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Sammanfattning

Förutsättningar för strömlevande fiskarter har drastiskt förändrats i Helge å vid
Genastorp sedan ån reglerades i slutet av 1970-talet. Tidigare fluktuerade flödet
naturligt efter årstiderna, vilket har förändrats till nolltappning med enstaka dagar
med extremflöde under vinterhalvåret.

För att undersöka områdets förutsättningar för strömlevande fiskarter har det under
1998 och 1999 utförts inventering av vattendragens vattenbiotop och fiskförekomst.
Resultaten från undersökningen visar på att stora ytor av potentiella uppväxtområde
för öring finns på den aktuella sträckan. Det föreslås att en omprövning sker av
gällande vattendom för att fastställa en minimitappning. Vidare utgör tillflödet,
Hönjarumsbäcken en viktig resurs som lek- och uppväxtområde för Helge åns öring
i det aktuella området.
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Fiskevårdsplan för Helge å, Genastorp

Inledning

Vattenmiljön för fisken förändras längs med ett vattendrag beroende på lutning
(fallhöjd), vattenmängd, jordarter och bergrund, omgivande vegetation samt
beskuggning. Olika fiskarter har olika preferens för sin miljö vilket också kan variera
under fiskens olika livsstadier. Öringen är beroende av ett grusigt stenigt
bottensubstrat med lite inslag av finare material som silt och sand för sin lek. Olika
typer av miljöer behövs för öringens uppväxt, för årsungarna (2.5-10 cm)
strömmande partier med grusig och stenig botten, för äldre öring (>15 cm)
strömmar i kombination med djupare områden. Öringens förekomst och/eller
numerär påverkas som regel negativt vid störningar i miljön, såsom förändrad
vattenkvalité, dikning och reglering (Eklöv 1998).

Osbysjöns utlopp är reglerat och en grävd kraftverkskanal leder vattnet bort ifrån
den ursprungliga åfåran till ett kraftverk, Genastorp VK. Inget vatten tappas i den
ursprungliga åfåran förutom vid extrema högvattenflöden. Denna del av Helge ån
har en sträckning av ca 5 km. Inom detta område finns flera längre sträckor med
block och sten, där det tidigare vid naturliga flödesförhållande fanns fina biotoper för
strömlevande arter. I den övre delen av området, mynnar ett tillflöde,
Hönjarumsbäcken, där det finns ett öringbestånd. Området med sin
vildmarkskaraktär och orörda storblockig åbotten har en stor potential för att bli ett
attraktivt strömvattenfiske vilket saknas i regionen.

I Helge å vid Genastorp finns av skyddsvärda arter sandkrypare och öring, vilka har
speciella krav på sin miljö. Bägge arterna är rödlistade utav artdatabanken, där
sandkrypare klassas som sårbar (kategori 2) samt öring klassas som
hänsynskrävande (kategori 4). Tidigare har området vid Osbysjön även hyst mal,
dock osäkert ifall den förekommer i ån efter regleringen. Färna är en annan
strömlevande fiskart som förekommer i området.

I samband med att Helge å reglerades vid Osbysjöns utlopp, förändrades de naturliga
flödes variationerna drastiskt. Efter regleringen varierar flödet från noll under stora
delar av året till extrema högvattenflöden under vinterhalvåret. Detta har naturligtvis
negativt förändrat livsförhållandena för strömlevande arter. Före regleringen var
området känt för ett mycke bra fiske efter stationär öring. Från mitten av 1920-talet
och fram till 1950-talet arrenderades fisket i nedre delen av det aktuella området
utav Södra Sveriges Sportfiskeklubb. Klubben planterade regelbundet ut öring
under denna tid, med start från 1926, från en egen fiskodling vilken låg vid Östanå.
Öringens ursprung var troligtvis från Skeen vid Bolmen.
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För att undersöka områdets förutsättningar för strömlevande fiskarter har det under
1998 och 1999 utförts inventering av vattendragens vattenbiotop och fiskförekomst.
Undersökningens resultat ligger som underlag för bedömning av vilka vattenflöden
som krävs för att bevara och förbättra bestånden av öring och färna i Helge ån samt
vilka fiskevårdsåtgärder som behövs i området.

