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Park- och naturförvaltningens 
tjänsteutlåtande - Sportfiskarnas ansökan om 
föreningsbidrag 2020 

Förslag till beslut
Park- och naturnämnden beviljar Sportfiskarna bidrag med 500 tkr för år 2020 avseende 
fiske- och vattenvård och fiskeverksamhet i sjöar och vattendrag inom Göteborgs 
kommun.

Sammanfattning
Park- och naturförvaltningen har fått en ansökan om bidrag på 500 tkr från Sportfiskarna 
för år 2020. 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 500 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. 

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. 

Park- och naturförvaltningen

Tjänsteutlåtande
Utfärdat 2020-03-05
Diarienummer 0170/20

Handläggare
Emil Nilsson
Telefon: 031 – 365 58 52 
E-post: emil.nilsson@ponf.goteborg.se 

mailto:emil.nilsson@ponf.goteborg.se


Göteborgs Stad Park- och naturförvaltningen, tjänsteutlåtande 2 (3)

Bilagor
1. Sportfiskarnas ansökan om föreningsbidrag för 2020.

2. Bilaga till Sportfiskarnas ansökan om föreningsbidrag 2020 – rapport om 
föreningens verksamhet 2019. 

3. Bilaga till Sportfiskarnas ansökan om föreningsbidrag 2020 – ekonomisk 
redovisning 2019

Ärendet 
Sportfiskarna ansöker om 500 tkr i bidrag till sin verksamhet med vatten-, natur- och 
fiskevård, upplåtelser, underhåll och drift av kommunens fiskerätt i sjöar och vattendrag 
under år 2020.

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 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 500 tkr för år 
2020. 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 2020 planerar man bland annat att inventera den mycket sällsynta och rödlistade 
fisken havsnejonöga i Lärjeåns nedre delar, fortsätta med projektet att återigen få 
havsvandrande öring till Delsjöbäcken samt utföra biotopförbättrande åtgärder i flera 
vattendrag, ofta i samarbete med den ideella organisationen Fiskevårdsnätverket 
Göteborg. Nytt för i år är en särskild satsning på gädda i Göta- och Nordre älv. 
Ytterligare ett projekt är Skolbäcken, där barn själva aktivt får 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. 
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Som sakkunniga deltar Sportfiskarna aktivt i olika projekt, utredningar och remisser inom 
och utom kommunen. Under 2020 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

Naturförvaltare

Linda Nygren

Direktör
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Sveriges Sportfiske- och
Fiskevårdsfiirbund (Sportfiskarna)
8020044288
Ca 63 400
Svartviksslingan 28,167 39 Bromma
Sten Frohm, generalsekreterare

sten. frohm@ sportfi skarna, se

W$l¡,¡=çportf i skarna. se

Sportfi skarna Region Väst
Sjölyckan 6,416 55 Göteborg
Markus Lundgren, regionchef
031-401740, 08-410 80 627
markus. lund gren@ spogfi.pkgrna. se.

166-1222
www. sportfi skarna. se/goteborg

Sverlges Sportf iske- och FiskêvårdsfÖrbund

Göteborgs Stad
Park- och Naturnåimnden
Boxl77
40122 Göteborg

Ansöka n om föreningsbid rag 2O2O

Sveriges Sportfi ske- och Fiskevårdsftirbund (Sportfi skarna) ansöker
härmed om bidrag med 500 000 kr ftir år 2020 for fiske- och vattenvård i
sjöar och vattendrag inom Göteborgs stad.

Bidragssökande organisation :

Sportfisket och sportfiskeftirbundet
Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsftirbund (Sportfiskama) är en ideell
organisation med den övergripande målsättningen att det ska finnas ett hållbart
fiske i friska vatten - ftir alla. Förbundet har drygt 55 anställda och organiserar
ca63 400 medlemmar och 400 anslutna ftireningar.

Vid ftirvaltning av fiskevatten är målsättningen att ta tillvara det ideella
engagemanget hos nyttjarna, medlemmar och sportfiskeftireningar, såväl som
erfarenheter och kontakter på central nivå. Dfuvid eftersträvas också att den
vatten- och fiskeintresserade allmänheten engageras i verksamheten, särskilt
barn och ungdomar. Målsättningen är att ftirvalta vattnens potential på ett
optimalt sätt.

Sjölyckan 6 | +tO SS Göteborg

Telefon: 03 I 40 I 740 | E-posc goteborg@sportfiskama.se

www.sportfi skarna.se/goteborg
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Vatten-, fiske- och naturvård inom Göteborgs stad
Sportfiskarna söker bidrag ftir fiskevård i dels upplåtna vatten inom Gula
Kortet, dels i öwiga vatten inom Göteborg som inte ingår i upplåtelsen.

Stirskild verksomhet under 2020 med beraknod kostnod

Kalkning
Kalkningen inom Göteborg omfattar enligt kalkplan 191 ton kalkprodukter på
33 objektsytor. Med angråinsande vattenområden sprids totalt239 ton, varav det
mesta fran helikopter. Merparten av kalkningen lyfter statsbidrag till100 yo,

men für vissa sjöar åir bidraget 85 % och Sportfiskama söker därftir bidrag för
den delen som inte täcks av det statliga kalkningsbidraget.

Kostnad 30 000 sEK

Medverkan i vattenråd
Sportfiskarna medverkar i ffra vattenråd inom Göteborg med ftirvaltning av
vatten enligt Vattendirektivet och arbeten ftir att uppnå Göteborgs lokala
miljökvalitetsmål såväl som Vattendirektivets allmåinna må1. De frra
vattenråden är Göta älvs vattenråd, Säveåns vattenråd, Mölndalsans vattenråd
samt Vattenrådet für Bohuskusten (VRBK).

Kostnad 40 000 sEK

Inventering av havsnejonöga i Lärjeån
Fisken havsnejonöga är en uråldrig art som hotas av bland annat utbyggnad och
reglering av vattendrag, men också av bristen på stora fiskar i Västerhavet då
havsnejonögat som vuxen lever som parasit på andra fiskar. Arten har sin
huvudsakliga utbredning i västsvenska vattendrag. Situationen anses vara akut,
efter att en inventering under 2019 visat päatt antalet lekande havsnejonögon i
Sverige kan ha minskat från några tusen till fÌirre än hundra. Ett svenskt
åtgrirdsprogram har nu tagits fram av Havs- och vattenmyndigheten, ftirfattat av
experter på Sportfi skarna.

