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föreningsbidrag 2021
Förslag till beslut
Park- och naturnämnden beviljar Sportfiskarna bidrag med 600 tkr för år 2021 avseende
fiske- och vattenvård och fiskeverksamhet i sjöar och vattendrag inom Göteborgs
kommun.

Sammanfattning
Park- och naturförvaltningen har fått en ansökan om bidrag på 600 tkr från Sportfiskarna
för år 2021. Sportfiskarna har arrendekontrakt på fiskerätten i Göteborgsområdets sjöar. I
kontraktet regleras fiskerätten med villkor som innebär att Sportfiskarna bland annat ska
svara för vatten- och fiskevård i förvaltningens sjöar och vattendrag. Förvaltningen
föreslår att 600 tkr beviljas i bidrag till föreningen Sportfiskarna.

Bedömning ur ekonomisk dimension
Bidraget ryms inom befintlig driftram.

Bedömning ur ekologisk dimension
En stor del av Sportfiskarnas verksamhet rör biotopvård och fiskevård. Dessutom bidrar
sportfiske ofta till en större kunskap och insikt rörande natur- och miljöfrågor.
Verksamheten har även en direkt koppling till flera av Göteborgs lokala miljömål, bland
annat ett rikt växt och djurliv, bara naturlig försurning, hav i balans samt levande kust och
skärgård och, naturligtvis, levande sjöar och vattendrag. Nytt för 2021 är bekämpning av
den invasiva, främmande arten gul skunkkalla, en art som utgör ett hot mot den
biologiska mångfalden kring bland annat vattendrag.

Bedömning ur social dimension
Sportfiske är en aktivitet för alla, oavsett kön, etnicitet, ålder, funktionsförmåga eller
plånbokens storlek. En stor del av Sportfiskarnas verksamhet riktas mot barn, bland annat
fiskar alla under 16 år gratis. Barn är också direkt involverade i vatten- och fiskevårdande
åtgärder genom projektet Skolbäcken.
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Ärendet
Sportfiskarna ansöker om 600 tkr i bidrag till sin verksamhet med vatten-, natur- och
fiskevård, upplåtelser, underhåll och drift av kommunens fiskerätt i sjöar och vattendrag
under år 2021.

Beskrivning av ärendet
Sportfiskarna har arrendekontrakt med kommunen genom park- och naturförvaltningen,
vilket innebär att föreningen arrenderar fiskerätten med vissa villkor. Förbundet skall
bland annat upplåta rätten till fiske till allmänheten genom fiskekortsförsäljning samt
svara för lämpliga vatten- och fiskevårdsåtgärder som exempelvis kalkning av sjöar och
vattendrag.
I Natur- och kulturvårdsprogrammet från 1979 föreslogs att de som nyttjar
fritidsaktiviteter i högre grad också skall medverka i drift och underhåll. Då föreslogs
sportfisket som en lämplig verksamhet där sportfiskare skulle sköta fiskevatten åt
sportfiskare. Kommunfullmäktige uppdrog åt dåvarande fritidsnämnden att svara för
kommunens fiskevatten. Förvaltningen upprättade avtal med Sportfiskarna där föreningen
åtog sig att sköta och upplåta kommunens fiskevatten. Fritidsnämnden åtog sig samtidigt
att svara för kostnader för fiskevård, till exempel den del av kalkningskostnader som inte
täcktes av statliga bidrag, kapitaltjänstkostnader för Sjölyckan mm. Ansvaret för
fiskevården och avtalet med Sportfiskarna överfördes till park- och naturförvaltningen i
samband med att Fritidsförvaltningen upphörde år 1999 och verksamheten delades upp på
tre förvaltningar och bolag.

Förvaltningens bedömning
Förvaltningen föreslår att nämnden beviljar Sportfiskarna ett bidrag om 600 tkr för år
2021. Sportfiskarna bedriver en omfattande och värdefull verksamhet med olika
aktiviteter och ett betydande miljöarbete. Sportfiskarna bedriver ett aktivt fiske- och
naturvårdsarbete bland annat genom utbyggnad av vandringsvägar för fisk,
biotopförbättrande åtgärder i vattendrag, fisketillsyn mm.
Under 2021 planerar man bland annat att utföra biotopförbättrande åtgärder i flera
vattendrag, ofta i samarbete med den ideella organisationen Fiskevårdsnätverket
Göteborg. Bland vattendragen kan nämnas Kvibergsbäcken, ett värdefullt biflöde till
Säveån, med förekomst av lax, havsöring och färna. Även uppföljning av tidigare
åtgärder ska ske i flera vattendrag. Dessutom planeras en inventering av gäddyngel i
Göta- och Nordre älv. Ytterligare ett projekt är Skolbäcken, där barn själva aktivt får
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bidra till fiskevårdande åtgärder genom att till exempel lägga ut sten och grus för att
skapa lekområden och ståndplatser för fisk, samtidigt som barnen får ökad förståelse för
natur- och fiskevård. Nytt för 2021 är bekämpningsinsatser mot den invasiva, främmande
arten gul skunkkalla. Växten utgör ett hot mot den biologiska mångfalden och
förekommer på flera platser i kommunen, bland annat vid flera värdefulla bäckar.
Som sakkunniga deltar Sportfiskarna aktivt i olika projekt, utredningar och remisser inom
och utom kommunen. Under 2021 kommer Sportfiskarna bland annat arbeta med och
delta i fyra vattenråd och genomföra kalkning av 33 objekt. Västsverige har de mest
försurade sjöarna i landet. Kalkning är därför en nödvändighet för att upprätthålla
vattenkvaliteten i de ca 45 sjöarna och vattendragen i Göteborgsområdet. Föreningen
hanterar hela kalkningsprocessen inklusive effektuppföljningar. Statliga bidrag täcker
större delen av kalkningskostnaderna. Park- och naturförvaltningens bidrag finansierar
resterande del.
Föreningen bereder allmänheten möjligheter till fiske i ett stort antal vatten till en låg
kostnad. Barn under 16 år fiskar gratis. Sportfiskarna arbetar också aktivt med
information om fiske samt vatten- och naturvård gentemot allmänhet, skolor, föreningar,
företag med flera inom kommunen.

Emil Nilsson

Linda Nygren

Naturförvaltare

Direktör
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Göteborgs Stad
Park- och Naturnämnden
Box 177
401 22 Göteborg

Ansökan om föreningsbidrag 2021
Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund (Sportfiskarna) ansöker
härmed om bidrag med 600 000 kr för år 2021 för fiske- och vattenvård i
sjöar och vattendrag inom Göteborgs stad.

Bidragssökande organisation:
Organisationsnummer:
Medlemmar:
Rikskansli:
Verksamhetsansvarig
E-post
Webbplats:
Organisation i Göteborg
Adress
Platsansvarig
Telefon
E-post
Bankgiro
Hemsidan

Sveriges Sportfiske- och
Fiskevårdsförbund (Sportfiskarna)
802004–4288
Ca 66 000
Svartviksslingan 28, 167 39 Bromma
Sten Frohm, generalsekreterare
sten.frohm@sportfiskarna.se
www.sportfiskarna.se
Sportfiskarna Region Väst
Sjölyckan 6, 416 55 Göteborg
Markus Lundgren, regionchef
031-401740, 08-410 80 627
markus.lundgren@sportfiskarna.se
166-1222
www.sportfiskarna.se/goteborg

Sportfisket och sportfiskeförbundet
Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund (Sportfiskarna) är en ideell
organisation med den övergripande målsättningen att det ska finnas ett hållbart
fiske i friska vatten – för alla. Förbundet har ca 60 anställda och organiserar
66 000 medlemmar och 400 anslutna föreningar.
Vid förvaltning av fiskevatten är målsättningen att ta tillvara det ideella
engagemanget hos nyttjarna, medlemmar och sportfiskeföreningar, såväl som
erfarenheter och kontakter på central nivå. Därvid eftersträvas också att den
vatten- och fiskeintresserade allmänheten engageras i verksamheten, särskilt
barn och ungdomar. Målsättningen är att förvalta vattnens potential på ett
optimalt sätt.