Undersökning av vattenbiotop och fisk förekomst

För att kartlägga vattenbiotopen och närmiljön i Helge ån och tillflödet,
Hönjarumsbäcken utfördes en biotopkartering under augusti 1999. Vid
inventeringen har de aktuella sträckorna inventerats nerifrån och upp, vilket har
utförts genom att gå längs vattendraget där vattenbiotop, omgivning, närmiljö samt
vandringshinder har registrerats enligt inventerings metodik utvecklat av
Länsstyrelsen i Jönköping (Halldén 1997). Vidare har lämplig öringbiotop klassats
vad gäller lekområde och uppväxtområde i en fyrgradig skala enligt ovanstående
metodik. I tillägg har lekplatser registrerats i slutet av november 1999. Vid
sammanställning har ytorna av potentiell bra till mycket bra biotop för öring
framräknats i vattendragen. Elfiske har utförts under hösten 1998 på 3 lokaler enligt
metodik rekommenderat av Fiskeriverket (Degerman & Sers 1999). I bedömning av
vilka områden som är tillgängliga och utnyttjade av öring har hänsyn tagits till
utförda elfisken 1998, tidigare elfisken, och registrerade lekplatser. Vid beräkning av
antal öringar inom de inventerade områdena, Helge ån och Hönjarumsbäcken, har
tätheter från elfiskeregistret använts (Degeman & Sers 1999). Vidare har sträckan i
Helge ån besökts vid flera tillfällen vid olika vattenflöden, där fotografier har tagit på
olika strömsträckor vid varierande flöden.
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Resultat

Huvudfåran, Helgeån nedströms Osbysjön (foto 1-9)

Den del av Helge ån som har inventerats är i den ursprungliga åfåran, från dess
utlopp i kraftverkskanalen nerströms Genastorp VK och upp till regleringen vid
Osbysjöns utlopp, en sträcka på 5.2 km. Då ån bitvis rinner i flera grenar (kvillar)
var den totala sträckan som inventerades 5.5 km. Några av dessa grenar var vid
inventeringstillfället torrlagda. För de torrlagda sträckorna har medelbredd,
strömförhållande samt klass av öringbiotop uppskattats med åbottnens struktur och
bottensubstratets storlek som underlag. Vidare har även de övriga
”strömsträckorna” överskattats vad gäller strömförhållande för att ge bedömning
utav förhållande vid ett normalt lågvattenflöde, ej nolltappning. Elfiske utfördes på
en lokal vid Göta bruk 1998.

Den inventerade sträckans första del (1.3 km) utgörs av en lugnsträcka med enstaka
korta strömsträckor. Området är blockrikt och har bitvis fina områden för stor
öring. Därefter följer en sammanhängande ström och forssträcka (1 km) med inslag
av några få djupa höljor. Sträckan går upp till Göta bruk (foto 3-7). Denna sträcka
har fina förutsättningar för stationär öring i alla storlekar. Mitt på sträckan mynnar
ett dike, vilket uppströms är lagd i kulvert (foto 8). I den nedre öppna delen av diket
observerades flera lekande öringar i november 1999. Diket är endast öppet 50 m.