Fran Låirjean finns en del gamla observationer och en lekfiskinventering under
fiskens lektid kring juni månad skulle kunna ge svar på om arten fortfarande
reproducerar sig i Lfieån. Inom Sportfiskama finns svensk toppkompetens ftir
denna typ av inventering, som bör göras vid 3-5 tillfüllen under fiskens
lekperiod. Eftersom havsnejonögat ar en mycket dålig simmare kan
inventeringen koncentreras till strömpartiema nedströms den nedre laxtrappan i
Lärjean.
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Eftersom arten dessutom likt lax och öring lever sina fiirsta år i sötvatten, kan
ett elfiske visa på ftirekomsten av unga individer. Elfisket kräver en särskild
metod och är ganska tidsödande, då den juvenila formen av nejonögat ligger
nedgrävd i fint organiskt material och sediment. Med två personer som under
två dagar inventerar fär man dock en god bild över eventuell ftirekomst av unga
individer i Lärjean. En separat inventeringsrapport kan sedan produceras inom
ramen ftir Göteborgs stads rapportmall.

Kostnad 45 000 sEK

Åtgärder, inventeringar och karteringar i Göteborgs mindre
vattendrag

Elfiskeinventering enligt framtaget elfiskeprogram
Under 2019 har Sportfiskarna elfiskat 2l vattendrag och totalt 35 lokaler.
Resultaten av elfiske i våra vattendrag är en mycket viktig miljöindikator. För
att få kontinuitet har Sportfiskarna baserat på senaste års erfarenhet tagit fram
ett ftirslag till elfiskeprogram. I programmet finns 18 vattendrag med totalt 29
lokaler som fÌireslås fiskas varje alternativt vartannat år.

Kostnad 55 000 sEK

Fria vandringsvägar i Delsjöbäcken
Sportfiskama kommer att fortsatt arbeta med att skapa fria vandringsvägar i
Delsjöbäcken från Mölndalsan nedströms Liseberg och hela vägen upp till
naturliga vandringshinder uppströms Delsjöarna. Arbetet innebär fortsatt arbete
med vandringshindret vid Lisebergsbyn och andra kulvertar, konkreta
biotopåtgåirder (åtgärder mot vass, återftirande av sten mm.), elfiske på fem
stationer ftir att undersöka yngelftirekomst samt övervakning av lekuppvandring
och lekgropsinventering höst 2020. Projektet innebåir även fortsatt kalkning och
elfiske av Ugglebäcken uppströms Delsjön, samt åtgärder i kulvertar i
Torpbäcken für att tröskla upp och skapa strömlä ftir vandrande fisk.

Kostnad 4s 000 sEK

Fiskevård i södra Göteborg
o ^A.terkolonisering av öring i Hovåsbäcken & Otterbäcken

Påskynda återkolonisering av de öwe sträckoma, genom att lyfta upp
årsyngel som varje år finns i överflöd i de nedre sträckorna. Samarbete
med Fiskevårdsnätverket Göteborg.

Hovåsbäcken vid golfbanan
Jobba med åtgärder tillsammans med golfklubben, bl.a. byta trumma
från stora dammen samt tröskla eller ta bort trummor längre uppströms
Finansiering i huvudsak fran golfklubben.
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Åtgärder Sisjöbäcken
Utläggning av lekgrus samt vassrensning och trädplantering i bäckens
nedre delar. Fortsatt bevakning av exploateringsärenden och elfiske vid
behov. Samarbete med Fiskevårdsnätverket Göteborg.

Brottkåirrsbäcken
Grusutlåiggning längst nedströms. Samarbete med Fiskevårdsnätverket
Göteborg.

Kostnad 35 000 sEK

Fiskevård i Ostra Göteborg
. ,{tgärder Holmesjön

Flytta tillbaka utloppet av Holmesjön till det naturliga, inklusive
genomftira åtgåirder i bäcken till Högsjön i form av kartering, elfiske och
utsåittning av yngel.

Åtgåirder Bingaredsbäcken
Utläggning av sten och grus som biotopfìirbättrande åtgärder samt
ftirenkling av passage runt gammal vägöverfart. Arbetet har påbörjats i
samråd med representanter ftir kulturmiljö från Stadsmuseet.

Åtgåirder vid Langevatten (Vättletäll)
Undersökning av vandringsmöj ligheter, elfiske nedströms utloppet samt

ftirbättring av lekplatser genom utläggning av grus. Ett godkåinnande

fran markägaren finns.

o

a

Fortsatt arbete med Kvibergsbåicken, bland annat biotopvård i de nedre
delarna samt en översyn av lekplatser och uppströms liggande
vandringshinder.

Kostnad 55 000 sEK

f iskevård på Hisingen
o Gäddyneelinventering i Nordre och Göta älv

Sportfiskama anvåinder en ny inventeringsmetod som skattar måingden
gåiddyngel. Erfarenhetema ár goda efter flera års inventeringar i Våinern
och metoden kommer även att användas låingre nomrt i älvsystemet.

Pilotprojekt - gäddfabrik på norra Hisingen
Utredning av möjligheten till en våtmark anpassad ftir gäddreproduktion,
en så kallad gäddfabrik.

O

o

a

Ätgärder Svankällebäcken
I nyligen karterade Svankällebäcken finns behov av att ätgarda
vandringshinder, underlätta återmeandring och att genomftira

a
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vattenhushållande åtgärder i våtmarksutloppet.

o Åtgåirder Kycklingbäcken (Rödbobäcken)
Kartering, elfiske, undersöka trösklingsmöj ligheter samt kontrollera
uttorkningsrisken.

Kartering av Kvarnebäcken

,4,tgärder Grimåsbäcken
Kläckning och eventuellt uppflyttning av fisk (eventuellt i samarbete
med Miljöteknik i Väst), samt justering av omlöpet vid berghällen.

Madbäcken
Tröskling av trumma, eventuellt insatser ftir vattenhushållande åtgåirder i
samarbete med Miljöteknik i Väst.

Kostnad 95 000 sEK

Övrigt (obudgeterat)

o Fortsatt ftirvaltning av flodptirlmussla i kommunen.
. Skötsel av galler på kommunal mark, ex. Hovåsbäcken, Otterbäcken och

Delsjöbäcken.
o Undersöka behovet av sjöprovfiske.

Skolbäcken - fiskevård med naturpedagogik riktad till barn och
ungdomar ftir att öka intresset ftir närmiljön, fÏsk, fiske, vatten-
och fiskevård
Tillsammans med Sportfiskarnas ungdomsansvariga får skolklasser ftilja med ut
till en bäck fiir att undersöka allt spännande som döljer sig under ytan.
Sportfi skamas naturvårdspedagogiska koncept med proj ektet 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 ftirutsättningar ftir eleverna att bidra till praktiska konkreta
insatser, som att återffira sten, grus och död ved i vattnet für att skapa
ffirbättrade lekmöjligheter och fler standplatser ftir fisken.