Sjölyckan 6│416 55 Göteborg
Telefon: 031-401740 │E-post: goteborg@sportfiskarna.se
www.sportfiskarna.se/goteborg
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Vatten-, fiske- och naturvård inom Göteborgs stad
Sportfiskarna söker bidrag för fiskevård i dels upplåtna vatten inom Gula
Kortet, dels i övriga vatten inom Göteborg som inte ingår i upplåtelsen.

Särskild verksamhet under 2021 med beräknad kostnad
Kalkning
Kalkningen inom Göteborg omfattar enligt 2021 års kalkplan 191 ton
kalkprodukter på 33 objektsytor. Med angränsande vattenområden sprids totalt
239 ton, varav det mesta från helikopter. Merparten av kalkningen lyfter
statsbidrag till 100 %, men för vissa sjöar är bidraget 85 % och Sportfiskarna
söker därför bidrag för den delen som inte täcks av det statliga
kalkningsbidraget.
Kostnad

40 000 SEK

Medverkan i vattenråd
Sportfiskarna medverkar i fyra vattenråd inom Göteborg med förvaltning av
vatten enligt Vattendirektivet och arbeten för att uppnå Göteborgs lokala
miljökvalitetsmål såväl som Vattendirektivets allmänna mål. De fyra
vattenråden är Göta älvs vattenråd, Säveåns vattenråd, Mölndalsåns vattenråd
samt Vattenrådet för Bohuskusten (VRBK). Detta är ett arbete som
intensifierats de senaste åren, bland annat beroende på uppdatering av
åtgärdsprogrammen samt den nationella prövningsplanen för vattenkraft.
Kostnad

60 000 SEK

Åtgärder, inventeringar och karteringar i Göteborgs mindre
vattendrag
Elfiskeinventering enligt framtaget elfiskeprogram
Under 2020 har Sportfiskarna elfiskat 25 vattendrag och totalt 35 lokaler inom
Göteborgs stad. 25 av lokalerna är med i Sportfiskarnas elfiskeprogram för
Göteborgs stad och ingår därför i en mycket viktig standardiserad insats som
Sportfiskarna tillsammans Park- och Naturförvaltningen initierat för att få
kontinuitet i miljöövervakningen. Lokalerna i elfiskeprogrammet fiskas varje
alternativt vartannat år.
Kostnad

65 000 SEK

Fria vandringsvägar i Delsjöbäcken
Övervakning av lekuppvandring och lekgropsinventering höst 2021. Kontroll av
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funktion av kulverten under Sankt Sigfrids plan. Undersöka möjligheten till
fortsatt återförande av sten i främst bäckens nedre delar. Uppföljning av
trumbyten och funktion i biflödet Torpbäcken.
Utöver detta har tillstånd erhållits för utsättning av havsöringsyngel, som
härstammar från en tillståndsgiven kramning av lekfisk senhösten 2020. Om allt
går enligt plan sätts minst ett 1 000-tal havsöringsyngel ut, vilka kommer att
påskynda återkoloniseringen av Delsjöbäcken som unikt havsöringsförande
vattendrag i centrala Göteborg.
Kostnad

40 000 SEK

Fiskevård i södra Göteborg
 Hovåsbäcken vid golfbanan
Tillsammans med golfklubben arbeta för ett byte av trumma från stora
dammen samt tröskla eller ta bort trummor längre uppströms.
Finansiering för större åtgärder som visar sig möjliga söks i huvudsak
externt.


Åtgärder Sisjöbäcken
Längs Sisjöbäcken krävs fortsatt vassrensning och skräpplockning. I
vattendraget ska ske fortsatt utläggning av sten och grus, samt död ved
som också är en bristvara. Arbetet med Sisjöbäcken sker i samarbete
med den ideella föreningen Fiskevårdsnätverket Göteborg. Längre ner,
mitt i Stora ån, finns också en järnklack som skulle behöva justeras till
en mer naturlig tröskel.



Vandringshinder Otterbäcken vid Silverkällan
Vid kartering av Otterbäcken har det noterats en problematisk trumma
på kommunens mark som behöver undersökas och om möjligt åtgärdas.



Trollåsbäcken
Anläggande av lekbäddar samt tillförsel av bortrensat material i form av
större block. Åtgärden sker nedströms bäverdämmet och sannolikt inom
ramen för projektet Skolbäcken.

Kostnad

55 000 SEK

Fiskevård i Östra Göteborg
 Lärjeån
Önskemål om att i samverkan med kommunen, om markstabiliteten
tillåter, ta bort sprängsten och fylla på med naturligt material (sten och
naturgrus) i de nedre delarna av Lärjeån. Detta skulle bidra till mer
naturliga lek- och uppväxtområden för stensimpa, nejonögon, lax och
havsöring. Kan kräva extern finansiering beroende på omfattning av
åtgärderna. Biflödet Hultabäckens utlopp behöver också ses över.
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Hällebäcken
Utreda förutsättningarna för fiskväg förbi definitivt vandringshinder i
form av en kvarnrest.



Kvibergsbäcken
Fortsatt arbete med Kvibergsbäcken, där det under 2020 gjordes stora
insatser med utrivning av dämme och tillförsel av hårt substrat.
Ytterligare arbete innefattar biotopvård i de nedre delarna av
vattendraget, uppföljning av passagemöjligheterna för lekvandrande fisk
senhösten 2021 samt en översyn av lekplatser och uppströms liggande
vandringshinder (bland annat kulverten under Utbyvägen). Sportfiskarna
har redan pratat med en positiv markägare. Kvibergsbäcken har stor
potential med bland annat riklig förekomst av färna och det kan bli
aktuellt att söka extern finansiering för större insatser.

Kostnad

60 000 SEK

Fiskevård på Hisingen
 Gäddyngelinventering i Nordre och Göta älv
Sportfiskarna använder en ny inventeringsmetod som skattar mängden
gäddyngel. Erfarenheterna är goda efter flera års inventeringar i Vänern
och inventeringarna kring Göteborg initierades i samråd med Park- och
Naturförvaltningen under 2020. Inför 2021 har vi även sökt en del extern
finansiering för att kunna växla upp insatserna längs längre sträckor av
älvarna. Gäddan som art har sannolikt stora problem med bland annat
fartygstrafikens svallvågor, den onaturliga vattenregleringen av älven
som kan torrlägga lekområden samt upp till fyra sälar som börjat jaga
vuxen gädda långt upp i älven.


Kvarnebäcken och Rödbobäcken
Åtgärdande av flera mindre vandringshinder. Utförande av mindre
biotopvårdsinsatser som kan genomföras med hjälp av Skolbäcken.