Vid Göta bruk registrerades öring, färna och mört vid elfiske 1998. Uppströms Göta
bruk finns ett dämme tvärsöver ån, med syfte att hålla en stabil vattennivå
uppströms vid nolltappning, här följer en längre lugnsträcka (1.9 km) med några
mindre strömsträckor i dess övre del. Därefter följer en ström och forssträcka som
delar sig i flera grenar när den rinner genom ett häll och blockrikt område (0.5 km)
(foto 9). Denna strömsträcka har en total längd av 750 m. På bägge sidor av ån finns
rester av kvarnverksamhet. Vid inventeringstillfället, var den västra grenen torrlagd.
Vid strömsträckans nedre del, på den östra sidan, mynnar tillflödet Hönjarumsbäcken
(foto 10). Stora delar av detta område torrläggs tidvis helt under sommarhalvåret.
För att denna sträcka ska utgöra en lämplig livsmiljö för strömlevande fiskarter
krävs en minimiföring. Då ån förgrenar sig inom detta område bör en minsta
vattenföring vara så stor att de olika grenarna håller ett flöde på minst 200 liter per
sekund. Ån rinner som mest i fyra olika grenar, vilket tillsammans skulle ge en
minimiföring på ca 2 m3/s. Det har vid elfiske registrerats sandkrypare i den övre
delen av detta område (tabell 5). I ovandelen av strömsträckan finns ett dämme
tvärsöver ån, med syfte att hålla en stabil vattennivå uppströms vid nolltappning
(foto 1-2). Ovanför dämmet följer en lugnsträcka upp till Osbysjöns reglering.
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I tabell 1 nedan redovisas vattenbiotopsdata från hela sträckan. I området utgör
lugnflytande sträckor >60% av den total längden. Områden vilka har en forsande
och strömmande biotop lämpliga för strömlevande arter utgör ca 30% av den total
längden.

Tabell 1. Data från biotopsinventering i Helge ån augusti 1999. Framräknad dominerande typ av
strömförhållanden för de olika delsträckorna har angivits i %; längd, bredd och djup i meter, area i
m2, beskuggning, förekomst av dödved, rensningsgrad och storleken av skyddzon har angivits som
ett viktat medelvärde på en fyrgradig skala.

beskuggning död ved rensningsgrad skyddszon
0=obefintlig 0=saknas 0=ej rensat 0=< 3 m
1=dålig (<5%) 1=liten (<6 stockar/100 m) 1=försiktigt 1=3-10 m
2=mindre bra (5-50%) 2=måttlig (6-25 stockar/100 m) 2=kraftigt 2=11-30 m
3=bra (>50%) 3=riklig (>25 stockar/100 m) 3=omgrävd 3=>30 m

Parameter
total längd 5490

area 98850

lugnflytande (%) 65.6

svagt strömmande(%) 3.6

strömmande (%) 14.9

forsande (%) 15.9

medel bredd 18

medel djup 0.2-1.5

beskuggning 1.5

dödved 0.2

rensningsgrad 0.2

skyddszon 3

Av den inventerade sträckan utgör ca 20% av den total ytan potentiella
strömbiotoper vilka är lämpliga för öringens uppväxt, vilket ger ca 20 000 m2 (tabell
2). Förväntade tätheter av öring vid en fastlagd rimlig minimiföring bör ligga på ca 5
st 0+ (årsungar) samt ca 3 st äldre öring per 100 m2 (Degerman & Sers 1999).
Vilket totalt skulle ge ett öringbestånd på ca 1 600 individer. En minimiföring
kommer även att gynna andra strömlevande fiskarter såsom färna. I förlängningen
kommer en stabilare minimiföring ge utrymme för att bygga upp fiskbara bestånd
av öring och färna i det aktuella området.
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Tabell 2. Andelen öringbiotop klassad i en fyrgradigskala för lek- och uppväxt-område samt tillgång
på ståndplatser för större öring. Total yta är 98850 m2. Yta på område har angivits i m2 samt i
procent inom parantes. Klass 2 och 3 har redovisats tillsammans, då de tillsammans utgör lämplig
miljö för öring i Helge å.