2020 kommer Sportfiskarnas kontor i Göteborg att genom en nyanställning öka
sina insatser riktade mot barn och ungdomar i regionen. Vår ambition tir att ta ut
625bamftân25 skolklasser på biotopvårdande insatser i Göteborg under 2020.

a

a

Kostnad 100 000 sEK
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Sommonfottning

Den totala verksamheten med vatten-, fiske- och naturvårdsarbetet inom
Göteborgs stad medfür kostnader ftir löner, OH, tryckt information och
fÌirbrukningsmaterial. Med stöd av ovan söker Sportfiskarna bidrag ftir den
beskrivna verksamheten inom Göteborgs stad fiir âtr 2020 med sammanlagt
500 000 kr.

Göteborg 2019-02- I

Markus L
Chef Sportfiskarna region Väst
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Sportfiskarna

Text: Matilda Lundh Åkervall, Tobias Helsén &
Jonathan Bark

Tel: 031-40 L7 40
E-post: goteborg@sportfiskarna.se

Postadress: Sjölyckan 6, 416 55 Göteborg
Hemsida: www.sportf iskarna.se

@ Sportfiskarna 2020



SVERIGES SPORTFISKE- OCH FISKEVARDSFORBUND
RAP PO RT

Förord
Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsftirbund (Sportfiskarna) har med
finansiering fran Göteborgs stad utfiirt biotopvårdande åtgåirder, biologiska
undersökningar och skolaktiviteter med anknytning till vatten- och
fiskevård. Arbetet har med nägra få undantag utftirts i ett urval av tidigare
biotopkarterade vattendrag inom Göteborgs kommun. Denna rapport syftar
till att sammanfatta de olika verksamheterna ftir 2019.

3



lnnehållsförteckning

rönono

BAKGRUN D OCH SAMMANFATTNING

ÅreÄnorn ocH REsurrAT
Elfiske

Biotopvårdsåtgärder

Delsjöbäcken

Lärjeån - Långevatten

Hovåsbäcken

Bingaredsbäcken

Grimåsbäcken

Kräftfiske

Bevakning och tillsyn

Sisjön

Kvibergsbäcken

Svankällebäcken

Fisktrappa Stora Lövsjö

Lä rjeå n projektering/m i ljöprojektering

Delsjöbäcken

Krogabäcken utrivna dammen

Biotopkartering Svankällebäcken

Kalkning

Galler och kulvertar

Rensning av galler och kulvertar

Kulverten i Delsjöbäcken

lnventering av kulvertar

Musselinventering i Osbäcken

Medverkan i vattenråd, samverkansgrupper och samråd

övrigt

REFERENSER

3

5

6
6

L7

L7

L7

18

19

20

2L

22

22

23

23

25

26

27

27

30

31

31

31

32

33

33

33

34

36



Ba kgru nd och sa m ma nfattn ing

Med Park- och naturfürvaltningens finansiering biotopkarterade Sveriges Sportfiske- och
Fiskevårdsftirbund (Sportfiskarna) 22 mindre vattendrag mellan 2013 och 2017. Karteringarna
användes som underlag till en ftirstudie som utformades under slutet av 2016 och början av 2017.
Förstudien syftade till att ta fram en prioriteringslista ftir de noterade åtgärdsftirslag som tagits fram
genom biotopkarteringarna. Senare under 2017 startade Sportfiskarna med biotopvårdande åtgtirder i
ett flertal vattendrag.

2019 utftirdes fortsatta biotopsvårdsinsatser. Sportfiskarna har även ftiljt upp 2017 års biotopvård
genom elfisken, samt elfiskat vissa vattendrag ftir att ftilja upp utfallet av yngelutsättning. Vissa
nytillkomna elfiskelokaler har även undersökts ftir att se om vattendragen överhuvudtaget är
öringftirande, där Svankällebäcken stack ut på ett positivt sätt.

Förutom elfisken och biotopvård har Sportfiskama utftirt åtgärder som till exempel kalkning av sjöar
och våtmarker samt löpande tillsyn av bäckarna i staden, både ftir att kontrollera lek men även fiir att
skadekontrollera bäckar som utsatts ftir bland annat grumling och annan exploatering. Ett exempel är
Svankällebäcken, d¿ir ett arbete med en gång- och cykelbana utftirts av Trafikverket. Trumman över
bäcken blev felaktigt lagd, vilket ledde till att Sportfiskama gjorde en tillsynsanmälan hos
länsstyrelsen. Även dämmet i Kvibergsbäcken är anmält till länsstyrelsen och bägge ärendena är
pågående.

Det har därtill utftirts andra biotopvårdande åtgåirder som inte explicit nåimndes i ansökan, exempelvis i
Delsjöbäcken dåir gallren efter kulverten under padelcentret tagits bort. Personalbrist till följd av en
langtidssjukskrivning har lett till att avelsfisket inte genomfìirts i den omfattning som det var tänkt.

Sportfiskarna har utöver ovan nämnda insatser deltagit i samverkansgrupper och vattenråd samt
engagerat barn och ungdomar i fiskevård genom olika projekt, fråimst genom konceptet Skolbäcken.



Åtgarder och resultat
Elfiske

Sammanfattning

Under 2019har 2l vattendrag och totalt 35 lokaler elfiskats. Vissa av vattendragen har elfiskats ftir
ftirsta gången (ex. Svankällebäcken) medan andra har fiskats flera år i rad (ex. Delsjöbäcken). Målet åir

att lokalerna ska elfiskas kvantitativt, dvs. lokalen utfiskas minst två gånger vid varje elfisketillfÌille,
årligen ftir att fä en statistiskt grundad bild av fiskfaunans status (Degerman et al.2017). Vid små
vattendrag där man har en bra överblick och inga fiskar fångats så har en utfiskning giorts. Sommaren
2018 var rekordtorr men nederbördsmängden under senhösten giorde att fisken ändå kunde vandra upp
och leka.

Utifran elfiskedatan kan öringtäthet i vattendragen beräknas. TäthetsvÈirdena har jåimftirts mot
referensvärden (Degerman et al. 2016) ftir att bedöma öringens status i vattendragen. I rapportens
tabeller visas tätheternas status markerade med blått ftir hög täthet, grönt fÌir normal täthet, gult ftlr låg
tåithet samt rött ftir mycket låg täthet. Tätheter fÌir andra arter åin öring beräknas inte.

De ftirdiga elfiskeprotokollen har skickats till Databasen ftir provfiske i vattendrag - SERS och är
sökbara ftir allm?inheten.