Kostnad

60 000 SEK

Övriga insatser i mindre vattendrag
Utöver ovan nämnda insatser, där kostnaderna kan behöva balanseras mellan
posterna, har Sportfiskarna varje år stora personalresurser kopplat till skötsel av
alla galler vid trummor/kulvertar på kommunal mark. Hovåsbäcken,
Otterbäcken och Delsjöbäcken är några av exemplen. Insatserna är ofta akuta
och kopplade till högflöden under senhösten då öringens lekvandring pågår.
Sportfiskarna har också kontakt med Trafikkontoret.
Kostnad

20 000 SEK

2021-03-04 sid 5 (5)

Åtgärder mot gul skunkalla
Bekämpning och uppföljning av den invasiva arten gul skunkalla under vår och
försommar kring flera av tidigare nämnda vattendrag.
Kostnad

100 000 SEK

Skolbäcken – fiskevård med naturpedagogik riktad till barn och
ungdomar för att öka intresset för närmiljön, fisk, fiske, vattenoch fiskevård
Tillsammans med Sportfiskarnas ungdomsansvariga får skolklasser följa med ut
till en bäck för att undersöka allt spännande som döljer sig under ytan.
Sportfiskarnas naturvårdspedagogiska koncept med projektet Skolbäcken i
centrum har vuxit ut till en nationell profilverksamhet som bedrivs över stora
delar av landet. Fokus ligger på vattendrag där behovet av fiskevård är stort och
där det finns bra förutsättningar för eleverna att bidra till praktiska konkreta
insatser, som att återföra sten, grus och död ved i vattnet för att skapa
förbättrade lekmöjligheter och fler ståndplatser för fisken.
Vår ambition är att ta ut 625 barn från 25 skolklasser på biotopvårdande insatser
i Göteborg under 2021.
Kostnad

100 000 SEK

Sammanfattning
Den totala verksamheten med vatten-, fiske- och naturvårdsarbetet inom
Göteborgs stad medför kostnader för löner, OH, tryckt information och
förbrukningsmaterial. Med stöd av ovan söker Sportfiskarna bidrag för den
beskrivna verksamheten inom Göteborgs stad för år 2021 med sammanlagt
600 000 kr.
Göteborg 2021-03-04

………………………………………
Markus Lundgren
Chef Sportfiskarna region Väst

Göteborg 2020
Fiskevård och främjandearbete

Sportfiskarna
Text: Jonathan Bark, Tobias Helsén
och Markus Lundgren
Foto: Sportfiskarna
Tel: 031-40 17 40
E-post: goteborg@sportfiskarna.se
Postadress: Sjölyckan 6, 416 55 Göteborg
Hemsida: www.sportfiskarna.se
© Sportfiskarna 2021

SVERIGES SPORTFISKE- OCH FISKEVÅRDSFÖRBUND
RAPPORT

Förord
Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund (Sportfiskarna) har med
finansiering från Göteborgs stad utfört biotopvårdande åtgärder, biologiska
undersökningar och skolaktiviteter med anknytning till vatten- och fiskevård. Arbetet har med några få undantag utförts i ett urval av tidigare
biotopkarterade vattendrag inom Göteborgs kommun. Denna rapport syftar
till att sammanfatta de olika verksamheterna för 2020.
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Sammanfattning
Sportfiskarna har under åren 2013–2019 biotopkarterat många vattendrag inom Göteborgs stad. Under
2020 har ytterligare fyra vattendrag karterats: Kvibergsbäcken, Rödbobäcken, Kvarnebäcken och Holmesjöbäcken. Genom dessa biotopkarteringar har vi skaffat oss en bra överblick över kommunens vattendrag. Det är oerhört viktiga underlag vid kommande åtgärdsarbeten samt vid samrådsprocesser, exempelvis vägbyggen.
Biotopvårdsinsatser har under 2020 genomförts i bland annat Delsjöbäcken, Bingaredsbäcken och Kvibergsbäcken. Sportfiskarna följer upp tidigare års biotopvård genom elfisken, totalt har 35 lokaler elfiskats inom 25 vattendrag under 2020. Öring är den vanligaste fångsten.
Förutom elfisken och biotopvård har Sportfiskarna utfört åtgärder som till exempel kalkning av sjöar
och våtmarker samt löpande tillsyn av vattendragen i staden. Sportfiskarna har ett nära samarbete med
ideella krafter runtom i kommunen, framför allt Fiskevårdsnätverket i Göteborg. Det är ofta de ideella
krafterna som upptäcker ingrepp i vattendragen, som grumling, otillåtna vattenverksamheter med mera.
Sportfiskarna har utöver ovan nämnda insatser deltagit i samverkansgrupper och vattenråd samt engagerat barn och ungdomar i fiskevård genom olika projekt, främst genom konceptet Skolbäcken. Där har
under året 22 skolklasser med totalt 540 elever tagits ut och medverkat till insatser i Delsjöbäcken,
Trulsebäcken, Låssbybäcken och Delsjön.

Genomfört 2020
Elfiske
Inledning och metod
Under 2020 har totalt 35 elfiskelokaler i 25 vattendrag elfiskats inom Göteborgs stad (Figur 1). Vissa
av vattendragen har elfiskats för första gången (ex. Rödbobäcken) medan andra har fiskats flera år i rad
(ex. Delsjöbäcken). 25 av lokalerna är med i Sportfiskarnas elfiskeprogram för Göteborgs stad (Tabell
1), tio av lokalerna är tillfälliga för i år (Tabell 2) men vissa kan adderas till elfiskeprogrammet kommande år. Elfisket har bedrivits standardiserat (Degerman m.fl. 2014, Degerman & Sers, 2017) med ett
batteridrivet aggregat (Figur 2). Målet är att lokalerna ska elfiskas kvantitativt, dvs. 2–3 utfisken, men
fångas få eller inga fiskar i första fisket så har enbart en utfiskning gjorts. Enklare analyser för de 25
lokalerna inom elfiskeprogrammet har gjorts genom att jämföra resultatet mot tidigare år. I diagrammen under resultatdelen delas öringen upp i 0+ och >0+. Öring 0+ är de fiskar som föddes våren 2020,
alltså ensomrig öring, även kallat öringyngel. Öring >0+ är alla fiskar som är äldre, de flesta (i alla fall i
havsöringsförande bäckar) är tvåsomriga.
Tabell 1. Elfiskade lokaler under 2020 inom det upprättade elfiskeprogrammet för Göteborgs stad.

Vattendrag

Lokal

Bingaredsbäcken
Brottkärrsbäcken
Delsjöbäcken
Delsjöbäcken
Grimåsbäcken
Grimåsbäcken
Grimåsbäcken
Haga å
Hovåsbäcken
Hovåsbäcken
Krogabäcken
Krogabäcken
Kvibergsbäcken
Kålseredsbäcken
Madbäcken
Otterbäcken
Sisjöbäcken
Svankällebäcken
Svankällebäcken
Torpbäcken
Torpbäcken
Trollåsbäcken
Trollåsbäcken
Ugglebäcken
Årekärrsbäcken

Ovan landsväg
Hamnen
Ekmanska
Lisebergsbyn
Kockhed uppstr. bro
Mellan vägar
Ned sammanflöde
Ovan stenbron
Golfbana
Palatset
Upp cykelbana
Utmed väg
Ned vägtrumma (Ny)
Ned dammar
Biflöde (Ny)
Hovås
Nedströms sten
S-kurvan
Granskogen
Gångbro Stora Torp
Ovan trumma
Ned kulvert (Ny)
Grillen
Dasset
Koloniområdet

N-koordinat
(RT90)
6413340
6392628
6403550
6404133
6418112
6419848
6418582
6388841
6394293
6394382
6391308
6392137
6407281
6408907
6408132
6394930
6396815
6416810
6416588
6403523
6403049
6395403
6395605
6401664
6389933

E-koordinat
(RT90)
1281221
1268032
1273598
1274897
1272476
1270969
1272585
1270118
1268166
1268698
1269409
1269486
1275812
1265670
1258475
1268610
1270542
1273684
1273415
1274430
1274615
1268380
1268674
1278335
1270016

Elfiskas
Vartannat år
Vartannat år
Varje år
Varje år
Varje år
Vartannat år
Vartannat år
Varje år
Varje år
Varje år
Varje år
Varje år
Vartannat år
Varje år
Varje år
Vartannat år
Varje år
Varje år
Vartannat år
Varje år
Varje år
Vartannat år
Vartannat år
Varje år
Vartannat år

Tabell 2. Tillfälliga elfiskelokaler 2020.

