem får ökad status (tabell 3).  
 
I det fortsatta arbetet med vattendragen bör fokus vara att säkerställa vattenflöden, åtgärda 
vandringhinder och fortsätta arbetet med biotopvård. Flera projekt är på gång inom detta. 
Öringen är i flera vattendrag uppe på höga nivåer, i flera områden vad sträckorna klarar så det är 
viktigt att titta vidare på nya områden uppströms i vattensystemen. Nya sträckor; biflöden, 
sidogrenar och högre uppströms, bör elfiskas kommande år.  
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Tabell 2. Täthet öring, erhållna arter, klass enligt fiskindex VIX samt trend för elfiskade lokaler 2015.  
 

Vattendrag  Lokal  

Täthet 
öring 

(st/100m2) Övriga arter 
VIX ekologisk 

status Trend  

Brömsebäcken Nedströms bron vid 
Bröms  

136,1 Signalkräfta Hög + 

Grisbäcken  Nedströms gamla 
riksvägen  

10,0 Mört, id, storspigg, 
signalkräfta 

Otillfredsställande - 

Grisbäcken Bron Skorrö 3,8 Gädda, signalkräfta Otillfredsställande - 

Bruatorpsån Utmed kvarn Bruatorp 144,6 Gädda God  Stabil 

Bruatorpsån Vallmans göl 16,3 Gädda, abborre, mört, 
gers, lake, benlöja 

 Otillfredsställande  + 

Bruatorpsån Nedströms omlöp Åd 3:1 76,5 Lake, signalkräfta God  + 
Applerumsån Kvilla 500 m nedströms 

bro  
58,4 Bäcknejonöga God  

+ 
Strömby å Nedströms kvarn, Gullabo 0 Bäcknejonöga God  - 

Glasholmsån Uppströms Hagalund 111,6 Signalkräfta God  Stabil 

Halltorpsån Strömmen uppströms bron 3,2 Lake, bäcknejonöga God ? 

Halltorpsån Stora Namnerum 33,0 Lake, bäcknejonöga God ? 

Halltorpsån Lilla Namnerum 18,9 Lake, bäcknejonöga, 
signalkräfta 

God Stabil 

Halltorpsån  Lyckeström södra gren 2,2 Lake, gädda Måttlig  ? 

Hagbyån Igelösa kvarn 21,1 Stensimpa, lake, 
signalkräfta 

God Stabil 

 
Tabell 3. Samlad bedömning av lokalernas status utifrån resultatet 2015.  
 

Vattendrag  Lokal  Samlad bedömning  

Brömsebäcken Nedströms bron vid Bröms  

HÖG 
Grisbäcken  Nedströms gamla riksvägen  

OTILLFREDSSTÄLLANDE 
Grisbäcken Bron Skorrö MÅTTLIG 
Bruatorpsån Utmed kvarn Bruatorp HÖG 
Bruatorpsån Vallmans göl 

MÅTTLIG 
Bruatorpsån Nedströms omlöp Åd 3:1 GOD 
Applerumsån Kvilla 500 m nedströms bro  GOD 

Strömby å Nedströms kvarn, Gullabo MÅTTLIG 
Glasholmsån Uppströms Hagalund HÖG 
Halltorpsån Strömmen uppströms bron GOD 

Halltorpsån Stora Namnerum GOD 

Halltorpsån Lilla Namnerum GOD 

Halltorpsån  Lyckeström södra gren GOD 

Hagbyån Igelösa kvarn GOD 
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Bakgrund 

 
Åarnas miljö, övergripande status och förhållanden  

 
Vattendragen i Torsås kommun och södra Kalmar kommun har liknande egenskaper och 
problembild. De är relativt små och med deras geografiska läge (sjöfattigt och torrt) är de utsatta 
för omfattande vattenståndsvariationer. Sommartid kan vattenståndet nå kritiskt låga nivåer. 
Rensningar och utdikningar har gjort att den naturliga flödesrytmen rubbats och de biologiska 
förutsättningarna har påverkats negativt. Jordbruksmark dominerar i åarnas nedre delar vilket 
bidrar till snabb avrinning, en liten mängd död ved och svag beskuggning. I de övre delarna kan 
det handla om påverkan från skogsbruk med tillförsel av försurande ämnen och humus. 
Vandringhinder finns på flera sträckor. Bara i Bruatorpsån finns 22 vandringshinder noterat för 
de sträckor som är karterade (Länsstyrelsen, 2004). I Halltorpsån kan öringen teoretiskt nå 
Idehult, biotopkarteringen 2014 visade på många värdefulla miljöer (Månsson, 2014). I Hagbyån 
har ett viktigt vandringshinder i nedre delen åtgärdats under 2015.  
 
Målsättningen inom Vattendirektivet är att vattendragen ska uppnå god ekologisk status senast år 
2021. Bedömning av fisksamhället är en viktig del i detta. Enligt preliminära data 
(Vattenmyndigheten, VISS, 2015) så håller vattenförekomsterna följande status:  
Grisbäcken: Otillfredsställande status  
Bruatorpsån nedre del: God status 
Bruatorpsån inne i Torsås samhälle: Måttlig status 
Applerumsån: Otillfredsställande status 
Strömby å: Otillfredsställande status 
Glasholmsån: Måttlig status  
Halltorpsån: Måttlig status 
Hagbyån: Måttlig status 

 
 
Inledning 
 
Fältundersökningar - elfiske 

 
Elfisken har utförts på 14 lokaler (tabell 1). Inom dessa lokaler har provytor definierats. På 
provytorna har kvantitativa öppna elfisken utförts enligt utfångstmetoden vilka omfattat två st 
elfisken. Vid elfisket har ett bensindrivet elfiskeaggregat av märket Lugab använts. Efter varje 
fångstomgång har den erhållna fisken bedövats (MS 222) och protokollförts med avseende på art 
och antal. Fiskindividerna har längdmätts (mm) artvis. Efter avslutat fiske har fisken återbördats 
till vattendraget. I samband med elfisket har också lokalen varit föremål för en utförlig 
beskrivning och dokumentation enligt följande: 

 Lokalens längd och medelbredd har uppmätts och provytans areal beräknats.  

 Vattendjupet på lokalen har uppmätts, maxdjup och medeldjup har noterats. 

 Vattentemperaturen på lokalen har uppmätts. 

 Vattennivån på lokalen har uppskattats. 

 Vattenhastigheten, bottensubstratet, vegetationen samt närmiljön på lokalen har 
klassificerats. 

 Lokalens värde som biotop för laxfiskungar har bedömts.  

 pH (surhetsgraden) har uppmätts på lokalen.  
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Elfiskeundersökningarna har skett enligt den metodik som finns redovisad i Naturvårdsverkets 
miljöhandbok (elfiske i rinnande vatten och lokalbeskrivning). Fångstdata har rapporterats in till 
SLU elfiskedatabas SERS. Fältprotokoll, lokalbeskrivningar samt alla rådata finns arkiverat på 
Hushållningssällskapets fiskeavdelning i Kalmar.  
 
 
Analys och utvärdering 

 
Populationsstorleken av de erhållna fiskarterna har skattats enligt Zippins metod för de olika 
lokalerna. För att kunna jämföra populationsstorleken av arterna på elfiskelokalen med andra 
lokaler och tidigare elfisketillfällen har en omräkning utifrån provytans areal gjorts till 
individtäthet/100 m2. I resultatdelen av föreliggande rapport redovisas och kommenteras 
fångstresultaten från varje elfiskelokal. Tätheterna jämförs med data från elfiskeregistret 
(Fiskeriverket, 2008).  
 
VIX (VattendragsIndeX) är ett fiskindex där bedömning av vattendragets ekologiska status görs 
utifrån ett standardiserat elprovfiske. Förutom ett antal omgivningsvariabler för den fiskade 
lokalen så används följande indikatorer: 

 Sammanlagd täthet av öring och lax 

 Andel individer från toleranta arter (exempelvis mört, abborre, ål, storspigg) 

 Andel lithofila (leker på sten och grus) individer (exempelvis öring, lake) 

 Andel toleranta arter  

 Andel intoleranta arter (exempelvis öring) 

 Andel laxfiskarter som reproducerar sig  
 
För varje elfiskad lokal presenteras ekologisk status enligt VIX sex indikatorer ovan där 
medelvärdet ger en samlad bedömning och generell påverkan. Indexen klassificeras enligt 5 
klasser (p-värde 0-1, ju högre p-värde desto närmare opåverkat tillstånd); dålig, otillfredsställande, 
måttlig, god och hög där klass 1-2 innebär liten påverkan och klass 4-5 stark eller mycket stark 
påverkan. Gränsen för god ekologisk status går vid p-värde 0,46. Om den ekologiska statusen 
(generell påverkan) hamnar inom klasserna måttlig-dålig så kan VIX sidoindex VIXsm indikera 
försurning/morfologisk påverkan och VIXh kan indikera hydrologisk påverkan. Gränsen mellan 
måttlig och god status för VIXsm och VIXh ligger på 0,43. För att med säkerhet bestämma 
påverkan på fisksamhället krävs i regel en tidsserie med standardiserade elfisken.  
 