Figur l. Elfìske i Torpbäcken i clels.jöområclet,
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Figur 2. I -Grimåsbt)cken Kockhed,2 -mellan broar,3-nedsammanflöde,4-Svankdllebacken skurvan, S -
granskogen,6-Muleredsbdcken SâueK: a,7 - Djupeclalsbdcken neduumma, S- KdrrahtJcken nedre,9-övre, l0-
Skctgornebdcken uppstr. jdrnvètg, I I - Hinnebdcken tekparken, l2 - Kålseredshdcken ned dammar, I 3 - Maclbàcken
Sanclenvdgen, l4 - mellan broar.



Figur 3, I5 - Kvibergsbâcken ned dammar, l6 - Ld$eån upp badkar, l7 - Annered övre, lB - Bingaredshtlcken ovan
landsvdg, I9 - ned lekgrus, 20 - Hlillebdcken hfhuvudlåran, 21 - Kvarnahdcken ned såg.

. llfl¡kllokllrr

Fìgur 4, 22 - Delsjöhèleken Eknanska, 23 - Tðpel,rgatan, 24 - Lìsebergsbyn, 25 - Torphtlcken gtlngbro Sloru tot'p, 26 - u¡tp

hdsthage, 27 * Ugglehctcken clerset.
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Figttr 5. 2B - Sisiöbàcken ned sten, 29 - Otterbtleken Hovås, 30 - skolan, 3l - ovan utriven damm, 32 - Hovåsbdcken
go(bana, 33 - palatsel, 34 - Kragubdcken upp cykelhana, 35 - nedJìsla,ag.



Figur 6, 0ringunge.

Bingaredsbäcken

Lokal öring 0+ (¡nd./100 m'z) öring >0+ (ind./100 m'z) öring Total (ind./100 m'z)

Ovan landsväg 8,8 6,3 t5,2
Nedan lekgrus 5,7 7,L L2,9
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Djupedalsbäcken
En lokal strax uppströms Norrleden. Lokalen ser bra ut, men ingen fangst gjordes. Enligt tidigare
biotopkartering så ska det inte finnas något hinder ftir fisken att simma upp fran Kvillen.

Lokal öring 0+ (ind./100 m'z) öring >(Þ (ind./100 m2) öring Total (ind./100 m')
Ned trumma

Grimåsbäcken

Hinnebäcken
Väldigt lågt vatten vid fisktillftillet, Dan Calderon fran Miljöteknik i Våist har dokumenterat lekfisk en
bit nedströms lokalen .2017 fängades årsungar på lokalen och en öringtäthet pã 661100 m2 uppmättes.

Lokal öring 0+ (ind./100 m2) öring >0+ (ind./100 m'z) öring Total (ind./100 m2l

Lekparken

Hovåsbäcken
Lokalen vid golfbanan hade högst tätheter i kommunen2019,lokalen uppströms fanns ingen fisk. En
lång kulvert ftirhindrar troligtvis uppvandring till "palatset". Tidigare elfisken har inte heller visat på
fisk på den översta lokalen.

[okal öri >0+ Total(ind./100 m2l

Kockheds

Mellan broar
Ned sammanfl.

Lokal >0+ öri Total m2l
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Krogabäcken
Höga tätheter av öring, ftirhoppningsvis kan det fortsätta så nåir dammen nedströms är utriven. Troligen
har öringen passerat elfiskelokalen "ned fisktrappa" då det såikert kan ha grumlat och stört under arbetet
med dammutrivningen.

[okal öring 0+ (ind./100 m2) öring >0+ (ind./100 m'z) örine Total (ind./100 m2)

Upp cykelbana L3,7

Ned fisktrappa 3,7
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Kvibergsbäcken
Lokalen ligger uppströms det av Sportfiskarna anmälda vandringshindret och dåirfür kan inte fisken ta
sig upp fran Sävean. Tidigare år har det fängats fisk, men dessa är fran gamla utsättningar.

Lokal öring 0+ (ind./100 m'z) örine >0+ (¡nd./100 m2) örine Total (ind./100 m2l

Ned halvtrumma

Kålseredsbäcken
Mycket fisk på lokalen som bara fiskades en gang då de nyanlagda dammarna uppströms giorde att

20

Kärrabäcken
Vattendraget är elfiskat för ftirsta gången, ingen fisk i någon av lokalema. Bäcken har fina sträckor
bitvis i lövskog men åir också kulvertrad på flera ställen. Detta skulle kunna vara en anledning till
fisken inte tar sig upp från älven. Historiskt har det funnits fisk i bäcken men langa kulverterade
sträckor närmast älven åir troligtvis definitiva vandringshinder.

Madbäcken
Två lokaler finns i bäcken med öring på bägge, uppgifter från boende åir att fisken leker i ett litet
biflöde uppströms. För 2020 så bör en lokal flyttas upp till biflödet fiir att fä en bättre bild av hur
reproduktionen ser ut.

Lokal öring 0+ (ind./100 m'z) öring >0+ (ind./100 m2) öring Total (ind./100 m'z)

Mellan broar 30,5

Sandenvägen 2,5 42,5

Muleredsbäcken
Bäcken ser fin ut, men var tom på fisk.

Lokal öring 0+ (ind./100 m'z) öring >0+ (ind./100 m2) öring Total (ind./100 m'z)

Säve K:a

Otterbäcken
Inga årsungar (0+) ovanför den utrivna dammen, däremot var det höga tätheter av arsyngel på de övriga
lokalema. Nåir det gäller lokalen vid skolan tir det ett galler under väg 158 som ofta sätter igen och kan
ftirhindra uppvandrande lekfisk under hösten. Det kan vara en anledning till att det var tomt på fisk
2018 men höga tåitheter2019.

Lokal öring 0+ (ind./100 m'z) öring >0+ (ind./100 m'z) örine Total (ind./100 m'z)

Nedan dammar 7,6

Lokal öri >O+ m2) Total
övre
Nedre
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Sisjöbäcken
En ny lokal fiskades ovanftir Bilprovningen. Bäcken är rätad men det var ftirvånansv¿irt mycket fisk
trots problemen med det nya bostadsområdet uppströms. Gamla lokalen är dock igenslammad och det
finns i inte kvar.
Lokal öring 0+ (ind./100 m'z) öring >0+ (ind./100 m'1l öring Total (ind./100 m'z)

Ned. sten 8 43,9



Skogomebäcken

Lokal öring 0+ (ind./100 m'z) öring >0+ (ind./100 m') öring Total (ind./100 m'?)

Uppst. järnväg

Svankällebäcken
Nytt vattendrag som också är karterat. Här finns några hinder, varav en trumma långt ner som åir

problem vid lägre flöden.

Torpbäcken
Vattendraget åir ett biflöde till Delsjöbäcken och de rinner samman strax ovanftir gamla SVT-huset i
nÈirheten av Delsjögrillen. Det finns ett flertal kulvertar som man skulle behöva tröskla och sätta
strömlä i ftir fisken.