Lokal
Delsjöbäcken
Delsjöbäcken
Drissdalsbäcken (Gunnilsebäcken)
Holmesjöbäcken
Hällebäcken biflöde
Hästebäcken
Kvillebäcken/Lillhagsbäcken
Lärjeån HF
Muleredsbäcken
Rödbobäcken

Ned padelcenter (Ny)
Ovan padelcenter (Ny)
Dalen
Nedströms trumma (Ny)
Nedströms utlopp
(Långevatten) (Ny)
Uppströms cykelbana
(Ny)
Mellan trummor (Ny)
Linnarhult Strömbiotop
Säve kyrka
Ned traktorväg (Ny)

N-koordinat
(RT90)
6402929
6402889
6414300

E-koordinat (RT90)

6419324
6417779

1284093
1281920

6391487

1269781

6410607
6411750
6415228
6420412

1270321
1277820
1269005
1273974

1275230
1275294
1278900

Figur 1. Karta över de elfiskade lokalerna inom Göteborgs stad år 2020. Rött = lokaler i elfiskeprogrammet, blått = tillfälliga elfiskelokaler.

Figur 2. Elfiskeutrustning som användes av Sportfiskarna vid elfiske 2020.

Målet med elfiskena är att få en bild av fiskfaunan i rinnande vatten i kommunen. Många fiskarter
vandrar upp i rinnande vatten för att reproducera sig och lägga sina ägg, exempelvis öring, lax och
färna (Figur 11). Ynglen växer sedan upp i de små bäckarna vilket är en tryggare miljö än hav, sjöar
och större vattendrag. När fisken blir större vandrar de ofta ut i de större vattendragen, sjöarna eller havet men i vissa fall stannar de kvar hela livet i de små bäckarna. I princip alla vattenförande bäckar (i
vissa fall små ”rännilar”) har fisk i sig vilket ofta glöms bort vid exploateringar, exempelvis vägbyggen.
De färdiga elfiskeprotokollen har skickats till ”Databasen för provfiske i vattendrag – SERS” och är
sökbara för allmänheten.

Resultat – elfiskeprogrammet
Bingaredsbäcken
Bingaredsbäcken är ett biflöde till Lärjeån som mynnar uppströms det svårpasserbara hindret vid
Gunsered. Lokalen ”Ovan landsväg” är elfiskad sedan 2017. Årets täthet är högre än 2017 och 2019
men betydligt mindre än toppåret 2018 då 74,4 öringar/100 m2 fångades (Figur 3). Enbart öring har
fångats på lokalen genom åren.
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Figur 3. Öringtäthet på elfiskelokalen ”Ovan landsväg” i Bingaredsbäcken.

Brottkärrsbäcken
Brottkärrsbäcken är en liten bäck som mynnar i havet vid småbåtshamnen vid Lilla Amundön. Lokalen
”Hamnen” är fiskad en gång tidigare (2018) och då fångades förutom öring även ål, skrubbskädda och
storspigg. Öringtätheten år 2020 är betydligt högre jämfört med 2018 (Figur 4), men inga övriga arter
fångades. Kort lokal med mycket sprängsten väldigt nära mynningen i havet. Lekgrus har lagts ut under
hösten 2020.
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Figur 4. Öringtäthet på elfiskelokalen ”Hamnen” i Brottkärrsbäcken.

Delsjöbäcken
Två gamla lokaler i Delsjöbäcken elfiskades under 2020, ”Ekmanska” och ”Lisebergsbyn”. ”Ekmanska” håller ungefär samma tätheter av öring som 2019 och 2017 (Figur 5). Öringtätheten på lokalen
”Lisebergsbyn” är minskande (Figur 6). Elritsa och abborre fångades vid årets elfiske på lokalen ”Lisebergsbyn”, det är första gången abborre fångas på lokalen.
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Figur 5. Öringtäthet på elfiskelokalen ”Ekmanska” i Delsjöbäcken.
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Figur 6. Öringtäthet på elfiskelokalen ”Lisebergsbyn” i Delsjöbäcken.

Grimåsbäcken
Grimåsbäcken avvattnar Hisingens nordligaste delar och mynnar i Nordre älv. Bäcken har haft problem
med låg vattenföring sommartid. Tre lokaler elfiskades under 2020 i Grimåsbäcken. Likt 2019 fångades
ingen fisk på lokalerna ”Ned sammanflöde” och ”Kockhed uppstr. bro”. På lokalen ”Mellan vägar”
fångades en öring och en id under 2020. Öringen som fångades var årsyngel, likt 2019 då också ett årsyngel (0+) fångades på lokalen, vilket ger en täthet på 4 individer/100m2 (Figur 7).
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Figur 7. Öringtäthet på elfiskelokalen ”Mellan vägar” i Grimåsbäcken.

Haga å
Haga å är en bäck som mynnar i havet vid Billdal i södra Göteborg. I Svenskt Elfiskeregister finns ett
inrapporterat elfiske på lokalen ”Ovan stenbron” från år 2016. Då var öringtätheten hög. Vid årets elfiske var lokalen helt tom på fisk (Figur 8) eftersom en läckande avloppsanläggning uppströms medförde att ån var helt täckt med avloppsslam (Figur 36). Troligen tog det död på de yngel som fanns där
eller så flydde de nedströms. Sanering genomfördes ca 2 veckor efter provfisket och förhoppningsvis
finns det fisk på lokalen nästa år igen.
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Figur 8. Öringtäthet på elfiskelokalen ”Ovan stenbron” i Haga å.

Hovåsbäcken
Hovåsbäcken mynnar i havet vid Göteborgs golfklubb i södra Göteborg. Lokalen ”Golfbanan” i Hovåsbäcken har elfiskats sedan 2017 och tyvärr visar året resultat på den lägsta tätheten sedan elfiskestarten
(Figur 9). Elfisket 2019 visade på en väldigt hög täthet av öring 0+, frågan är var de tagit vägen.
Kanske vandrar de ned i golfbanans dammar för att växa till sig innan de vandrar ut i havet. Även lokalen ”Palatset” har elfiskats sedan 2017, så även i år. Denna lokal har varit fisktom vid alla elfisketillfällen, under maj 2020 flyttade dock Sportfiskarna upp öringyngel till lokalen i förhoppning om att fler
öringar ska vandra ut i havet. Elfisket visade därför öring på lokalen ”Palatset” (Figur 30), men dessa är
som sagt ditflyttade och ingen analys av lokalen görs.
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Figur 9. Öringtäthet på elfiskelokalen ”Golfbanan” i Hovåsbäcken.

Krogabäcken
Krogabäcken mynnar i havet vid Billdal, väldigt nära där Haga å mynnar. Två lokaler elfiskades i Krogabäcken under 2020. Lokalen ”Utmed väg” har aldrig elfiskats tidigare. Där fångades enbart öring 0+
(33,7 ind./100m2) (Tabell 3). Problem med en igensatt gammal vägöverfart nedströms kan påverka lokalen då lekmogen havsöring har problem att ta sig förbi. Rensning har genomförts under 2020. Öringtätheterna på lokalen ”Upp cykelbana” ökar för varje år sedan elfiskestarten år 2018 (Figur 10). Det är
framför allt årsyngel (0+) som har ökat, >0+ håller sig på en jämn nivå runt 13–20 individer/100m2.
Tabell 3. Öringtäthet på den nya elfiskelokalen ”Utmed väg” i Krogabäcken.

Lokal
Utmed väg

Öring 0+ (ind./100 m²) Öring >0+ (ind./100 m²)
33,7
0

Ind./100m2

Krogabäcken - Upp cykelbana
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Figur 10. Öringtäthet på elfiskelokalen ”Upp cykelbana” i Krogabäcken.

Öring
>0+

Kvibergsbäcken
Kvibergsbäcken mynnar i Säveån vid Kviberg. En lokal elfiskades i Kvibergsbäcken under 2020, nämligen ”Ned vägtrumma” (nedströms Utbyvägen) som aldrig har elfiskats tidigare. Förutom att det fångades öring (Tabell 4) och ett laxyngel så fångades även hela 32 st individer av färna i flera åldersklasser
(Figur 11). På grund av att den översta lokalen (Nedan halvtrumma) tidigare har varit fisktom så fiskades inte den 2020. Den kommer istället att fiskas 2021 för att se om fisken passerar den utrivna dammen som åtgärdats 2020.
Tabell 4. Fisktätheter för den nya lokalen ”Ned vägtrumma” i Kvibergsbäcken.