Varje lokal har slutligen bedömts med hänsyn till VIX, tidigare resultat, omgivningsfaktorer, 
påverkan på sträckan samt fångstsammansättning/ingående arter. Samma fem klasser som enligt 
VIX användes. Vissa lokaler har på detta sätt bedömts i en annan statusklass, både högre och 
lägre. Man kan säga att VIX utgör en strikt beräkningsmodell medan den slutliga bedömningen 
görs med ytterligare faktorer, däribland en faktor som bygger på utförarens erfarenhet från andra 
vattendrag, alltså förväntat resultat. Hur indexet VIX är uppbyggt i sin helhet redovisas i Havs- 
och Vattenmyndighetens förvaltningssamling (HVMFS 2013:19). I denna går det att läsa hur 
olika typer av påverkan förväntas visa sig i fiskbeståndet och därmed indexet (tabell 7.5, sida 57). 
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Resultat 
 
Antal arter, tätheter öring & andel öringungar/äldre öring  

 
Vid elfisket 2015 erhölls totalt elva fiskarter; öring, bäcknejonöga, lake, gers, abborre, gädda, 
benlöja, id, mört, storspigg, stensimpa samt signalkräfta. Detta är något högre än tidigare år. Ny 
art (vid elfiske) för vattendraget var id, som fångades i Grisbäcken. Högst antal arter erhölls på 
lokalen nedströms Vallmans göl, som även tidigare har visat sig vara artrik. Liksom 2013 hade 
Strömby å endast en art. Ål har fångats i Bruatorpsån 2011, denna art fångades inte 2013 och 
2015.  
 

 
Figur 2. Antal arter per lokal 2015.  
 
 
Tätheterna för öring (uträknat antal per 100 m2) var höga på flera lokaler. Lokaler som stack ut 
speciellt var Bröms, Åd, kvarn Bruatorp, Kvilla och Hagalund med antingen nära de höga 
nivåerna 2013 eller högsta noteringen hittills. Högsta tätheterna uppvisade Bruatorpsån vid 
kvarnen följt av Bröms (figur 3).  
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Figur 3. Täthet (antal/100 m2) för öring på samtliga 14 undersökta lokaler 2015.  
 
 
En stor andel årsungar av öring indikerar att reproduktionen varit god föregående höst samt att 
det handlar om havsvandrande öring. Havsöringen vandrar vanligtvis ut till kusten som 
tvååringar, variationer förekommer. Det finns exempel på att årsyngel vandrar ut från en del 
vattendrag (noterat i Emån, Öland, Gotland). Andelen årsungar dominerade tydligt i 
Brömsebäcken, Applerumsån, Bruatorpsån kvarn och Glasholmsån. Lokal som stack ut var 
Grisbäcken, lokal gamla riksvägen, där äldre öring dominerade åter igen.  

 

 
Figur 4. Andel årsungar och äldre öring 2015 samt tidigare år.  
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Resultat per lokal 
 
Brömsebäcken, Nedströms bron vid Bröms (624377, 151450) 

 
Lokalbeskrivning 

 
Elfiskelokalen är belägen vid Bröms, nedanför bron och den skarpa svängen. Provytan var 75 m2 
och bestod av strömmande vatten. Botten dominerades av sten (2-10 cm), lokalen var väl 
beskuggad, 80 %. Mossa växte i måttlig mängd på lokalen, död ved förekom i liten mängd. 
Lokalen klassades som mycket lämplig för uppväxande öring. Lågvatten rådde vid provfisket, 
maxdjupet uppgick till 0,5 m. Närmiljön bestod av blandskog där lönn dominerar. Lokalen är 
fiskad 1995, 1996, 2002, 2011, 2013 och 2015.  
 

 
 
Figur 5. Bröms är en mycket lämplig lokal för öring. Foto: Carl-Johan Månsson 
 
 
Elfiskeresultat 2015 
 
Vid elfisket 2015 erhölls öring och signalkräfta (tabell 4). Totalt fångades 98 öringar vid de två 
utfisken som genomfördes. Den totala tätheten av öring på sträckan var 136,1 st/100 m2 vilket 
klassas som hög täthet (Fiskeriverkets jämförelsevärden, 2008). Tätheten av årsungar var också 
den hög.  
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Tabell 4. Fångst samt beräknad individtäthet, medelstorlek samt max och minimilängd vid elfisket i 
Brömsebäcken på lokalen nedströms bron Bröms, 2015. Avfiskad areal: 75 m2.  
 

Art/grupp Totalfångst 
antal 

Medelstorlek 
längd (mm) 

Maxlängd 
(mm) 

Minimilängd 
(mm) 

Beräknat 
antal/100 m² 

Öring 0+ 87 81 105 62 119 

Öring >0+ 11 155 210 123 17,1 

Signalkräfta 7 60 122 12 13,7 

 
 

 
 
Figur 6. Längdfördelning öring, Brömsebäcken 2015.  
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Bedömning enligt VIX och samlad bedömning 

 

 
Figur 7. VIX för Brömsebäcken, lokal nedströms bro vid Bröms, 2015. Index för de sex olika indikatorerna 
som används och samlat VIX-värde. * = arter som är beroende av sten/grusbottnar för sin reproduktion. Gräns 
för god status går vid p-värde 0,46.  

Generellt index (gräns god status 0,46) 
VIX (generell påverkan): 1 – Hög status  
 
Sidoindex (gräns god status 0,43) 
VIXsm (försurning/morfologisk påverkan): 0,78 
VIXh (hydrologisk påverkan): 0,55 
 
Bästa resultatet hittills, bra lekframgång hos öringen 2014. Ingen påverkan går att påvisa. Ökande 
kräftbestånd. Sammantaget håller vi med om statusklassen hög, en mycket värdefull lokal, även 
på regionalt plan.  
 
 
Kommentarer och förbättringar 

 
Lokalen uppvisar en positiv trend. Lokalen är lämplig som den är, fokus bör vara uppströms 
sträckor. Troligen kan öringen vandra relativt högt upp i bäcken, eventuella vandringshinder bör 
undersökas. Vid nästa uppföljning bör någon sträcka uppströms inkluderas i undersökningen.  
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Grisbäcken, Nedströms gamla riksvägen (624547, 151527) 

 
Lokalbeskrivning 

 
Elfiskelokalen sträcker sig från den lilla träbron (spången) till en linje med det röda huset, på 
södra sidan av ån. Provytan var 100 m2 och bestod av strömmande vatten och en botten som 
domineras av blandad stenbotten. Sträckan har biotopvårdats 2014 genom utläggning av lekgrus. 
Skuggningsgraden var 70 %. Påväxtalger (trådalger) dominerade vattenvegetationen med riklig 
täckning. Död ved i vattnet fanns i liten mängd. Lokalen klassades som lämplig uppväxtplats för 
öring men tycks ha försämrats då det är en stor överlagring på bottnarna (figur 9). Närmiljön 
dominerades av blandskog med trädslag som ek, hassel och al. Lokalen är tidigare fiskad 2010, 
2011 och 2013. Strax nedströms lokalens startpunkt ligger en anlagd våtmark intill ån. Våtmarken 
hyser gädda och mört (egen observation). Efter biotopåtgärderna noterades stora stim med spigg 
på lokalen/sträckan (egen observation).  
 

 
 
Figur 8. Lokalen vid Grisbäck tycks ha försämrats. Foto: Carl-Johan Månsson 
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Figur 9. Stor överlagring har skett på botten under det senaste året. Även spigg kan ha försämrat betingelserna för 
öringen. Botten bör luckras upp med krattor, även större sten bör placeras ut. Foto: Carl-Johan Månsson  
 
 
Elfiskeresultat 2015 
 
Vid elfisket 2015 erhölls öring, id, storspigg och signalkräfta (tabell 5). Totalt fångades 10 öringar 
vid de två utfisken som genomfördes. Den totala tätheten av öring på sträckan var 10 st/100 m2 
vilket klassas som lågt. Tätheten av öring 0+ var även den låg. 
 