Lokal öring 0+ (ind./100 m'z) öring >0+ (ind./100 m'z) öring Total (ind./100 m'l
Gångbro St: torp I 4L,2

upp hästhage L2,3 L2,3

Ugglebäcken

Lokal öring 0+ (ind./100 m'z) öring >0+ (ind./100 m'z) öring Total (ind./100 m')
Dasset

Länsfi skelokaler inom kommunen

Hultabäcken

Kvarnabäcken

En bit nedströms lokalen finns ett gammalt kvamdämme som en bäver nu byggt på. Detta har dämt upp
vattendraget och gjort att elfiskelokalen fåU ft)rkortas då de nedersta delarna i princip är en mindre sjö.

Lokal öring 0+ (ind./100 m') öring >0+ (ind./100 m2l öring Total (ind./100 m'z)

Nedstr. sågen 15,8 18,7

Lokal Total

Skurvan

Lokal öring 0+ (ind./100 m'z) öring >0+ (ind./100 m2) öring Total (ind./100 m'z)

Kvarnrännan 10,9



Lokal öring 0+ (ind./100 m'z) öring >0+ (ind./100 m') öring Total (ind./100 m'z)

Uppstr badkar t4,3
Annered övre 2L 6,4 27,4

Kvarnkullen 4 6,7

Lärjeån

Biotopvårdsåtgärder

Delsjöbäcken

I Delsjöbäcken har en sträcka nedströms dammen vid Lisebergsbyn restaurerats. Stenar och död ved
har återftirts i vattendraget och två lekbäddar har anlagts für att underlätta naturlig reproduktion av
öring. Kulverten under E6 i höjd med Lisebergs station har kontrollerats och tidigare års monterade
strömlä såg ut att fungera bra.

Lärjeån - Långevatten

Långevatten ligger i Vättlefäll och awattnas av Lärjean. Utloppet är uppdämt (Figur 7). Denna damm
läcker och det finns även ett litet omlöp runt dammen där lek av öring fran sjön observerats av
markägare vid sjön. Sportfiskama undersöker möjligheten att riva ut dammväggen och ersätta med en
naturlig sjötröskel, alternativt ftirbättra det nuvarande omlöpet och utöka potentiella lek- och
uppväxtområden fÌir sjöns öringar.

Figur 7, Uppdämda sJöutloppet.



Flgur 8. Nedströms utloppet, blåa pllen vlsar omlöpet och röda pllen vlsar bäcken från dämmet

Hovåsbäcken

Lekgrus har lagts ut i de nedre delarna av bäcken vid golfbanan. Hovåsbäcken rinner i sina nedre delar
genom en golfbana med två anlagda dammar. Den övre Qilla) dammen (Figur 9) tir optimal ftir
uppvåixande öring men simmar utvandrande öring ner i den stora dammen så kommer de inte vidare ut i
havet på grund av rörens utformning. Här bör man antingen lägga en ny trumma ut i havet från stora
dammen eller ståinga av så att de ej vandrar ner i den stora dammen. Vi kommer ha en fortsatt dialog
med golfklubben under 2020 for att komma fram till bra åtgåirdsffirslag.

Figur 9. Den tlvre av de två drunmarna i l-lovåsbäcken



Bingaredsbäcken

I Bingaredsbäcken, ett biflöde till Lfiean, har möte hållits med anledning av åtgärder vid ett partiellt
vandringshinder i form av en gammal bro som bedöms varaettkulturminne (Figur l0). Vid mötet
deltog, fürutom Sportfiskarna, representanter från fastighetskontoret, Park- och Naturfürvaltningen
samt Göteborgs stadsmuseum. Sportfiskarna fick under senhösten besked från stadsmuseet om att vissa
biotopvårdsåtgåirder kan utfüras für att underlätta ftir fisk att passera det partiella hindret.

l;'igur 10. lh gantmal vilgÒverþrt i ßìrtgaredshèieken som utgör partiellt vundringshincter ðring,



Grimåsbäcken

I Grimåsbäcken åtgärdade Sportfiskama i början på hösten ett vandringshinder bestående av en brant
ha[. Åtg¿irden utfürdes genom att leda om bäcken ftir att skapa en flackare lutning och därmed göra det
lättare ftir fisk att ta sig upp ftir slänten.

Figur 11, Grlmåsbäcken före åtgärden

Flgur 12, Grlmåsbäcken efter åtgärden,

Längre ned i slåinten hade vattnet delat upp sig och det blev d?irftir ftir lite vatten i huvudfäran ftir att
fisken skulle kunna ta sig upp. Av denna anledning leddes därftir vattnet saûrman till ett flöde ftir att ge

fisken bättre möjlighet till uppvandring.



Flgur 13, Före åtgärd

Flgur 14, Efter åtgärd,

Kräftfiske

Det kräftprovfiske som inte hunnits med under 2018 genomfiirdes i september 2019 i Lfieåns källsjöar
samt i Lärjeans huvudfåra. Detta ftir att undersöka om den invasiva signalkräftan spridits uppåt i
vattensystemet. Inga kräftor fangades i någon av de fiskade sjöama.

Utöver käIlflöden lades kräftmjärdar ut i Lärjean på sex platser mellan mynningen och
Äsperedsbäcken. I Mölndalsan i höjd med Ullevi lades mjärdar ut men där fangades inte heller några
kräftor. Svankällan och Svankällebäcken provfiskades också efter uppgift om flodkräfta, men inte
heller dtir fängades något.
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Bevakning och tillsyn

Sportfiskama har under året bevakat ett antal vattendrag runtom i staden. Antingen für att det brukar
uppstå problem av olika slag i eller runt vattendrag eller ftjr att man vet att det planerats arbeten i eller i
närheten av vattendragen.

Sisjön

Till fiöljd av byggnationen av det nya bostadsområdet i Sisjödal har Sisjöbäcken tidvis påverkats
negativt av bl.a. grumling. Tillsyn av bäcken har därför utfürts ett antal gånger under 2019. Anmälan av
miljöbrott skedde under 2018 till både länsstyrelse och Miljöförvaltningen, men ärendet lades ned
under 2019. Problemen började redan 2016 nâr sprängning utfordes für ny kulvert under extrem torka.
Problemen har fortsatt under hela byggperioden med i fürsta hand kraftig grumling, trots
försikti ghetsåtgärder.