Lokal
Ned vägtrumma

Öring 0+ (ind./100 m²) Öring >0+ (ind./100 m²) Lax 0+ (ind./100 m²) Färna (ind./100 m²)
13,8
9,2
3,2
106,8

Figur 11. Färna fångad på nedersta lokalen ”Ned vägtrumma” i Kvibergsbäcken.

Kålseredsbäcken
Elfiskelokalen ”Ned dammar” i Kålseredsbäcken (bildar sedermera Osbäcken och mynnar i havet i
Björlanda småbåtshamn) har elfiskats årligen sedan 2017. Tidigare har man förutom öring även fångat
småspigg och signalkräfta på lokalen. Årets öringtäthet håller sig på en ganska stabil nivå, men det är
betydligt lägre jämfört med toppåret 2017 (Figur 12).
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Figur 12. Öringtäthet på elfiskelokalen ”Ned dammar” i Kålseredsbäcken.

Otterbäcken
Otterbäcken mynnar i havet norr om Hovås i södra Göteborg. Endast lokalen ”Hovås” elfiskades under
2020 på grund av lågt vatten på de övriga lokalerna. Förutom öring så fångades även en ål. Årets täthet
av öring är den lägsta sedan elfisket startade 2017 (Figur 13). En förklaring är troligtvis de senaste
årens torra somrar. Låg vattenföring under sommaren betyder att konkurrensen ökar (på grund av
mindre yta att leva på) och att predationen på ynglen ökar. Dock är tätheten av öring >0+ (de flesta var
1+) den näst högsta på lokalen sedan elfiskestarten, inte så konstigt eftersom det under 2019 noterades
en rekordhög täthet av årsyngel (0+). När det är gott om äldre öring på en lokal så brukar tätheten av 0+
vara låg. Under 2021 kommer antagligen tätheterna av 0+ vara höga igen.
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Figur 13. Öringtäthet på elfiskelokalen ”Hovås” i Otterbäcken.

2020

Sisjöbäcken
Sisjöbäcken är kraftigt påverkad (rätad, omledd samt påverkad av en nybyggnation uppströms med
grumling som konsekvens) men ändå är det höga tätheter av öring i bäcken (en av de högsta öringtätheterna i hela det svenska elfiskeregistret på en elfiskad lokal är registrerad på lokalen ”Bilprovningen”
i Sisjöbäcken år 2005). Elfiskelokalen ”Nedströms sten” började elfiskas 2019. Årets öringtäthet är
högre än 2019 (Figur 14).
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Figur 14. Öringtäthet på elfiskelokalen ”Nedströms sten” i Sisjöbäcken.

Svankällebäcken
Svankällebäcken rinner från Svankällan till Göta älv på östra sidan av Hisingen, en sträcka på 1,9 km. I
Svankällebäcken elfiskades två lokaler under 2020. På den ena lokalen (”Granskogen”) fångades, likt
2019, ingen fisk. På den andra lokalen (”S-kurvan”) observerades lägre öringtätheter jämfört med 2019
(Figur 15). Bäcken har som många andra mindre vattendrag problem med flödet under torrperioder.
Några mindre åtgärder kunde genomföras under 2020 och förhoppningsvis så kan fisk röra sig mer i de
övre delarna i bäcken (granskogen).
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Figur 15. Öringtäthet på elfiskelokalen ”S-kurvan” i Svankällebäcken.

Torpbäcken
Vattendraget är ett biflöde till Delsjöbäcken och de rinner samman vid Stora Torp i östra Göteborg. Två
lokaler elfiskades under 2020, den ena är ny (Ovan trumma) och där fångades ingen öring. Den andra
lokalen (”Gångbro Stora torp”) har elfiskats 2016 och 2019 och trenden är tyvärr minskande öringtätheter, även om det fångades fler 0+ i år jämfört med 2019 (Figur 16). Det åtgärdades tre trummor under
2020 och förhoppningsvis visas positiva effekter redan 2021.
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Figur 16. Öringtäthet på elfiskelokalen ”Gångbro Stora Torp” i Torpbäcken.

Trollåsbäcken
Trollåsbäcken mynnar vid Askimsbadet i södra Göteborg. Sista 300 metrarna är bäcken kulverterad,
dock är sista 10 metrarna öppna mellan havet och kulverten. En av de två elfiskade lokalerna (”Ned
kulvert”) består av den korta sträckan mellan havet och kulverten. Sträckan består av en hölja nedströms kulverten och sedan en grund strömnacke med vass som växer över vattendraget. Den är ej elfiskad tidigare men äldre öring (1+) har observerats visuellt av medlemmar i Fiskevårdsnätverket nedströms kulverten. Vid elfisket såg vi dessa äldre öringar men de lyckades fly in i kulverten. Enbart
öring 0+ fångades (Tabell 5). Lokalen ”Grillen” är elfiskad en gång tidigare, 2017. Årets öringtäthet är
rejält högre jämfört med elfisket 2017 (Figur 29). Lokalen ligger uppströms den 300 meter långa kulverten som öringen således lyckas passera.
Tabell 5. Öringtäthet på lokalen ”Ned kulvert” i Trollåsbäcken.

Lokal
Ned kulvert

Öring 0+ (ind./100 m²)

Öring >0+ (ind./100 m²)
115,7

0
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Figur 17. Öringtäthet på elfiskelokalen ”Grillen” i Trollåsbäcken.

Ugglebäcken
Ugglebäcken är ett tillflöde till Lilla Delsjön i Östra Göteborg. I Ugglebäcken har öring satts ut som
kläckts på Sportfiskarnas kontor vid Sjölyckan, så även under 2020. Lokalen har elfiskats sedan 2018
(Figur 18).
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Figur 18. Öringtäthet på elfiskelokalen ”Dasset” i Ugglebäcken.

Årekärrsbäcken
En lokal i Årekärrsbäcken elfiskades under 2020, nämligen ”Koloniområdet”. Den har elfiskats en gång
tidigare (2016), då fångades enbart enstaka äldre öringar. Vid elfisket 2020 fångades enbart årsyngel av
öring (Figur 19). Bäcken är väldigt känslig för torra somrar. Vattenhållande åtgärder i avrinningsområdet planeras under 2021.
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Figur 19. Öringtäthet på elfiskelokalen ”Koloniområdet” i Årekärrsbäcken.

Resultat - tillfälliga lokaler
Nedan (Tabell 6) presenteras de tillfälliga elfiskelokalerna för 2020. Vissa har elfiskats tidigare men de
flesta är nya lokaler.
Tabell 6. Tillfälliga elfiskelokaler som elfiskades under 2020 inom Göteborgs stad.

Vattendrag

Lokal
Ned padelcenter (Ny)
Ovan padelcenter (Ny)
Dalen

Öring 0+
(N/100 m2)
19,3
0
Ingen fångst

Öring >0+
(N/100 m2)
0
1,2
Ingen
fångst

Delsjöbäcken
Delsjöbäcken
Drissdalsbäcken
(Gunnilsebäcken)

Övriga arter

Kommentar

Ingen fångst

Ingen fångst. Elfiskades
2013, ingen fångst då
heller.
Bäcken mellan Högsjön
och Holmesjön i Vättlefjäll
Utloppet ur Långevatten
i Vättlefjäll. Sjölevande
öring leker i iordningsställd sidofåra.
Ej elfiskad tidigare men
havsöring leker nedströms.
Sista vattenförekomsten
att elfiskas i Göteborg.
Fångades årsyngel 2016
(70,6/100m2), ingen
fångst 2019.
Problem med uttorkning och vandringshinder. En till lokal längre
ned bör elfiskas 2021.