Tabell 5. Fångst samt beräknad individtäthet, medelstorlek samt max och minimilängd vid elfisket i Grisbäcken, 
på lokalen nedströms gamla riksvägen, 2013. Avfiskad areal: 100 m2.  
 

Art/grupp Totalfångst 
antal 

Medelstorlek 
längd (mm) 

Maxlängd 
(mm) 

Minimilängd 
(mm) 

Beräknat 
antal/100 m² 

Öring 0+ 3 92 95 90 3,0 

Öring >0+ 7 114 171 100 7,0 

Id 1 42 42 42 1,2 

Storspigg 2 68 70 66 3,4 

Signalkräfta 2 142 145 138 2,9 
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Figur 10. Längdfördelning öring i Grisbäcken, nedströms gamla riksvägen 2015. 

 
 
Bedömning enligt VIX och samlad bedömning 

 
Det kan vara intressant att undersöka hur trenden är för fiskindex och de olika parametrarna 
(figur 11). Den låga fångsten av öring samt förekomst av id och spigg drar ner indexvärdena 
2015.  
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Figur 11. VIX för Grisbäcken, lokal gamla riksvägen, 2010, 2011, 2013 och 2015. Index för de sex olika 
indikatorerna som används och samlat VIX-värde. * = arter som är beroende av sten/grusbottnar för sin 
reproduktion. Gräns för god status går vid p-värde 0,46.  
 
 
Generellt index (gräns god status 0,46) 
VIX (generell påverkan): 4 – Otillfredsställande status  
 
Sidoindex (gräns god status 0,43) 
VIXsm (försurning/morfologisk påverkan): 0,25 
VIXh (hydrologisk påverkan): 0,11 
 
Fångstens sammansättning drar ner indexet. Lokalen ligger nära kusten och nära en våtmark så 
enstaka spigg och karpfiskar behöver inte betyda att lokalen har sämre status. En klar försämring 
gällande öringen tycks ha skett, både sämre bottnar och observerade spiggstim kan ha försämrat. 
Predationen kan vara stor på rom och yngel. Vår bedömning är att VIX visar på ett riktigt sätt en 
klar försämring, otillfredsställande status överensstämmer med vår bild.  
 
 
Kommentarer och förbättringar 

 
Sträckan är viktig och en försämring föreligger. Det är trots allt betydelsefullt att öring noterades. 
Fortsatta undersökningar kommande år får visa om det är en tillfällig nedgång eller om den är 
varaktig. Uppströms sträckor är viktiga. Man bör luckra upp botten på sträckan med krattor för 
att få bort överlagringarna. Även större sten, som tycks ha minskat, bör placeras ut. Det är viktigt 
att tänka på hur lutningen/strömbilden blir vid grusutläggning för att minimera sedimentation.  
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Grisbäcken, Skorrö bron (624825, 151401) 

 
Lokalbeskrivning 

 
Elfiskelokalen sträcker sig från en klunga med al på östra sidan av ån till strax uppströms bron. 
Fisket utfördes även under bron. Provytan var 80 m2 och bestod av strömmande vatten, botten 
dominerades av finsediment och sten. Skuggningen var 70 %. Vattenvegetationen dominerades 
av mossa och påväxtalger. Lokalen klassas som måttlig för uppväxande öring, men tycks ha 
förbättrats, utbredningen av alger tycks minskat. Närmiljön domineras av lövskog med al. 
Lokalen är tidigare fiskad 2010 och 2013.  
 

 
 
Figur 12. Sträckan vid Skorrö är kraftigt rensad men håller vandrande öring och kulturhistoriska värden. Den 
gamla valvbron ingår i lokalen. Foto: Carl-Johan Månsson  
 
 
Elfiskeresultat 2015 
 
Vid elfisket 2015 erhölls öring, gädda och signalkräfta (tabell 6). Totalt fångades 3 öringar, 1 
gädda och 2 signalkräftor vid de två utfisken som genomfördes. Den totala tätheten av öring var 
3,8 st/100 m2 (7,6 st 2013) vilket klassas som normalt. Ingen öringunge fångades.   
 
 
 
 
 
 
 



Elfiskeundersökningar i Torsås och Kalmar kommun 2015 

Carl-Johan Månsson 

 19 

 
Tabell 6. Fångst samt beräknad individtäthet, medelstorlek samt max och minimilängd vid elfisket i Grisbäcken, 
på lokalen Skorrö, 2015. Avfiskad areal: 80 m2.  
 

Art/grupp Totalfångst 
antal 

Medelstorlek 
längd (mm) 

Maxlängd 
(mm) 

Minimilängd 
(mm) 

Beräknat 
antal/100 m² 

Öring 0+ 0 - - - 0 

Öring >0+ 3 172 193 160 3,8 

Gädda 1 127 127 127 1,3 

Signalkräfta 2 47 48 45 2,5 

 
 

 
 
Figur 13. Längdfördelning öring i Grisbäcken, Skorrö 2015.  
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Bedömning enligt VIX och samlad bedömning 

 

 
Figur 14. VIX för Grisbäcken, lokal Skorrö. Index för de sex olika indikatorerna som används och samlat 
VIX-värde. * = arter som är beroende av sten/grusbottnar för sin reproduktion. Gräns för god status går vid p-
värde 0,46.  
 
 
Generellt index (gräns god status 0,46) 
VIX (generell påverkan): 4 – Otillfredsställande status  
 
Sidoindex (gräns god status 0,43) 
VIXsm (försurning/morfologisk påverkan): 0,06 
VIXh (hydrologisk påverkan): 0,50 
 
Tätheten av öring var låg vilket ger stor inverkan på VIX. Ingen lekframgång går att påvisa från 
hösten 2014. Sidoindex indikerar främst påverkan från försurning men även morfologisk 
påverkan vilket troligen är riktigt. Gräns mellan otillfredsställande och måttlig status går vid 
0,274, alltså nära gränsen i detta fall. Vi bedömer statusen till måttlig vilket även gällde vid 
provfisket 2013.  
 
 
Kommentarer och förbättringar 

Det är värdefullt att Grisbäckens övre delar håller öring. Reproduktion förekommer men är låg 
och något ojämn. Då lokalen vid Grisbäck tycks ha en negativ trend så bör denna lokal prioriters 
gällande biotopvård. Sten och grus bör läggas ut på flera platser. Det är viktigt att lokalen ingår i 
kommande elfisken.  
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Bruatorpsån, Nedströms omlöp vid Åd 3:1 (625665, 151845) 

 
Lokalbeskrivning 

 
Elfiskelokalen är belägen i den västra åfåran vid Ådholmen, strax nedströms omlöpet (anlades 
2004). Lokalen började vid den tredje stentröskeln, sett nedströms, och sträckte sig till den 
översta tröskeln. Det är främst vid dessa trösklar som vattenhastigheten ökar. Partierna mellan 
trösklarna håller djupare vatten.  
 
Den provfiskade ytan uppgick till 120 m2 som bestod av strömmande vatten och vid provfisket 
bedömdes vattenståndet till medelnivå. Botten dominerades av sten och block i storlek 10-40 cm. 
Vegetationen var måttlig utbredd med mossa. Skuggningen var god, 80 %, det var en liten andel 
död ved på sträckan. Lokalen bedömdes vara bra för uppväxande öring. Lokalen har fiskats 2008, 
2009, 2011, 2013 och 2015.  
 

 
 
Figur 15. Lokalen vid Ådholmen ligger nedanför omlöpet och håller god beskuggning. Foto: Carl-Johan Månsson 

 
 
Elfiskeresultat 2015 
 
Vid elfisket 2015 fångades öring, lake och signalkräfta. Totalt fångades 74 öringar, 1 lake och 1 
signalkräfta. Den totala tätheten av öring var 76,5 st/100 m2 vilket klassas som högt 
(Fiskeriverket, 2008). Tätheten av öringungar (0+, ensomriga) uppgick till 39,5 st/100 m2, vilket 
klassas som högt. Tätheten av äldre öring uppgick till 37st öringar/100 m2, detta klassas som 
mycket hög täthet. Tätheten av lake var normal.  
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Tabell 7. Fångst samt beräknad individtäthet, medelstorlek samt max och minimilängd vid elfisket i 
Bruatorpsån, på lokalen Åd, 2015. Avfiskad areal: 120 m2.  
 