Arbetet med att bevaka arbetet och turerna kring Stora ån och Sisjöbäcken har visat sig vara mycket
tidsödande och planernapâ att i Stora ån ersätta de anlagda grundvattendammarna med naturliga
strömvattenbiotoper har inte varit möjliga att genomftra. Sportfiskarna ftjreslår att, nar byggperioden är
över, ta ett helhetsgrepp kring ftjrst och främst Sisjöbäcken för att återskapa den goda lek- och
uppvåixtmiljö som en gång fanns innan byggprojekten. Det utesluter inte att hela bäckfåran bör flyttas
till en östligare sträckning som även hamnar inom Mölndal. Sportfiskarna ftiljer utvecklingen och
återkommer i frågan.



Kvibergsbäcken

Kvibergsbåicken har ftir nåirvarande två pågående åirenden hos låinsstyrelsen. Det ena anmäldes redan
hösten 2018 och åir tyvåin åinnu inte löst. Ärendet gåiller ett olagligt mindre dåimme som hindrar fisk att
ta sig till viktiga lekområden låingre upp i vattendraget. Sportfiskarna är med i dialogen kring d?immet
och man ftirsöker i nuläget reda ut komplicerade markägarftirhållanden gällande dämmet.

Det andra åirendet gäller schaktningsarbete alldeles inpå bäcken där man troligen orsakat grumling av
vattnet vilket kan skada både fisk, dess rom samt andra vattenlevande organismer.

Flgur 16, Schaktnlng som skett I Kvlbergsbäckens svämplan.

Svankällebäcken

I Svankälleb?icken upptäcktes att arbete alldeles intill bäcken utfiirdes till synes utan att iaktta några
sþddsåtgåirder fiir att motverka grumling i vattnet under en årstid som ftir t.ex. havsöring åir mycket
kritisk. Havsöringen leker och lägger sin rom under hösten och en grumling av vattnet kan kväva den
nylagda rommen. Sportfiskama anmälde åirendet till ltinsstyrelsen som handlade snabbt och utftirarna
vidtog sþddsåtgrirder som t.ex. sþddsduk (Figur 17 &Figur fS) ftir att ftirhindra att sediment skulle
rinna ned i bäcken vid kraftig nederbörd.



Figur 17. Schaktning och dikesrensning har skett alldeles intlll båicken som syns nedanför trädet i blld, lnga skyddsåtgàirder har vldtaglts
för att undvika grumling av vattnet, Stenmjöl från vägfòrstårkningen sköljs låitt ned vid nederbörd och lägger sig som en kvävande hinna
på bäckens botten,

Flgur 18, Här har skyddsåtgärder vldtagits efter påbacknlng från länsstyrelsen, En skyddsduk tåcker nu förstärknlngslagret för
cykelbanan och hlndrar stenmJöl från att rlnna ned I båicken.



Fisktrappa Stora Lövsjön

Sportfiskarna har bidragit med synpunkter i processen gällande restaurering av en dammbyggnad vid
Stora Lövsjön, reglering av Stora Lövsjön och vid behov nyttjande av sjön som nödvattentäkt. I domen
ställdes bland annat krav på en fiskväg som villkor ftir verksamheten (dom den 10 oktober 2016 imåi
M 3 1 5 8-1 5). Sporthskarna har därefter ftiljt arbetet med fiskvägen, och när nu fiskvägen är ftirdigställd
ser vi brister i utformningen som sannolikt är avgörande ftir fiskvägens funktion. Bristerna påpekades
redan innan fiskvägen var byggd.

Fiskvägen, en så kallad bassängtrappa eller kammartrappa, är som den är utformad nu starkt
storleksselekterande, dvs. endast mindre fisk kan passera (Figur 19 e.20). Bassängtrappor är den
fiskväg som har sämst passerbarhet (Länsstyrelsen, 2019), framfür allt ftir svagsimmande arter.
Exempelvis är det svårt för ålyngel att passera dessa typer av fiskvägar eftersom fiskvägen är byggd av
onaturligt material. För laxfisk utgör bassängtrappor definitivt vandringshinder vid 35 o/o av de
undersökta fiskvägama, partiellt vandringshinder vid 62 %o av de undersökta fiskvägarna och enbart 3
o/o av bassängtrapporna utgör inget hinder (Figur 2l). För svagsimmande arter som havsnejonöga utgör
i princip alla bassängtrappor definitiva hinder.

Passagemöjligheterna ftir laxfisk har sammantaget fürsämrats i och med den nya fiskvägen, eftersom de

tidigare kunde ta sig ftirbi dämmet som det såg ut innan fiskvägen byggdes. Fiskvägen kan enligt
Sportfiskarna omöjligtvis uppnå kriteriet "bästa möjliga teknik" enligt 2kap.3 $ och 7 $ miljöbalken.
Med tanke på den nya svenska vattenlagstiftningen är det oerhört viktigt att det ställs höga krav på
funktionen i ftir fisk. awaktar från länsstyrelsen i ärendet.

or,

tigur 19, Fiskvägen förbi dämmet vid Stora Lövsjön, sedd uppifrån, Angivna mått är uppmätta av Sportfiskarna,
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Figur 20. Flskvägen vid Stora Lövsjön, sedd nedlfrån
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Flgur 21, PassagemöJllghet för laxfisk vid olika typer av fiskvägar, Grön - lnget hinder, gul - partlellt hlnder, röd - deflnitivt hlnder, Källa:

Länsstyrelsen I Västra 6ötalands län.

Lä rieå n proiekter¡ne/miliöprojekteri ng

Projektering av två nya fiskvägar vid Lärjeåns två fisktrappor har utfÌirts enligt plan under 2019.
Sportfiskarna har varit med i planeringen tillsammans med konsult och representanter från Kretslopp
och vatten samt Park- och naturftirvaltningen. I dagsläget åir finansieringen av fiskvägama inte klarlagd.
Det är Kretslopp och vatten tillsammans med Park- och naturfürvaltningen som ansvarar ftir
fiskvägarna.



Delsjöbäcken

Under 2018 påbörjades byggnation av en dammvallsftirståirkning samt en fiskväg vid Stora Delsjöns
utlopp vid Sjölyckan. Sportfiskama har varit delaktiga i planering av fiskvägen och har löpande
tillsynat byggnationen. Den fÌirdiga fiskvägen är tyvärr inte optimal ftir fiskvandring, bland annat på
grund av kompromisser vid anläggandet, men fungerar hjälpligt och kan fürbättras ytterligare i
framtiden. Havsöringen kan i dagsläget ännu inte ta sig upp till fiskvägen då det finns tre definitiva
hinder mellan Mölndalsan och Stora Delsjön. Att man arbetat langsiktigt och byggt en fiskväg redan
innan öwiga vandringshinder åir åtgärdade är dock mycket positivt och kan ftirhoppningsvis påsþnda
åtgärderna ltingre nedströms.

Sportfiskama har fortsatt med kalkning i det uppströms Delsjöarna liggande biflödet Ugglebäcken, som
havsöring i framtiden skulle kunna nyttja som lek- och uppväxtområde.