Holmesjöbäcken

Nedströms trumma (Ny)

2,1

0

Hällebäcken biflöde

Nedströms utlopp
(Långevatten) (Ny)

7,6

23,1

Hästebäcken

Uppströms cykelbana
(Ny)

Ingen fångst

Ingen
fångst

Kvillebäcken/
Lillhagsbäcken
Muleredsbäcken

Mellan trummor (Ny)

Ingen fångst

Ingen fångst

Säve kyrka

40,3

Ingen
fångst
0

Rödbobäcken

Ned traktorväg (Ny)

Ingen fångst

Ingen
fångst

Ingen fångst

Biotopvårdsåtgärder
Delsjöbäcken
Under 2020 har två mindre lekbäddar anlagts strax uppströms kulverten vid Sankt Sigfrids plan. Längre
upp på elfiskelokalen ”Ekmanska”, där lekmöjligheter är bra, har det istället lagts ut sten i fraktionerna
10–30 cm. Under hösten 2020 gallrades tyvärr den redan bristfälliga kantzonen utmed bäcken.
Lekspaning i Delsjöbäcken samt elfiske i sök efter lekmogen fisk genomfördes vid flera tillfällen under
hösten utan att observera lekfisk. Antagligen har det inte vandrat upp fisk från havet utan det är stationär öring som leker i bäcken.

Kvibergsbäcken
En lekbädd för öring skapades nedströms Utbyvägen (Figur 20). Här bör man även återföra block ned
till mynningen i Säveån, något som förhoppningsvis genomförs år 2021. Sträckor och vandringshinder
längre upp i bäcken åtgärdas under 2021. En damm har rivits ut en bit uppströms Utbyvägen, läs mer
senare i rapporten.

Figur 20. Anlagd lekbädd i Kvibergsbäcken nedströms Utbyvägen.

Brottkärrsbäcken
Fiskevårdsnätverket har lagt ut lekgrus i Brottkärsbäcken under sommaren 2020 (Figur 21 & Figur 22).

Figur 21. Grus som ska läggas ut i Brottkärrsbäcken.

Figur 22. Utlagt lekgrus i Brottkärrsbäcken.

Bingaredsbäcken
I Bingaredsbäcken har Sportfiskarna under 2020 åtgärdat ett vandringshinder för fisk. Det består av en
gammal vägöverfart som utgör ett partiellt hinder för öring (Figur 23). Innan åtgärd (Figur 24) rann vatten enbart under stenarna vid lågvattenföring. Vid högflöde strömmar det förbi hindret så att havsöring
kan ta sig upp. Vid åtgärd i september 2020 (efter kontakt med kulturmiljöenheten på Göteborgs stad)
försökte vi göra så att vattnet alltid rinner runt hindret genom att tillföra grus och sten. Efter åtgärd rinner det mesta förbi hindret vid alla flöden (Figur 25). Vi passade även på att lägga ut grus nedströms
hindret för att förbättra lekmöjligheterna för öring.

Figur 23. Den gamla vägöverfarten i Bingaredsbäcken innan åtgärd.

Figur 24. Den gamla vägöverfarten i Bingaredsbäcken innan åtgärd, sommaren 2020.

Figur 25. En månad efter åtgärd vid hindret i Bingaredsbäcken, vattnet rinner förbi hindret.

Utloppet ur Långevatten (Vättlefjäll)
Utloppet ur Långevatten i Vättlefjäll bildar så småningom Hällebäcken (biflöde till Lärjeån). Utloppet
består av en betongdamm som läcker (Figur 26) samt en fåra som rinner förbi dammen och ned i
bäcken. Det rinner vatten i fåran när det är normal vattenföring men tyvärr inte vid lågvattenföring.
Öringlek har observerats i fåran, vi lade därför ut extra lekgrus under sommaren 2020. Dammen bör
åtgärdas, antingen genom att man täpper igen den så att allt vatten rinner i fåran bredvid dammen, eller
så gör man ett naturligt sjöutlopp.

Figur 26. Utloppet ur Långevatten i Vättlefjäll.

Hovåsbäcken
Ingen direkt åtgärd har genomförts under 2020 i Hovåsbäcken men kontakt hålls med Göteborgs golfklubb för att försöka förbättra vandringsmöjligheterna i bäcken.

Sisjöbäcken
I Sisjöbäcken har Sportfiskarna i oktober 2020 rensat bäcken på vass för att underlätta havsöringens
vandringsmöjligheter upp i vattendraget (Figur 27). Förutom vassrensning tog vi även bort flera partiella hinder, i huvudsak i form av diverse skräp (Figur 28 & Figur 29). För att få full effekt av åtgärden
bör samma sträcka rensas igen och lågvuxna träd planteras utmed bäcken för att skugga bort vassen.
Längre upp i bäcken har Fiskevårdsnätverket spolat bottnarna för att få bort sediment från lekgruset.

Figur 27. Vassrensning i Sisjöbäcken, hösten 2020.

Figur 28. Sisjöbäcken före åtgärd med skräpansamling och bladvass som växer över hela bäcken.

Figur 29. Samma sträcka fast efter rensning av bladvass och skräp.

Flytt av fisk i Hovåsbäcken och Otterbäcken
I Hovåsbäcken och Otterbäcken har årsyngel av öring lyfts upp förbi svårpasserbara kulvertar (ej definitiva men inga fiskar passerar i dagsläget) under 2020. I Hovåsbäcken fångades cirka 50 årsyngel
(med elfiske) i maj vid Göteborgs golfbana i Hovås och flyttades förbi en lång kulvert till fina och fisktomma sträckor uppströms. En elfiskelokal (”Palatset”) finns på den sträckan, mellan åren 2017–2019
har ingen öring fångats där (kontroll av lokalen genomfördes under 2020 innan flytt, även då var lokalen tom). Vid elfiske i september fångades sex öringar på elfiskelokalen ”Palatset”, som alla härrör från
flytten. Två öringar hade växt rejält och mätte 119 mm (Figur 30) respektive 123 mm (båda årsyngel),
vilket tyder på en god födotillgång och låg konkurrens. Förhoppningen är att dessa öringar vandrar ut
nästa år för att återvända som vuxna för lek på platsen. Dock är kulverten svårpasserbar och det skulle
behövas fler öringar för att någon ska lyckas ta sig igenom. De övriga öringarna som vi flyttade har antagligen spridit ut sig utanför elfiskesträckan. I Otterbäcken flyttades cirka 50 öringar från sträckan vid
Hovåsskolan och längre upp förbi Gamla Särövägen.

Figur 30. Två fångade öringyngel (0+) fångade på lokalen ”Palatset” i Hovåsbäcken, dessa har flyttats upp från nedströmsliggande
sträckor.

Madbäcken
I ett biflöde till Madbäcken på Hisingen (mynnar i havet vid Tumlehed) har vi trösklat en trumma
(Figur 31) samt undersökt ett bra våtmarksläge. Våtmarksåtgärden ska vi gå vidare med under 2021.

Figur 31. Trumma som trösklats under 2020 i ett biflöde till Madbäcken.

Grimåsbäcken
Under 2019 åtgärdades ett vandringshinder i Grimåsbäcken på norra Hisingen. Kontroll av åtgärden
genomfördes under 2020 och ingen ytterligare åtgärd krävs.

Bevakning och tillsyn
Sportfiskarna försöker ha koll på vattendragen inom Göteborgs stad så att vägtrummor, exploateringar,
vattenverksamheter med mera går rätt till. Tyvärr är vi ofta inte med i samrådsprocesserna utan kommer in när skadan redan är skedd. Ofta är det ideella krafter som är ute och upptäcker felaktigheter.
Sportfiskarna önskar att vi blir tillfrågade att delta i samråd innan skadan sker. Nedan har vi listat ett
antal ärenden där vi varit med och bevakat samt bedrivit tillsyn.