Art/grupp Totalfångst 
antal 

Medelstorlek 
längd (mm) 

Maxlängd 
(mm) 

Minimilängd 
(mm) 

Beräknat 
antal/100 m² 

Öring 0+ 43 85 99 67 39,5 

Öring >0+ 31 140 200 102 37 

Lake 1 218 218 218 1,2 

Signalkräfta 2 102 128 75 2,5 

 

 
 
Figur 16. Längdfördelning hos öring i Bruatorpsån nedströms omlöp vid Åd 2015.   

 
 
Lokalen vid Åd uppvisar en god trend, figur 17 visar tätheterna av öring. I jämförelse med 2013, 
som hade mycket liknande förhållanden vid elfisket, så är det äldre öring som ökat på lokalen, 0+ 
öring ligger på samma nivå (figur 17).  
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Figur 17. Täthet öring och trendlinjer vid provfisken på lokalen nedströms omlöp vid Åd 2008-2015.  
 
 
Bedömning enligt VIX och samlad bedömning 

 

 
Figur 18. VIX för Bruatorpsån lokal Åd, 2015. Index för de sex olika indikatorerna som används och samlat 
VIX-värde. * = arter som är beroende av sten/grusbottnar för sin reproduktion. Gräns för god status går vid p-
värde 0,46.  
 

Generellt index (gräns god status 0,46) 
VIX (generell påverkan): 2 – God status   
 
Sidoindex (gräns god status 0,43) 
VIXsm (försurning/morfologisk påverkan): 0,66 
VIXh (hydrologisk påverkan): 0,56 
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Fiskindex VIX visade vid elfisket 2013 ett värde på 0,61, värdet 2015 var 0,72, alltså en ökning 
och bättre status. Den samlade statusklassen 2015 blev god status, därmed bedöms det vara en 
obetydlig påverkan på fiskbeståndet. Lokalen har en positiv trend, den klart högsta tätheten av 
öring hittills. Den samlade bedömningen blir att lokalen håller god status.  
 
 
Kommentarer och förbättringar 

 
Bottenstrukturen med trösklarna och djupt vatten där emellan bidrar troligen till att predationen 
ökar. Trots ett bra resultat så skulle utplaning av trösklarna och skapande av en lång grund 
strömsträcka gynna öringen.  
 
Bedömning av omlöpet gjordes okulärt i samband med elfisket, viss igenväxning råder lokalt men 
bedöms till god funktion. De höga tätheterna vid elfiske på lokalen Bruatorps kvarn visar att 
öringen tar sig förbi dammen och att god rekrytering sker på de uppströms belägna sträckorna. 
Omlöpet vid Åd har varit en positiv åtgärd för Bruatorpsåns fiskbestånd.  
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Elfiskeundersökningar i Torsås och Kalmar kommun 2015 

Carl-Johan Månsson 

 25 

 
Bruatorpsån, Utmed kvarn Bruatorp (625725, 151640) 

 
Lokalbeskrivning 

 
Elfiskelokalen sträcker sig från en stor klunga med ask på åns södra sida till i kant med 
kvarnhuset på samma sida. Provytan var 120 m2 och bestod av stråkande vatten. Flödet var lågt, 
men högre än 2013 års elfiske. Flödet var mycket likt 2009 års provfiske. Botten, som är mycket 
lämplig för öring, dominerades av sten i storlekar 2-10 cm, mossa växte i riklig mängd. 
Skuggningsgraden var goda 80 %. Lokalen bedömdes som mycket lämplig för uppväxande öring, 
en av de bättre sträckorna i regionen. Medeldjupet för sträckan var 0,1 m medan maxdjupet var 
0,3 m. Vattnet var klart, endast en viss färgning förelåg. Närmiljön bestod av blandskog där lönn 
dominerar. Lokalen har en värdefull serie med standardiserade elfisken; 2007, 2008, 2009, 2011, 
2013 och 2015.  

 
 
 

2013 
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Figur 19. En av regionens mest värdefulla sträckor för vandrande öring. Den övre större bilden är från 2015. 
Sträckan håller svagt sluttande kanter vilket gynnar öringen, ungarna håller ofta till i denna zon. Foton: Carl-
Johan Månsson 
 
 
Elfiskeresultat 2015 
 
Vid elfisket 2015 erhölls öring och gädda (tabell 8). Totalt fångades 147 öringar och 1 gädda. Den 
totala tätheten av öring var 144,6 st/100 m2 vilket klassas som mycket högt (Fiskeriverket, 2008). 
Tätheten av årsungar var mycket hög, äldre öring hög. I figur 21 visas hur tätheten har varierat 
mellan olika år.  
 
Tabell 8. Fångst samt beräknad individtäthet, medelstorlek samt max och minimilängd vid elfisket i 
Bruatorpsån, på lokalen vid kvarn Bruatorp, 2015. Avfiskad areal: 120 m2.  
 

Art/grupp Totalfångst 
antal 

Medelstorlek 
längd (mm) 

Maxlängd 
(mm) 

Minimilängd 
(mm) 

Beräknat 
antal/100 m² 

Öring 0+ 131 90 110 70 131 

Öring >0+ 16 166 183 136 13,6 

Gädda 1 110 110 110 1,1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011 2009 
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Figur 20. Längdfördelning öring i Bruatorpsån vid kvarnen i Bruatorp 2015. 
 
 

 
Figur 21. Tätheter av öring med utritade trendlinjer vid elfisken i Bruatorpsån, kvarn, 2007-2015.  
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Bedömning enligt VIX och samlad bedömning 

 

 
Figur 22. VIX för Bruatorpsån, lokal vid kvarn Bruatorp, 2015. Index för de sex olika indikatorerna som 
används och samlat VIX-värde. * = arter som är beroende av sten/grusbottnar för sin reproduktion. Gräns för 
god status går vid p-värde 0,46.  
 
 
Generellt index (gräns god status 0,46) 
VIX (generell påverkan): 2 – God status 
 
Sidoindex (gräns god status 0,43) 
VIXsm (försurning/morfologisk påverkan): 0,59 
VIXh (hydrologisk påverkan): 0,59 
 
 

 
Figur 23. VIX samlade p-värde vid samtliga provfisken vid kvarnen Bruatorp. Färg grön = god status, gul = 
måttlig status.  
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Fortsatt mycket hög nivå, en lokal med stabilitet. Sträckan är mycket betydande för Bruatorpsån 
och hela regionen. God reproduktion 2014 visar att omlöpet vid Åd fungerar väl. Stabiliteten, de 
höga tätheterna av öring och endast en gädda (som inte är representativ för sträckan) gör att vi 
bedömer hög status och högsta skyddsvärde.  
 
 
Kommentarer och förbättringar 

 
Inga förbättringar bör göras på lokalen, det viktigaste är att man inte förändrar lokalen på något 
sätt. Rensning och avverkning av kantzoner bör ej utföras. Åtgärdsfokus bör läggas på andra 
sträckor.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Elfiskeundersökningar i Torsås och Kalmar kommun 2015 

Carl-Johan Månsson 

 30 

 
Bruatorpsån, Ned Vallmans göl (625345, 151200) 

 
Lokalbeskrivning 

 
Elfiskelokalen sträcker sig från ett stort buskage på norra sidan av ån upp till dammvallen. Då det 
var lågvatten fanns endast små ytor att fiska av, 40 m2. Dammvallen har tätats senaste året, endast 
visst spill från utskovet förekommer vid lågt flöde. Botten dominerades av sten och block, i 
början av lokalen av mjukare sediment och djupare vatten. Lokalen bedömdes som måttlig för 
uppväxande öring, skuggningen var 30 %. Lokalen har lämplig botten men predationen är 
troligen stor då det direkt nedanför finns stora områden med gäddhabitat. Max- och medeldjup 
var 0,6 och 0,2 m. Närmiljön bestod av blandskog med främst salix, pil och al. Tomtmark med 
bebyggelse finns på sträckan. Lokalen har fiskats 2007, 2008, 2009, 2011 och 2015. År 2013 var 
det helt torrlagt på sträckan, därav inget elfiske utfört det året.  
 

 
 
Figur 24. Vallmans göl med dämmet håller små öringhabitat. En fiskväg skulle förbättra sträckans funktion. 
Foto: Carl-Johan Månsson  
 
 
Elfiskeresultat 2015 
 

Vid elfisket 2015 erhölls sju fiskarter; öring, gädda, benlöja, abborre, mört, gers och lake (tabell 
9). Lake är rödlistad art (NT). Ål har tidigare erhållits på lokalen men inte 2015.  
 