Figur 22. Den färdlga flskvägen längst upp i DelsJöbäcken, Här innan man släppt på vattnet,

Krogabäcken - utr¡vna dammen

Under ett par år har Sportfiskarna tillsammans med Park- och naturftirvaltningen drivit och genomftirt
ett projekt gällande utrivning av en gammal damm i Krogabäcken i Billdals park. Krogabäcken åir ett
mycket viktigt vattendrag ftir havsöring och man byggde dåirftir ftir ett antal år sedan en fisktrappa ftirbi
dammen. Det visade sig senare att fisktrappan fungerat dåligt och endast vissa fiskar klarar att ta sig
upp, varftir man istället beslutade sig ftir att riva ut dammen helt.

Under hösten 2018 projekterades utrivningen och tillstandsansökan skickades in. Under våren 2019
ftirbereddes utrivningen genom att sediment pålades fast med hjälp av granstörar für att undvika
grumling av vattnet. Under våren hölls även ett informationsmöte om projektet. Under sommaren 2019
knackades dåimmet ned och dammen tömdes. I slutet av soÍìmaren skapades en ny åfrra och
sedimentbankarna som ansamlats i dammen ftirankrades med hjälp av natursten och kokosväv.

Projektet finansierades genom att Park- och naturftirvaltningen sökte LONA-bidrag hos låinsstyrelsen.



Flgur 23. Granstörar pålades ned i dammens sedlmentansamllng för att förankra sedimentmassorna när dammen senare tömdes,
Åtggrden utfördes för att mlnska risken för grumllng av vattnet,

Figur 194, Den nya n. Den gräsbevuxna ytan tlll höger var tldlgare vattenfylld,
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Figur 205, Dämmet under bron lnnan åtgärd.



Flgur 26, Frl vandrlngsväg för flsk och andra organlsmer sedan dämmet knackats bort.

Biotopka rter¡ng Svan källebäcken

På uppdrag av Park- och naturftirvaltningen utfiirdes en biotopkartering av en relativt dåligt undersökt
bäck som rinner fran våtmarksområdet Svankälla och mynnar i Göta älv. Biotopkarteringen visade på
fina miljöer ftir både havsöring och andra djur och våixter och man kunde även lokalisera ett antal
vandringshinder som i den separata rapporten presenteras tillsammans med åtgärdsftirslag. Utöver rena
åtgåirdsftirslag med inriktning på biotopvård och vandringshinder ges i rapporten även förslag på
vattenhushållande åtgåirder eftersom bäcken torkar ut under sommaren.

Under hösten 2019 noterades lekande havsöring i b¿icken vilket ytterligare motiverar fortsatt arbete
med åtgtirder i båicken under 2020.



Flgur 27. Flna mllJöer för havsörlng I Svankällebäcken.

Kalkning

Kalkning med 191 ton kalk på 33 objektsytor enligt kalkplan fór2019, samt inklusive angränsande
vattenområden totalt 239 ton. De flesta objekt har kalkats fran helikopter. Merparten av kalkningen är
bidrag till 100 Yo,men ftir vissa sjöar är bidraget 85 % och bidraget tåicker den del som inte täcks av det
statliga kalkningsbidraget.

Galler och kulvertar

Rensning av galler och kulvertar

Vid flertalet tillfüllen under framftirallt hösten då vattnet stigit har Sportfiskarna åkt ut ftir att rensa
igensatta galler och kulvertar som fìirhindrar uppvandrande fisk. Problemet uppstår bland annat på
olika platser i Delsjöbäcken, Otterbålcken och Hovåsbäcken. Rent allmåint åir galler ett stort beþmmer
då de ofta sätts igen vid högflöden. Bakgrunden till varftir galler överhuvudtaget monteras är ofta oklar



Flgur 28. Ett galler som ofta sätter lgen är lngången tlll en kulvert under rlksväg 158 I höJd med Hovåsskolan (Otterbäcken)

Flgur 29, Gallret efter rensnlng, havsörlng kan slmma upp genom den lllla öppnlngen I mltten på bllden,

Kulverten i Delsjöbäcken

I kulverten som leder från Sankt Sigfrids plan till Mölndalsan har plankor satts upp dåir tanken åir att
dessa ska skapa strömlä ftir att ge fisken en chans till vila på sin väg upp i bäcken. Dessa plankor
kontrollerades under hösten 2019 for att se att de fungerande som det var tåinkt samt att det inte samlas
skräp och grenar vid plankoma. Strax nedströms plankorna smalnar kulverten av igen och
vattenhastigheten ökar. Denna passage kan också vara ett svårforcerat hinder ftir uppvandrande fisk.



Att undersöka denna sträcka vid olika vattenflöden och titta på en lösning är något som kommer att
göras under 2020.

Flgur 3021, En av plankorna som ska skrpa strömlt i kulverten i början av DelsJöbäcken.

lnventering av kulvertar

En inventering av kulvertars funfttion i fiskftirande vattendrag inom staden har genomftirts. I separat
rapport presenteras felaktigt placerade kulvertar som utgör vandringshinder ftir fisk. För varje kulvert
presenteras prioriteringsordning samt ett eller fl era åtgärdsftirslag.

Musselinventer¡ng i Osbäcken

I maj 2019 inventerades Osbäcken och biflödet Kålseredsbäcken då man tidigare sett indikation på att
det skulle finnas ett bestånd av dammussla i vattendraget. Hela sträckan fotvandrades och inventerades
översiktligt med hjälp av vattenkikare. Dammussla lokaliserades på en punkt i Osbäcken strax
nedströms biflödet Madbäcken, ungefÌir i höjd med Trulsegården.

Medverkan i vattenråd, samverkansgrupper och samråd

Sportfiskarna har under året medverkat i Sra vattenråd - Göta älv, Mölndalsån, Säveån och
Bohuskusten - som diskuterar ftirvaltning av vatten enligt vattendirektivet och arbetar ftir att uppnå
Göteborgs lokala miljökvalitetsmål såvåil som vattendirektivets allmåinna måI. Vattenråden omfattar
hela vattendragens avrinningsområden och berör ett stort antal måinniskor inom staden.

I Mölndalsfurs vattenråd har Sportfiskama suttit med i två olika delprojekt - politikerutbildning samt
projekt ftir inventering av låimpliga Skolbäckenmiljöer.

I arbetsgruppen ftir politikerutbildning har informationsmaterial i form av en presentation tagits fram
och denna kommer under fiirsta halvåret 2020 användas i presentationer under bl.a. kommunstyrelsers
och nåimnders sammanträden ftir att ge politiker en bredare bild av hur ett vattendrag fungerar och hur
man kan arbeta med vattendraget istället ftir emot.