Sisjöbäcken
Till följd av byggnationen av det nya bostadsområdet i Sisjödal har Sisjöbäcken tidvis påverkats negativt av bl.a. grumling. Tillsyn av bäcken har därför utförts ett antal gånger under 2019 och 2020. Anmälan av miljöbrott skedde under 2018 till både länsstyrelse och Miljöförvaltningen, men ärendet lades
ned under 2019. Under hösten 2020 blev bäcken dessutom uppdämd på en plats strax nedströms Bilprovningen. Sportfiskarna var på plats för att anmäla händelsen till länsstyrelsen. Arbetet med att bevaka arbetet och turerna kring Stora ån och Sisjöbäcken har visat sig vara mycket tidsödande. Ett helhetsgrepp skulle behöva tas kring först och främst Sisjöbäcken för att återskapa den goda lek- och uppväxtmiljö som en gång fanns innan byggprojekten.

Kvibergsbäcken
Under 2019 anmälde Sportfiskarna ett dämme som saknade tillstånd till Länsstyrelsen i Västra Götaland (Figur 32). Efter flera turer om markägarförhållanden beslutade länsstyrelsen under 2020 om utrivning av delar av dämmet. Åtgärden genomfördes under sommaren 2020 av konsult anlitad av Fastighetskontoret i Göteborg. Fisk och andra djur har nu fri passage förbi hindret och upp till fina sträckor i
Kvibergsbäcken (Figur 33).

Figur 32. Vandringshinder i Kvibergsbäcken före åtgärd.

Figur 33. Hindret i Kvibergsbäcken efter åtgärd

Torpbäcken
I Torpbäcken byttes under 2020 tre vägtrummor av Park- och Naturförvaltningen i Göteborg under
överseende av Sportfiskarna (Figur 34 & Figur 35). Tidigare var trummorna partiella vandringshinder
för öring och definitiva hinder för svagsimmande arter som inte kan hoppa eftersom det på nedströmssidan var en så kallad ”fri ände”, alltså ett litet vattenfall.

Figur 34. Gammal trumma med ”fri ände”, alltså ett litet vattenfall vid utloppet av trumman.

Figur 35. Nylagd trumma utan ”fri ände”, på samma plats som i Figur 34.

Svankällebäcken
Svankällebäcken biotopkarterades av Sportfiskarna 2019 och då upptäcktes en dåligt nylagd trumma
under Ellesbovägen. Den anmäldes av Sportfiskarna till Länsstyrelsen i Västra Götaland då den utgjorde ett definitivt vandringshinder för alla arter förutom möjligtvis öring. Länsstyrelsen beslutade att
trumman skulle trösklas upp i samråd med Sportfiskarna för att underlätta för uppvandrande havsöring.
Detta gjordes september 2020. En trumma i de övre delarna trösklades också tillsammans med att två
mindre gärdesgårdar som låg rakt över bäcken plockades ut. För det definitiva hindret finns ett förslag
till lösning men svar väntas av en markägare, innan anmälan om vattenverksamhet kan lämnas till länsstyrelsen.

Haga å – utsläpp av orenat avloppsvatten
Ett utsläpp av orenat avloppsvatten upptäcktes vid ett planerat elfiske i Haga å under augusti 2020.
Bottnarna var helt igenslammade (Figur 36 & Figur 37) och det doftade avlopp. Ingen fisk fångades på
den normalt fisktäta lokalen (Figur 8). Läckan kom från området strax norr om Bolsheden i Kungsbacka kommun, på gränsen till Göteborgs stad. Troligtvis hade läckan pågått några dagar vid upptäckten. Rening av sträckan genomfördes under hösten 2020 av Sportfiskarna och konsultfirman Entropi på
uppdrag av Kretslopp och vatten. Vid kontroll av fiskfaunan nedströms var cirka 1,5 km helt tom på
fisk. Om fisken har dött eller flytt nedströms är svårt att säga.

Figur 36. Igenslammade lekbottnar för öring.

Figur 37. Igenslammad botten i Haga å.

Hovåsbäcken
Vid en ombyggnation av avfarten vid Hovåsmotet (väg 158) ansåg vi att det grumlades under havsöringens vandringar i Hovåsbäcken. Information om grumlingen fick vi av medlemmar i Fiskevårdsnätverket. Vid besök 26 oktober 2020 så var vattnet grumligt nedströms vägbyggnationen (Figur 38). Efter
påpekan om detta så placerades höbalar ut i vattendraget strax nedströms vägbygget. Vid besök 3 november så var vattnet klarare, om det beror på höbalarna eller mindre nederbörd är oklart. Dock borde
man från början se till att grumling minimeras ner i vattendragen.

Figur 38. Grumligt vatten i Hovåsbäcken strax nedströms ombyggnation av väg 158 vid Hovåsmotet.

Fisktrappa Stora Lövsjön
I Lövsjöbäcken vid Stora Lövsjöns utlopp, några kilometer in i Lerums kommun, har vi tillsammans
med den lokala sportfiskeklubben Gråbo Sportfiske och Fiskevårdsförening engagerat oss i en fiskpassage med dålig funktion. Bäcken rinner härifrån ut i Lärjeån, som upplåts till allmänheten via fiskekortet Gula Kortet.

Biotopkarteringar
I ansökan för 2020 låg förslag på biotopkarteringar av fyra vattendrag i Göteborgs stad. Vattendragen
var Rödbobäcken, Kvibergsbäcken, Holmesjöbäcken och Kvarnebäcken. För dessa finns en separat
rapport. Syftet med biotopkarteringarna är att kartlägga och ge åtgärdsförslag för dessa vattendrag. En
biotopkartering utvärderar vattendragets hydromorfologi, vandringshinder och närmiljö.
Totalt karterades 9,6 kilometer i de fyra vattendragen. 35 vandringshinder observerades varav 4 är definitiva, dock är ett borttaget i Kvibergsbäcken under 2020 (Figur 33).
Generellt är åtgärdsbehovet stort i dessa bäckar, framför allt är det viktigt att åtgärda de vandringshinder som finns. Kvarnebäcken, Rödbobäcken och Kvibergsbäcken har alla potential att bli viktiga lekbäckar för havsvandrande öring. Dock har de problem med låga vattennivåer sommartid och man bör
undersöka möjligheten att öka den vattenhållande förmågan i landskapet.

Övrigt
Lärjeåns fisktrappor
Under hösten 2020 behövde den nedersta fisktrappan i Lärjeån rensas vid flera tillfällen. Det var den
översta bassängöppningen som hade fångat upp en stor mängd död ved. Detta hade troligen pågått
länge då vattennivån i dammen var hög och vattnet rann över dammkanten (Figur 39). Efter rensningen
så fungerar fisktrappan bättre för fisken då vattnet rinner i fiskvägen (Figur 40), men kontinuerlig tillsyn behövs innan de nya fiskvägarna är byggda.

Figur 39. Nedersta trappan igensatt, vattnet rinner över damm-kanten närmast i bild.

Figur 40. Fisktrappan i Lärjeån efter rensning.

Rensning av galler och kulvertar
Vi har under 2020 varit ute och rensat skräpbildningar vid galler (Figur 41 & Figur 42) och övriga hinder som satts igen. Otterbäcken (två galler plus två övriga trummor), Krogabäcken (två bildningar vid
två onaturliga hinder plus ett galler) samt Delsjöbäcken (ett galler) har rensats. Galler framför kulvertar
är ett stort bekymmer då de ofta sätter igen vid högflöden. Anledningen till att galler monteras är att
förhindra att barn tar sig in i kulvertarna. Vi har kontakt med Trafikkontoret i Göteborg och förhoppningsvis kommer flera av gallren och kulvertarna åtgärdas framöver då Trafikkontoret fått pengar för
detta ändamål.

Figur 41. Södra Göteborgs värsta galler som behövde rensas flera gånger under 2020. Otterbäcken vid Hovåsskolan, 3 mars 2020.

Figur 42. Gallret efter rensning.