Total fångades 6 st öringar. Individtätheten för öring totalt uppgick till 16,3 st/100 m2 vilket 
klassas som normalt. Tätheten öringungar var 5,0 st/100 m2 vilket klassas som normalt 
(Fiskeriverket, 2008). Tätheten av öring är den högsta noterade under elfisken på lokalen.  
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Tätheten för övriga arter klassas som:  
Abborre: Mycket hög 
Gädda: Hög 
Lake: Mycket hög (högsta noterade tätheten under provfiskeserien) 
Mört: Normal  
 
Tabell 9. Fångst samt beräknad individtäthet, medelstorlek samt max och minimilängd vid elfisket i 
Bruatorpsån, på lokalen nedan Vallmans göl, 2015. Avfiskad areal: 40 m2.  
 

Art/grupp Totalfångst 
antal 

Medelstorlek 
längd (mm) 

Maxlängd 
(mm) 

Minimilängd 
(mm) 

Beräknat 
antal/100 m² 

Öring 0+ 2 89 92 85 5,0 

Öring >0+ 4 108 118 100 11,3 

Abborre 7 93 130 47 17,5 

Mört 1 41 41 41 2,5 

Gers 2 95 114 75 5,0 

Gädda 1 117 117 117 3,3 

Lake 5 153 185 112 13,3 

Benlöja 4 76 80 73 10,0 

 
 
Bedömning enligt VIX och samlad bedömning 

 

 
Figur25. VIX för Bruatorpsån på lokalen nedan Vallmans göl, 2015. Index för de sex olika indikatorerna 
som används och samlat VIX-värde. * = arter som är beroende av sten/grusbottnar för sin reproduktion. Gräns 
för god status går vid p-värde 0,46.  
 
 
Generellt index (gräns god status 0,46) 
VIX (generell påverkan): 4 – Otillfredsställande status 
 
Sidoindex (gräns god status 0,43) 
VIXsm (försurning/morfologisk påverkan): 0,30 
VIXh (hydrologisk påverkan): 0,08 
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Ojämn vattenföring råder eftersom lokalen ligger direkt nedanför dammen. Ändå visar lokalen ett 
tydligt värde då öring fångades, 2015 uppvisade tätheten den högsta noterade. Detta är intressant 
och styrker antagandet att öringbeståndet är ökande i Bruatorpsån. Vi bedömer fiskbeståndet till 
måttlig status, öring i olika storlekar och flera andra värdefulla arter ger denna höjning.  
 
 
Kommentarer och förbättringar 

 
Öringen i Bruatorpsån är uppe på höga nivåer. Det finns behov av att åtgärda hindret som 
dammen utgör. Att dammen skulle utgöra spridningsbarriär för signalkräftan visade sig inte 
fungera då signalkräftor hittades i Vallmans göl vid provfiske 2014 (Månsson, 2014). Flera 
åtgärder är under pågående i Vallmans göl, vasar har bl.a. lagts ut. Fiskväg skulle gå att anlägga i 
det utskov som finns och höja ytan nedanför. På detta sätt kan en fiskväg skapas för öring och 
lek- och uppväxtytor skapas nedanför dammen. Projekt kring detta är tänkt att inledas under 
2016. Vidare föreslås vatten- och sedimentprovtagning i själva dammen.  

 

 
 
Figur 26. Ål (rödlistkategori CR, Akut hotad) från Bruatorpsån 2011. Totalt har två ålar fångats i 
Bruatorpsån vid Hushållningssällskapet elfisken, båda på lokalen nedströms Vallmans göl. Öringen som är uppe 
på höga nivåer, förekomst av lake, vimma samt ål visar att Bruatorpsån är en av regionens viktigare vattendrag. 
Foto: Carl-Johan Månsson 
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Applerumsån, Kvilla 500 m nedströms bro (625651, 151162) 

 
Lokalbeskrivning 

 
Sträckan vid Kvilla är biotopvårdad i flera omgångar, första elfisket på sträckan utfördes 2009. 
Elfiskelokalen sträckte sig från en trädgrupp med al på västra sidan av ån förbi en sväng, 30 m 
uppströms. Uppströms och nedströms elfiskelokalen dominerar lugnflytande vatten, strömmande 
partier finns 200 m uppströms vid en gammal kvarn samt några hundra meter nedströms. 
Skuggningen uppgick till goda 90 %, botten dominerades av mindre sten, mossa växte med 
måttlig täckning på stenarna. Lokalen bedöms som mycket lämplig för öring. Maxdjupet uppgick 
till 0,3 m och medeldjupet till 0,1 m, därmed samma djupförhållande som vid elfisket 2013. 
Lokalen har fiskats fyra gånger; 2009, 2011, 2013 och 2015. 
 

 
 
Figur 27. Lokalen vid Kvilla är viktig för öringen. Sträckan har biotopvårdats, vattenflödet varierar mycket 
under året. Genom att det finns små djuphålor klarar fisken troligen kritiska nivåer. Foto: Carl-Johan Månsson 
 
 
Elfiskeresultat 2015 
 
Vid elfisket 2015 erhölls öring och bäcknejonöga (tabell 10). Totalt fångades 32 öringar och 4 st 
bäcknejonöga. Den totala tätheten av öring var 58,4 st/100 m2 (2013: 47,8 st, 2011: 3,6 st, 2009 
39,1 st) vilket klassas som normalt. Tätheten av öringungar var normal. Tätheten av 
bäcknejonöga var hög.  
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Tabell 10. Fångst samt beräknad individtäthet, medelstorlek samt max och minimilängd vid elfisket i 
Applerumsån, på lokalen Kvilla 500 m nedan bro, 2015. Avfiskad areal: 60 m2.  
 

Art/grupp Totalfångst 
antal 

Medelstorlek 
längd (mm) 

Maxlängd 
(mm) 

Minimilängd 
(mm) 

Beräknat 
antal/100 m² 

Öring 0+ 30 75 88 65 55,1 

Öring >0+ 2 168 175 160 3,3 

Bäcknejonöga 4 71 80 65 10,4 

 

 
 
Figur 28. Längdfördelning öring i Applerumsån 2015.  
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Bedömning enligt VIX och samlad bedömning 

 

 
Figur 29. VIX för Applerumsån, lokal Kvilla 2015. Index för de sex olika indikatorerna som används och 
samlat VIX-värde. * = arter som är beroende av sten/grusbottnar för sin reproduktion. Gräns för god status går 
vid p-värde 0,46.  
 
 
Generellt index (gräns god status 0,46) 
VIX (generell påverkan): 2 – God status 
 
Sidoindex (gräns god status 0,43) 
VIXsm (försurning/morfologisk påverkan): 0,59 
VIXh (hydrologisk påverkan): 0,65 
 
Indexet visar god status. Öringen har troligen gynnats av de fiskevårdande åtgärderna som 
utförts. Bedömning blir den samma som indexet, alltså god status.  
 
 
Kommentarer och förbättringar 

 
En förbättring har skett. Vattendrag som Applerumsån har stor betydelse för den vandrande 
öringen. Kantzoner bör stå intakta. Lokalen utgör viktig uppföljningslokal i och med att vi nu 
börjar få en bra elfiskeserie.  
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Strömby å, Nedströms kvarn, Norra Gullabo (625975, 151082) 

 
Lokalbeskrivning 

 
Inget provfiske gick att genomföra på lokalen 2013 på grund av lågt vatten. Vid 2011 års 
undersökning var flödet bra, 2015 var det åter lågt men fiskbart. Fisket utfördes i sidofåran som 
går på södra sidan samt på vissa små områden i huvudfåran. Avfiskad yta var endast 45 m2. 
Strömmande vatten dominerade. Mindre sten samt finare grusfraktioner dominerade botten. 
Beskuggningen var goda 80 %. Lokalen bedömdes till måttlig i avseende på öringens krav. Al och 
lönn dominerar i kantzonerna. Kvarnen utgör en värdefull kulturbyggnad, man har rustat upp 
kvarnen under senare år.  
 

 
 
Figur 30. Sidofåran håller lämplig miljö för öringungar men sträckan är känslig för låga flöden. Kvarnen i 
bakgrunden. Foto: Carl-Johan Månsson 
 
 
Elfiskeresultat 2015 
 
Vid elfisket 2015 erhölls endast bäcknejonöga (tabell 11). Totalt fångades 3 st bäcknejonögon, 
tätheten var 6,7 st/100 m2. Bäcknejonöga har inte fångats på lokalen tidigare.  
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Tabell 11. Fångst samt beräknad individtäthet, medelstorlek samt max och minimilängd vid elfisket i Strömby å, 
på lokalen nedströms kvarn, 2015. Avfiskad areal: 45 m2.  
 