I Skolbäckeninventeringen har lämpliga platser ftir att anordna Skolbåicken inventerats och lokaliserats.
Detta ska under 2020 underlätta en utökning av antalet Skolbäckenplatser- och tillftillen.

övrigt

Sportfiskama har under året bevakat och undersökt ett stort antal vattendrag och sjöar inom staden. Vi
har haft en ståindig närvaro både i ftilt och via sociala medier dâr vi bland annat har stor hjälp av
Fiskevårdsnätverket Göteborg, en ideell ftirening som ståindigt har engagerade personer ute och
övervakar stadens vattendrag. Tillsammans med Fiskevårdsnätverket medlemmar och flera av vära
anslutna sportfiskeklubbar i Göteborgsområdet samlar vi fortlöpande på oss idéer om nya åtgärder som
kan ftirbättra miljön ftir våra vattenlevande organismer.

Fiskevård med naturpedagogik riktad till barn och ungdomar

Tillsammans med Sportfiskarnas ungdomsansvariga får skolklasser fiilja med ut till en bäck ftir att
undersöka allt spännande som döljer sig under ytan. Under 2019 har konceptet - kallat Skolbäcken -
fortsatt att öka i omfattning runt om i landet och över 24 000 barn har nu deltagit i projektet nationellt.
Skolbäcken drivs av ett halvdussin av Sportfiskarnas kontor fran Skåne till Jämtland, men det var i lilla
Delsjöbäcken i Göteborg som projektet en gång startade.

Inom Göteborg har totalt 1301 barn och 65 klasser deltagit på fiskevårdsåtgärder inom ramen ftir
Skolbäcken under 2019. Av dessa är ungeftir en tredjedel finansierade av Park- och naturfìirvaltningen
och de andra två tredjedelarna via två andra projekt, dåir det ofta funnits samordningsvinster. Drygt20
olika skolor i Göteborgs stad har medverkat inom denna satsning på projektet.

Fokus har varit på fiskevårdsåtgärder i rinnande vatten och vi har arbetat i redan befintliga
fiskevårdsprojekt i olika delar av kommunen (Hisingen, Delsjöbäcken och Krogabäcken). Åtgärder
som skolklasserna har deltagit i åir biotopvård (utläggning av sten och grus fìir lek- och
uppväxtområden), biotopkartering, skräpinsamling, råikning av fiskfauna vid elprovfiske,
bottenfaunaundersökning samt undersökning av ftirekomst av död ved i vattendraget. Med några
skolklasser har det på begäran gjorts återbesök vid åtgåirdade sträckor i samband med öringens lektid på
senhösten.

Konceptet Skolbacken är sammantaget mycket uppskattat. Under 2018 lät Sportfiskarna, med stöd fran
Svenskt Friluftsliv, två forskare från Göteborgs universitet utv¿irdera Skolbäcken med fokus på
projektets måluppfullelse. Resultatet blev rapporten "sknlbricken - som ett rinnande vatten?".1
rapporten konstateras bland annat att Skolbäcken utmärker sig i utomhuspedagogiska sammanhang
genom att kombinera klassisk utomhuspedagogik med praktiska vatten- och fiskevårdsåtgärder.
Forskarna kallar konceptet fiir en naturvårdsinriktad utomhuspedagogik.

2020 kommer Sportfiskarnas kontor i Göteborg ftirdubbla sina insatser riktade mot barn och ungdomar
genom en nyanställning. En stor del av satsningen sker genom Skolbäcken i Halland tack vare ett
projektstöd från Postkodstiftelsen. Även i Göteborgsområdet kommer Sportfiskarna att kunna utöka
insatserna ftir att fler barn och ungdomar ska få uppleva naturvårdsinriktad utomhuspedagogik.



Skolbäcken:
Som ett rinnande vatten?
t tvårderlng åv Sponnskarnac $ðrsnlng pâ rü¡trrruårdslnrlktad utomhuspedågogl¡(

Flgur 3022, Nyllgen flck Sportflskarnas koncept Skolbäcken goda vltsord från Göteborgs unlversltet,

Flgur 3023, Sportflskarnas koncept Skolbäcken bedrlvs över en stor del av landet,
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Svorlges Sportflske- oôh Flskevårdsförbund

Göteborgs stad
Park- och Naturförvaltningen

Ekonomisk redovisnins 2019 - Sportfiskarna Resion Väst

Sportfiskarnas verksamhet kan delas in i tre huvudområden
o Förvaltning och upplåtelse av fiskevatten
o Fiske- och vattenvård
o 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,

föreläsninga r, utbild ninga r och a nna n utåtr¡ktad verksa mhet.

Fiske- och vattenvård i Göteborgsområdet
Under 2019 sökte Sportfiskarna bidrag för fiskevård för totalt s00 000 sEK

o

a

a

Åtgärder, inventeringar och karteringar i Göteborgs mindre vattendrag +

åtgärder i Lärjeåns vattensystem

Sökt + 225 000 SEK

Kostnad - 259 768 SEK

Projekt Delsjöbäcken - fortsättning
SöKt

Kostnad

Detaljprojektering av fiskvägar i lärjeån
sökt
Kostnad (löper in på första kvartalet 2020)

Kalkning
sökt
Kostnad (som ej täcks av länsstyrelsens bidrag)

+ 100 000 SEK

- 111 154 SEK

+ 105 000 SEK

- 105 000 sEK

+ 30 000 SEK

- 34 785 SEK

+ 40 000 SEK

- 30 425 SEK

a

a Medverkan i vattenråd
sökt
Kostnad

Sjölyckan 6 | 416 55 Göteborg

Telefon 031-401740 | Fax 031-407135 | E-post goteborg@sportfiskarna.se

www.sportf iska rna.se/goteborg
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Totalt sökt bidrag för fiske- och vattenvård 2018
Total kostnad för fiske- och vattenvård 2018

+ 500 000 SEK

- 541 132 SEK

2019 års resultat fiske- och vattenvård

Fiskevård med naturpedagogik
Under 2019 sökte Sportfiskarna bidrag för fiskevård för totalt:

Bidrag för fiskevård med naturpedagogik riktad till barn

sökt
Kostnad

- 41 132 SEK

a

100 000 sEK

+ 100 000 SEK

- 96 073 SEK

+ 100 000 SEK

- 96 073 SEK

Totalt sökt bidrag för fiskevård med naturpedagogik 2019
Total kostnad för fiskevård med naturpedagogik 2019

2019 års resultat fiskevård med naturpedagogik

Resultat tilldelade medel zOLg

Götebo 28

Markus
Chef Sportfiskarna region Väst

+ 3 927 SEK

- 37 205 SEK