Inventering av havsnejonöga
Sportfiskarna har på uppdrag av Göteborgs stad inventerat den rödlistade arten havsnejonöga i Lärjeån
under 2020. Havsnejonögat är minskande i Sverige och är beroende av en välmående havsmiljö med
stora värdfiskar (framför allt torskfiskar) samt tillgång till lämpliga lek- och uppväxtområden i
havsmynnande vattendrag. Tyvärr har människan förstört och stängt av lek- och uppväxtområden samt
överfiskat bestånden som utgör lämpliga värdfiskar för arten.
Inventering av lekande havsnejonögon och lekgropar genomfördes under sommaren 2020 på strömsträckor i Lärjeån nedströms första dammen. I augusti och september genomfördes elfiske utmed vadbara sträckor mellan motorvägen och första dammen för att undersöka förekomst av nejonögalarver.
Inga lekande havsnejonögon påträffades och inte heller några lekgropar. Vid elfiske fångades inga
havsnejonögalarver, dock fångades 10 larver av bäck- eller flodnejonöga (Figur 43). Fullständig rapport hittas på Göteborgs stads hemsida, Park- och Naturförvaltningens rapporter.

Figur 43. Bäck- eller flodnejonöga som fångades i Lärjeån vid elfiske.

Gäddyngelinventering
Sportfiskarna har under 2020 inventerat gäddyngel inom Göteborgs stad. Sju områden i Nordre älv inventerades men enbart nedströms Nordreälvsbron (lokal ”E6”) fångades gäddyngel (Figur 44). Enbart
två gäddyngel fångades på lokalen (Figur 45). Fullständig rapport går att hitta på Sportfiskarnas hemsida under våren 2021. I den kan man förutom resultaten även se fyra förslag på våtmarker som skulle
kunna fungera som lekområden för gädda, s.k. gäddfabriker, samt näringsfällor för tillrinnande vatten
till Nordre älv.

Figur 44. Inventerade områden i Nordre älv inom Göteborgs stad. Röda områden = inga gäddyngel fångades, blått område = gäddyngel
noterades.

Figur 45. 32 mm långt gäddyngel från Nordre älv nedströms Nordreälvsbron.

Kalkning
Kalkningen inom Göteborg omfattade enligt 2020 års kalkplan 191 ton kalkprodukter på 33 objektsytor. Inklusive angränsande vattenområden spreds totalt 239 ton, varav det mesta från helikopter. Under
2020 aviserades tidigt en neddragning på 30 % för våtmarkskalkningen, men detta ändrades efter synpunkter från bland annat Sportfiskarna. Kalkningen av sjöar och vattendrag är en av landets mest omfattande miljövårdande insatser.

Medverkan i vattenråd, samverkansgrupper och samråd
Sportfiskarna har under året medverkat i fyra vattenråd – Göta älv, Mölndalsån, Säveån och Bohuskusten – som diskuterar förvaltning av vatten enligt vattendirektivet och arbetar för att uppnå Göteborgs
lokala miljökvalitetsmål såväl som vattendirektivets allmänna mål. Vattenråden omfattar hela vattendragens avrinningsområden och berör ett stort antal människor inom staden.
Under 2020 har Sportfiskarna hjälpt vattenråden med bland annat remisser, tagit fram ansökningar som
genererade medel till en kartläggning av vandringshinder i Göta älv samt sammanställt en lista över
kända vandringshinder i Säveåns vattensystem.

Sociala medier och ideella krafter
Via sociala medier, bland annat en egen Facebook-grupp för vårt Göteborgskontor med över 1 000
medlemmar, och ett samarbete med den ideella föreningen Fiskevårdsnätverket Göteborg har vi ett
mycket bra engagemang bland ideella krafter. Tyvärr har vi inte kunnat genomföra några fiskevårdsevenemang under 2020 på grund av Corona-pandemin. Under 2021 hoppas vi kunna genomföra detta.
Ett stort tack till alla engagerade naturvänner som hör av sig till oss om problem de stöter på i vattendragen, allt från igensatta kulvertar till grumlande arbeten.

Fiskevård med naturpedagogik riktad till barn och ungdomar
Tillsammans med Sportfiskarnas ungdomsansvariga får skolklasser följa med ut till en bäck för att undersöka allt spännande som döljer sig under ytan. Under 2020 har konceptet – kallat Skolbäcken – fortsatt att öka i omfattning runt om i landet. Skolbäcken drivs på åtta av Sportfiskarnas kontor från Malmö
till Luleå, men det var i lilla Delsjöbäcken i Göteborg som projektet en gång startade!
Inom Göteborg har under året 22 skolklasser med totalt 540 elever tagits ut och medverkat till insatser i
Delsjöbäcken, Trulsebäcken, Låssbybäcken och Delsjön. Trots att detta var något under målsättningen
på 625 barn från 25 skolklasser får detta ses som en otroligt stark insats under pandemiåret 2020. När
restriktionerna slog till tidigt på våren var det i princip stopp på insatser på väldigt många håll. Lyckligtvis kunde vi innan sommaren börja få med skolorna igen och tack vare en mycket stark spurt under
hösten har 540 elever fått lära sig mer om biotopvård (utläggning av sten och grus för lek- och uppväxtområden), biotopkartering, skräpinsamling, räkning av fiskfauna vid elprovfiske, bottenfaunaundersökning samt undersökning av förekomst av död ved i vattendraget.

Figur 46. Fiskevård i en Göteborgsbäck 2020.

Figur 46. Sportfiskarnas koncept Skolbäcken bedrivs över en stor del av landet.
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Göteborgs stad
Park- och Naturförvaltningen

Ekonomisk redovisning 2020 – Sportfiskarna Region Väst
Sportfiskarnas verksamhet kan delas in i tre huvudområden:
 Förvaltning och upplåtelse av fiskevatten
 Fiske- och vattenvård
 Fiskefrämjande
Målet med verksamheten är att öka fiskemöjligheterna i regionen genom bl.a.
fiskevattenupplåtelse, öka tillgängligheten till vatten, informera, anordna aktiviteter
samt vatten- och fiskevårdsarbeten. Sportfiskarnas kontor i Göteborg är
föreningsgården Sjölyckan vid Delsjöreservatet i östra Göteborg. Sjölyckan är också
knutpunkt för fiskeklubbars och föreningars verksamhet vid klubbträffar,
föreläsningar, utbildningar och annan utåtriktad verksamhet.

Fiske- och vattenvård i Göteborgsområdet
Under 2020 sökte Sportfiskarna bidrag för fiskevård för totalt:

400 000 SEK



Åtgärder, inventeringar och karteringar i Göteborgs mindre vattendrag
Sökt
+ 285 000 SEK
Kostnad
- 302 350 SEK



Inventering av havsnejonöga i Lärjeån
Sökt
Kostnad

+ 45 000 SEK
- 46 123 SEK

Kalkning
Sökt
Kostnad (som ej täcks av länsstyrelsens bidrag)

+ 30 000 SEK
- 30 000 SEK

Medverkan i vattenråd
Sökt
Kostnad

+ 40 000 SEK
- 84 580 SEK





Totalt sökt bidrag för fiske- och vattenvård 2020
+ 400 000 SEK
Total kostnad för fiske- och vattenvård 2020
- 463 053 SEK
________________________________

Sjölyckan 6│416 55 Göteborg
Telefon 031-401740 │Fax 031-407135│E-post goteborg@sportfiskarna.se
www.sportfiskarna.se/goteborg
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2020 års resultat fiske- och vattenvård

- 63 053 SEK

Fiskevård med naturpedagogik

Under 2020 sökte Sportfiskarna bidrag för fiskevård för totalt:


Bidrag för fiskevård med naturpedagogik riktad till barn
Sökt
Kostnad

Totalt sökt bidrag för fiskevård med naturpedagogik 2020
Total kostnad för fiskevård med naturpedagogik 2020
2020 års resultat fiskevård med naturpedagogik

Resultat tilldelade medel 2020

Göteborg 2021-03-04
………………………………………
Markus Lundgren
Chef Sportfiskarna region Väst

100 000 SEK

+ 100 000 SEK
- 73 367 SEK
+ 100 000 SEK
- 73 367 SEK
+ 26 633 SEK

- 36 420 SEK