Art/grupp Totalfångst 
antal 

Medelstorlek 
längd (mm) 

Maxlängd 
(mm) 

Minimilängd 
(mm) 

Beräknat 
antal/100 m² 

Bäcknejonöga 3 90 100 80 6,7 

 
 
Bedömning enligt VIX och samlad bedömning 

 

 
Figur 31. VIX för Strömby å, lokal nedströms kvarn 2015. Index för de sex olika indikatorerna som används 
och samlat VIX-värde. * = arter som är beroende av sten/grusbottnar för sin reproduktion. Gräns för god status 
går vid p-värde 0,46.  
 
 
Generellt index (gräns god status 0,46) 
VIX (generell påverkan): 2 – God status 
 
Sidoindex (gräns god status 0,43) 
VIXsm (försurning/morfologisk påverkan): 0,54 
VIXh (hydrologisk påverkan): 0,36 
 
Ingen öring noterades, vilket var oväntat. Indexet visar främst en påverkan från hydrologin vilket 
stämmer väl in med flödesproblematiken. Indexet värderar högt att endast en art förekom, någon 
mer art borde ingått. Detta bidrar till att vi bedömer statusen till måttlig, alltså en sänkning.  
 

 
Kommentarer och förbättringar 

 
Det bör inledas en kartläggning av åns flöden vid olika tider på året. Kvarhållande av vatten 
uppströms torde få god effekt. Kartläggningen bör innefatta hur man dämmer vattnet på 
uppströms sträckor där små dammar finns. pH, som tidigare visat låga värden, visade bra värde, 
>7.  
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Glasholmsån, Uppströms Hagalund (626303, 151488) 

 
Lokalbeskrivning 

 
Elfiskelokalen börjar vid en större sten på norra sidan av ån och sträcker sig till där ån svänger 
skarpt. Provytan uppgick till 53 m2. Lokalen dominerades av strömmande vatten, vattennivån var 
låg. Botten dominerades av sten i storlek 2-10 cm, mossa växte rikligt på lokalen. Andelen död 
ved i vattnet var liten och beskuggningen uppgick till 80 %. Lokalen är mycket lämplig för 
uppväxande öring. Medeldjupet var 0,1 m medan maxdjupet var 0,4 m. Vattnet var något färgat 
och utan grumling. Närmiljön bestod av blandskog och i kantzonerna växer al och rönn. Lokalen 
är undersökt 2011, 2013 och 2015. Näst intill identiska förhållanden som 2013.  
 

 
 
Figur 32. Elfiskesträckan i Glasholmsån är mycket lämplig för öring med sin goda täckning av blandad 
stenbotten. Notera stenbotten och den rika mängd mossa: goda tecken.  
 
 
Elfiskeresultat 2015 
 
Vid elfisket 2015 erhölls öring och signalkräfta (tabell 12). Totalt fångades 52 öringar och 1 
signalkräfta. Den totala tätheten av öring var 111,6 st/100 m2 vilket klassas som normalt. 
Tätheten av årsungar var även den normal.  
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Tabell 12. Fångst samt beräknad individtäthet, medelstorlek samt max och minimilängd vid elfisket i 
Glasholmsån, på lokalen uppströms Hagalund, 2015. Avfiskad areal: 53 m2.  
 

 

 

 
 
Figur 33. Längdfördelning öring, Glasholmsån 2015.  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Art/grupp Totalfångst 
antal 

Medelstorlek 
längd (mm) 

Maxlängd 
(mm) 

Minimilängd 
(mm) 

Beräknat 
antal/100 m² 

Öring 0+ 36 70 88 55 80,5 

Öring >0+ 16 114 171 97 31,1 

Signalkräfta 1 50 50 50 1,9 
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Bedömning enligt VIX och samlad bedömning 

 

 
Figur 34. VIX för Glasholmsån, lokal uppströms Hagalund, 2015. Index för de sex olika indikatorerna som 
används och samlat VIX-värde. * = arter som är beroende av sten/grusbottnar för sin reproduktion. Gräns för 
god status går vid p-värde 0,46.  
 

Generellt index (gräns god status 0,46) 
VIX (generell påverkan): 2 – god status 
 
Sidoindex (gräns god status 0,43) 
VIXsm (försurning/morfologisk påverkan): 0,68 
VIXh (hydrologisk påverkan): 0,53 
 
Ett identiskt index om man jämför vid elfisket 2013. Goda tätheter av öring samt god tillgång på 
öringungar, mycket lika resultatet 2013. Sträckan är viktig och skyddsvärd för den vandrande 
öringen. Statusvärdet ligger nära gränsen för hög status och beroende på öringens tätheter samt 
miljön i sig så bedöms den sammantagna statusen till hög.  
 
 
Kommentarer och förbättringar 

 
På stranden hittades ett huvud av en större öring. Detta bevisar att det förekommer stor öring i 
denna del av ån. På samma plats hade det legat ett djur och ätit på fisken, kanske var det utter. 
Uttern är på ökning i regionen vilket är positivt och en bra indikator. Lokalens kantzoner bör 
bevaras. Lokalen är högt skyddsvärd, även på det regionala och nationella planet bör 
Glasholmsån värderas högt. Uppföljning bör ske med samma intervall.  
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Halltorpsån, Strömmen uppströms bron (626340, 152175) 

 
Lokalbeskrivning 

 
Halltorpsån biotopkarterades 2014, ån innehåller en mängd biotoper, däribland sträckor lämpliga 
för öring (Månsson, 2014). Elfiskeundersökningar i åns nedre delar 2013 visar att de fiskvägar 
som finns i anslutning till dammarna fungerar (Månsson, 2013). Den nedre sträckan 
biotopvårdades 2014 och 2015 genom vattenrådet, sträckan uppströms bron ingick i detta. Den 
elfiskade lokalen ligger precis uppströms bron. Strömmande vatten med mindre sten på botten 
dominerar. Skuggningen var 50 %. Lokalen bedömdes som måttligt passande för öring. Lövskog 
och betesmark dominerar närområdet. Max- och medeldjup var 0,5/0,1 m. Lokalen har elfiskats 
en gång tidigare, år 1998 (SLU, 2015. Elfiskregistret).  
 

 
 
Figur 35. Lokalen vid bron utgörs av strömmande vatten. Djur passerar ån vid detta parti. Grus lades ut på 
platsen 2015. Foto: Carl-Johan Månsson 
 
 
Elfiskeresultat 2015 
 
Vid elfisket 2015 erhölls öring, lake och bäcknejonöga (tabell 13). Totalt fångades 1 st öring, 38 st 
lake och 1 st bäcknejonöga. Tätheten av öring var låg. Tätheten av lake uppgick till hela 63 st/100 
m2 vilket klassas som extremt högt.  
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Tabell 13. Fångst samt beräknad individtäthet, medelstorlek samt max och minimilängd vid elfisket i 
Halltorpsån, på lokalen uppströms bron, 2015. Avfiskad areal: 85 m2.  
 

Art/grupp Totalfångst 
antal 

Medelstorlek 
längd (mm) 

Maxlängd 
(mm) 

Minimilängd 
(mm) 

Beräknat 
antal/100 m² 

Öring 0+ 1 78 78 78 3,2 

Öring >0+ 0 - - - 0 

Bäcknejonöga 1 65 65 65 1,2 

Lake 38 89 195 58 63 

 

 
 
Figur 36. Längdfördelning av lake i Halltorpsån 2015.  
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Bedömning enligt VIX och samlad bedömning 

 

 
Figur 37. VIX för Halltorpsån, lokal uppströms bron, 2015. Index för de sex olika indikatorerna som används 
och samlat VIX-värde. * = arter som är beroende av sten/grusbottnar för sin reproduktion. Gräns för god status 
går vid p-värde 0,46.  

Generellt index (gräns god status 0,46) 
VIX (generell påverkan): 2 – God status 
 
Sidoindex (gräns god status 0,43) 
VIXsm (försurning/morfologisk påverkan): 0,51 
VIXh (hydrologisk påverkan): 0,47 
 
Indexet visar god status vilket är rättvist. Något högre indexvärde 2015 än 1998, vid elfisket 1998 
erhölls gädda, lake, öring. Färre av lake men högre täthet av öring vid elfisket 1998. Endast en 
öring men påvisad reproduktion 2014. Höga tätheter med lake, som är en rödlistad art (NT). 
Sammantaget god status. Lokalen bör utvärdeas igen, senast 2017.  
 
 
Kommentarer och förbättringar 

 
Endast ett gammalt elfiske att jämföra med samt nyligen utförd åtgärd gör det svårt att utvärdera. 
Sträckan som helhet är viktig för den vandrande öringen. Låga flöden kan vara ett problem torra 
år. Åtgärderna som utförts, i form av lekgrus, bör få god effekt kommande år.  
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Halltorpsån, Stora Namnerum (626462, 151896) 

 
Lokalbeskrivning 

 
Lokalen är ny och börjar nedströms den lilla bron. Sträckan noterades som värdefull under 
biotopkarteringen 2014. I ån ligger en större sten, lokalen börjar strax uppströms denna och 
sträcker sig 35 m upp i ån. Max- och medeldjup var 0,2 och 0,05 m, vattnet var mycket klart. 
Strömmande vatten dominerade, mossa växte rikligt på stenarna. Botten bestod av blandad 
stenbotten. Vattennivån bedömdes till låg och det var en måttlig beskuggning, 50 %. Lövskog 
och betesmarker dominerar omgivningen. Ved i vattnet förekom i liten mängd. Lokalen 
bedömdes till mycket lämplig för lekande och uppväxande öring.  
 

 
 
Figur 38. Lokalen vid Stora Namnerum innehåller mycket passande områden för öring i och med den rika 
stenbotten. Rensningsgraden är låg. Skuggningen kan förbättras på sikt men ån rinner i öppna betesmarker som 
håller många värdefulla habitat. Foto: Bo Jonsson 
 
 
Elfiskeresultat 2015 
 
Vid elfisket 2015 erhölls öring, lake och bäcknejonöga (tabell 14). Totalt fångades 56 st öringar, 3 
st lake och 1 st bäcknejonöga. Tätheten av öring totalt uppgick till 33 st/100 m2 vilket motsvarar 
normal täthet. Tätheten av öringungar klassas som normal, äldre öring som hög.  
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Tabell 14. Fångst samt beräknad individtäthet, medelstorlek samt max och minimilängd vid elfisket i 
Halltorpsån, på lokalen Stora Namerum, 2015. Avfiskad areal: 210 m2.  
 

Art/grupp Totalfångst 
antal 

Medelstorlek 
längd (mm) 

Maxlängd 
(mm) 

Minimilängd 
(mm) 

Beräknat 
antal/100 m² 

Öring 0+ 34 84 90 74 19,6 

Öring >0+ 22 99 106 93 13,4 

Bäcknejonöga 1 95 95 95 0,5 

Lake 3 208 240 175 2,0 

 

 
 
Figur 39. Längdfördelning av öring i Halltorpsån, Stora Namnerum, 2015.  
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Bedömning enligt VIX och samlad bedömning 

 

 
 

Figur 40. VIX för Halltorpsån, lokal Stora Namnerum, 2015. Index för de sex olika indikatorerna som 
används och samlat VIX-värde. * = arter som är beroende av sten/grusbottnar för sin reproduktion. Gräns för 
god status går vid p-värde 0,46.  

Generellt index (gräns god status 0,46) 
VIX (generell påverkan): 2 – God status 
 
Sidoindex (gräns god status 0,43) 
VIXsm (försurning/morfologisk påverkan): 0,54 
VIXh (hydrologisk påverkan): 0,47 
 
Indexet visar god status vilket är rättvist. Goda tätheter med öring. Värdefullt med lake och 
bäcknejonöga i fångsten. En viktig lokal och sträcka.  
 
 
Kommentarer och förbättringar 

 
Ny lokal som visar att sträckan är viktig för den vandrande öringen. Värdefull betesmark där 
signalarter, bl.a. svavelticka, noterades. Lekgrus skulle kunna läggas ut vid bron, sträckan 
nedanför bron är optimal som den är. Sträckan nedanför lokalen skulle kunna ingå för åtgärder. 
Viss tillförsel av död ved kan göras. Elfiske bör göras här igen år 2017.  
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Halltorpsån, Lilla Namnerum (626524, 151846) 

 
Lokalbeskrivning 

 
Lokalen sträcker sig nedanför bron vid gården Lilla Namnerum. Kantzonerna är här 
välutvecklade och i åns närhet finns värdefulla betesmarker. Lokalen undersöktes 2013. Lokalen 
dominerades av strömt vatten, medeldjupet var 0,1 m, lågvatten rådde. Vattnet var grumligt och 
svagt färgat. Vattnet var mer färgat än på nedströms sträckor. Sten i storlek 0-10 cm och mossa 
dominerade. Beskuggningen var 90 %, al och lönn växte i kantzonerna. Död ved fanns i ringa 
mängd. Lokalen bedömdes till mycket lämplig för öring.  
 

 
 
Figur 41. Lokalen vid Lilla Namnerum innehåller en stor variation. Foto: Bo Jonsson 
 
 
Elfiskeresultat 2015 
 
Vid elfisket 2015 erhölls öring, lake, bäcknejonöga samt signalkräfta (tabell 15). Totalt fångades 
14 st öring, 1 st lake, 2 st bäcknejonöga och 4 st signalkräftor. Tätheten av öring totalt uppgick till 
18,9 st/100 m2 vilket motsvarar normal täthet. Tätheten av öringungar klassas som normal, äldre 
öring som hög. Tätheten av bäcknejonöga var hög.  
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Tabell 15. Fångst samt beräknad individtäthet, medelstorlek samt max och minimilängd vid elfisket i 
Halltorpsån, på lokalen Lilla Namnerum, 2015. Avfiskad areal: 90 m2.  
 

Art/grupp Totalfångst 
antal 

Medelstorlek 
längd (mm) 

Maxlängd 
(mm) 

Minimilängd 
(mm) 

Beräknat 
antal/100 m² 

Öring 0+ 8 85 89 73 10,0 

Öring >0+ 6 125 163 97 8,9 

Bäcknejonöga 2 88 90 85 3,5 

Lake 1 217 217 217 1,1 

Signalkräfta 4 34 102 10 6,5 

 

 
 
Figur 42. Längdfördelning av öring i Halltorpsån, Lilla Namnerum, 2015.  
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Bedömning enligt VIX och samlad bedömning 

 

 
Figur 43. VIX för Halltorpsån, lokal Lilla Namnerum, 2015. Index för de sex olika indikatorerna som 
används och samlat VIX-värde. * = arter som är beroende av sten/grusbottnar för sin reproduktion. Gräns för 
god status går vid p-värde 0,46.  
 
 
Generellt index (gräns god status 0,46) 
VIX (generell påverkan): 2 – God status 
 
Sidoindex (gräns god status 0,43) 
VIXsm (försurning/morfologisk påverkan): 0,48 
VIXh (hydrologisk påverkan): 0,65 
 
Indexet visar god status vilket är rättvist. Öring, lake och bäcknejonöga är värdefulla arter, alla 
dessa noterades. Signalkräfta finns på sträckan i ökande bestånd. Likvärdig status som vid elfisket 
2013.  
 
 
Kommentarer och förbättringar 

 
Sträckans fiskbestånd håller god status. På sträckan finns en del sediment på bottnarna, möjligen 
har detta ökat sedan 2013. Krattning av bottnarna kan göras för att rensa gruset. Tillförsel av 
lekgrus och död ved skulle gynna öringen.  
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Halltorpsån, Lyckeström södra gren (626524, 151468) 

 
Lokalbeskrivning 

 
Lokalen sträcker sig nedanför bron/trumman och upp till densamma. Lågt vatten gjorde att 
planerad lokal som ligger uppströms vägen fick ersättas. Botten dominerades av sten med en del 
överlagrad sediment, medeldjupet var 0,3 m. Beskuggningen var god. Lokalen bedömdes till 
måttligt passande för öring, den håller främst ståndplatser för större fisk.  
 

 
 
Figur 44. Lokalen i södra grenen håller främst habitat för lite större fisk. Vägtrumman utgör inget hinder för 
vandrande fisk. Uppströms ligger fina forsande partier, en gammal kvarn har funnits här. Foto: Bo Jonsson 
 
 
Elfiskeresultat 2015 
 
Vid elfisket 2015 erhölls öring, gädda och lake (tabell 16). En öring fångades vilket var positivt, 
samt 2 gäddor och 1 lake.  
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Tabell 16. Fångst samt beräknad individtäthet, medelstorlek samt max och minimilängd vid elfisket i 
Halltorpsån, på lokalen Lyckeström södra gren, 2015. Avfiskad areal: 45 m2.  
 

Art/grupp Totalfångst 
antal 

Medelstorlek 
längd (mm) 

Maxlängd 
(mm) 

Minimilängd 
(mm) 

Beräknat 
antal/100 m² 

Öring 0+ 0 - - - 0 

Öring >0+ 1 250 250 250 2,2 

Gädda 2 223 227 218 4,4 

Lake 1 163 163 163 2,2 

 
 
Bedömning enligt VIX och samlad bedömning 

 

 
Figur 45. VIX för Halltorpsån, lokal Lyckeström södra gren, 2015. Index för de sex olika indikatorerna som 
används och samlat VIX-värde. * = arter som är beroende av sten/grusbottnar för sin reproduktion. Gräns för 
god status går vid p-värde 0,46.  
 
 
Generellt index (gräns god status 0,46) 
VIX (generell påverkan): 3 – Måttlig status 
 
Sidoindex (gräns god status 0,43) 
VIXsm (försurning/morfologisk påverkan): 0,05 
VIXh (hydrologisk påverkan): 0,38 
 
Indexet visar måttlig status, sidoindex visar främst påverkan från försurning, även morfologin. 
Det är framförallt den låga tätheten med öring som gör resultatet. Att öring förekommer här är 
positivt, det är troligt att de finner lekplatser på strömsträckan uppströms bron. Låga flöden 
periodvis kan vara ett problem under torra år. Mätning av pH visade godkänt värde. Då lokalen 
var av sämre kvalitet, uppvisad förekomst av öring samt lake så bedöms en höjning av statusen 
till god vara motiverad.  
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Kommentarer och förbättringar 

 
En värdefull och varierad sträcka som rinner i värdefulla skogsmiljöer. Vid nästa 
elfiskeundersökning, bör denna lokal samt strömmen strax uppströms samt nedanför Idehults 
damm ingå. Det är troligt att öring förekommer även högre upp.  
 
 

 
 
Figur 46. Återutsättning av öring efter genomfört elfiske vid kvarnen i Bruatorpsån. Foto: Carl-Johan Månsson 
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Hagbyån, Igelösa kvarn (626866, 152207) 

 
Lokalbeskrivning 

 
Lokalen sträcker sig från en sned al i västra fåran och upp till några meter nedanför omlöpets 
utflöde. Omlöp anlades på sträckan 2015 (Månsson, 2015). Botten dominerades på lokalen av 
sten i olika fraktioner, mossa växte med måttlig teckning över stenar. Hagbyån håller genom en 
vattendom ett minimiflöde 150 l/s (Kalmar Vatten), vid elfisket var nivån medelvattenföring. 
Medel- och maxdjup var 0,1 och 0,2 m. Beskuggningen var godkänd. Lokalen värderas som 
måttlig till god för öring, bättre sträcka finns nedanför i de båda sidofårorna, där bättre skugga 
finns. Hagbyån innehåller stora arealer uppväxtyta för öring nedströms Igelösa kvarn.  
 

 
 
Figur 47. Igelösa kvarn nedanför dammen. 2015 anlades här en fiskväg i form av ett omlöp. Foto: Bo Jonsson 
 

 
Elfiskeresultat 2015 
 
Vid elfisket 2015 erhölls öring, stensimpa, lake och signalkräfta (tabell 17). Fångsten bestod av 22 
st öringar, 11 st stensimpor, 2 st lake och 16 st signalkräftor. Tätheten av öring totalt var 21,1 
st/100 m2 vilket klassas som normalt. Tätheten av öringungar var normal, äldre öring likaså. 
Tätheten av stensimpa var normal, lake normal. Signalkräfta har ett stort bestånd.  
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Tabell 17. Fångst samt beräknad individtäthet, medelstorlek samt max och minimilängd vid elfisket i Hagbyån, 
på lokalen Igelösa kvarn, 2015. Avfiskad areal: 140 m2.  
 

Art/grupp Totalfångst 
antal 

Medelstorlek 
längd (mm) 

Maxlängd 
(mm) 

Minimilängd 
(mm) 

Beräknat 
antal/100 m² 

Öring 0+ 16 91 105 73 15,7 

Öring >0+ 6 151 167 142 5,4 

Stensimpa 11 61 85 46 15,4 

Lake 2 200 230 170 2,0 

Signalkräfta 16 64 83 10 16,8 

 

 
 
Figur 48. Längdfördelning (mm) hos öring och stensimpa i Habyån Igelösa kvarn 2015.  
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Bedömning enligt VIX och samlad bedömning 

 

 
Figur 49. VIX för Hagbyån, lokal Igelösa kvarn, 2015. Index för de sex olika indikatorerna som används och 
samlat VIX-värde. * = arter som är beroende av sten/grusbottnar för sin reproduktion. Gräns för god status går 
vid p-värde 0,46.  
 
 
Generellt index (gräns god status 0,46) 
VIX (generell påverkan): 2 – God status 
 
Sidoindex (gräns god status 0,43) 
VIXsm (försurning/morfologisk påverkan): 0,56 
VIXh (hydrologisk påverkan): 0,52 
 
Indexet visar god status, detta är rättvist. God täthet med öring och stensimpa. En lokal 
elfiskades i närheten år 1988, VIX visade då likvärdigt samlat index. I jämförelse med lokalen 
som ingår i länsstyrelsens elfiskeprogram; Loverslund, så var tätheten av öring högre vid Igelösa 
kvarn (period 2010-2014; medeltäthet: 4,5 öringar/100 m2).  
 

 
Kommentarer och förbättringar 

 
Lekgrus skulle kunna läggas ut på vissa platser nedanför dammen. Lekfisk noterades hösten 2015 
(egen observation). Elfiske i omlöpet visade att kräftor och stensimpa redan funnit detta. 2016 
och 2017 kommer fler elfisken att utföras för att utvärdera omlöpet. Flera positiva åtgärder har 
genomförts i nedre Hagbyån, vattenägarna har bildat ett FVO och en fiskevårdsplan har 
utarbetats (Månsson, 2015. Pågående). Hagbyån inom Kalmar kommun biotopkarterades 2015, 
flera värdefulla sträckor noterades (Arnesson & Boberg, 2015).  
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Figur 50. Utflödesdelen i omlöpet vid Igelösa kvarn, juli 2015. Det är viktigt att fisken attraheras av en tydlig 
s.k. lockström. Foto: Carl-Johan Månsson 
 
 

 
 
Figur 51. Öring från Grisbäcken 2015. Foto: Carl-Johan Månsson 
 
 
 



Elfiskeundersökningar i Torsås och Kalmar kommun 2015 

Carl-Johan Månsson 

 57 

 
Diskussion  
 
Öringbeståndet har utvecklats väl under senare år. De åtgärder som utförts har haft god effekt. 
Biotopvård är ingen engångsåtgärd, det behövs underhåll. Några lokaler bör justeras där grus 
krattas för att luckra upp botten. Död ved behövs mer av på de flesta sträckorna. Fokus framgent 
bör ligga på att hitta nya, för öringen lämpliga lek- och uppväxtområden. Det finns flertalet 
intressanta områden/delsträckor att belysa ytterligare. Låga vattenflöden är en kritisk faktor för 
små biflöden. För flera områden bör arbetet med åtgärdande av vandringshinder inledas. Flera 
projekt är på gång inom detta i båda kommunerna.  
 
Även om åtgärderna som genomförts varit relativt småskaliga visar dessa att det går att göra en 
god miljönytta med små medel. Flera vattendrag har biotopkarterats under 2015, dessa kan utgöra 
planer för fortsatt arbete. Biotopkarteringarna indikerade höga naturvärden i flera områden. Det 
är viktigt att underlag som tas fram kommer markägare till del, viktig aspekt i detta är hänsyn till 
miljöerna men även i åtgärdsperspektivet eftersom markägarna måste göras delaktiga.  
 
Vattendragen bör ses som en mycket stor resurs för landsbygden, inom företagande och lantbruk. 
De skulle kunna bli en ännu större resurs inom turism/fiske. Hagbyåns vattenägare har i den 
nedre delen bildat ett fiskevårdsområde. Fiskevårdsområden skulle kunna bildas i flera vattendrag 
inom de båda kommunerna. Bruatorpsån bör prioriteras inom detta. 
 
På det hela taget ser det ganska hoppfullt ut för länets södra vattendrag. Det finns en vilja och 
ambition att förbättra. Kommunerna, vattenråden, kustmiljöföreningar, enskilda vattenägare, 
länsstyrelse och konsulter utgör alla parter i det viktiga åtgärdsarbetet. Fisken är en av de bästa 
artgrupper att följa upp gällande åtgärder och när nu detta har inletts så bör detta fortsätta för att 
kontrollera trender.  
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