För lekområde För uppväxtområde
0 = lekmöjliheter saknas 0 = inte lämpligt
1 = inga synliga lekområde men rätt strömförhållande 1 = möjligt men inte bra
2 = tämligen bra lekområde 2 = tämligen bra
3 = bra – mycket bra lekmöjligheter 3 = bra – mycket bra uppväxtområde

För ståndplatser
0 = saknas
1 = möjligt för enstaka större öring
2 = tämligen bra
3 = bra – mycket bra förutsättningar för större öring

Klass Lekområde Uppväxtområde Ståndplatser
0 79290 (80.2%) 79290 (80.2%) 0 (0%)

1 16760 (17.0%) 0 (0%) 78140 (79.0%)

2 + 3 2800 (2.8%) 19560 (19.8%) 20710 (21.0%)

Tillflödet Hönjarumsbäcken, (foto 10-12)

Hönjarumsbäcken har inventerats från dess utlopp i Helge ån och upp till två
vandringshinder i bäckens övre delar. Inventeringen har delats in i tre sträckor;
(nedre, 2.6 km) från Helge ån och upp till ett sammanflöde vid Bäckatorpet, (västra,
4.1 km) från sammanflödet och upp förbi Marklunda till ett vandringshinder vid
Trekanten, (östra, 4.9 km) från sammanflödet och upp till Rågeröd (bäck från
Angsjön) samt upp till Segesutslycke. Totalt har 11.6 km av Hönjarumsbäcken
vattenbiotop inventerats.

Hönjarumsbäcken är i stora delar påverkad av dikning och har bitvis stensatta
kanter. Några få sträckor i dess övre delar är lite påverkade och har mycket fina
strömvattenbiotoper. Två sträckor elfiskades (1998), dels vid Hönjarums skans samt
uppströms Hönjarum (1 km) (tabell 5). Vid elfisket erhölls öring på bägge lokalerna,
dock i relativt låga tätheter, vilket kan bero på högt flöde vid fisketillfället. Tidigare
elfiske (1992) har gett tätheter på 85 öringar per 100 m2. Vid inventering av
lekplatser som utfördes i mitten av november, registrerades lekgropar på grusiga och
steniga områden, från bäcken utlopp i Helge ån och upptill dess övre delar (foto 11-
12). Lek förekom både i den västra som östra grenen. Vid besöket i november togs
vattenprov för analys av pH-värden. Det uppmättes ett pH värde på 5.8 (nedre), 5.9
(västra) och 5.8 (östra) i Hönjarumsbäcken.
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I tabell 3 nedan redovisas vattenbiotopsdata från Hönjarumsbäcken. I området utgör
lugnflytande sträckor >50% av den total längden. Områden vilka har en forsande
och strömmande biotop lämpliga för strömlevande arter utgör ca 20% av den total
längden. Av den inventerade sträckan utgör ca 20% av den total ytan potentiella
strömbiotoper vilka är lämpliga för öringens uppväxt, vilket ger ca 4 000 m2 (tabell
4). Förväntade tätheter av öring bör ligga på ca 20 st 0+ (årsungar) samt ca 20 st
äldre öring per 100 m2 (Degerman & Sers1999). Vilket totalt skulle ge ett
öringbestånd på ca 1 600 individer. I nedre delen av Hönjarumsbäcken förekommer
även ett relativt rikligt bestånd av färna.

Tabell 3. Data från biotopsinventering i Hönjarumsbäcken augusti 1999. Framräknad dominerande
typ av strömförhållanden för de olika delsträckorna har angivits i %; längd, bredd och djup i meter,
area i m2, beskuggning, förekomst av dödved, rensningsgrad och storleken av skyddzon har angivits
som ett viktat medelvärde på en fyrgradig skala.

beskuggning död ved rensningsgrad skyddszon
0=obefintlig 0=saknas 0=ej rensat 0=< 3 m
1=dålig (<5%) 1=liten (<6 stockar/100 m) 1=försiktigt 1=3-10 m
2=mindre bra (5-50%) 2=måttlig (6-25 stockar/100 m) 2=kraftigt 2=11-30 m
3=bra (>50%) 3=riklig (>25 stockar/100 m) 3=omgrävd 3=>30 m

Parameter nedre västra ös t ra t o t a l t

total längd 2600 4100 4900 11600

area 5430 8110 7815 21355

lugnflytande (%) 15.1 68.6 64.1 54.5

svagt strömmande(%) 61.4 6.9 18.1 24

strömmande (%) 23.5 15.2 17.8 18.2

forsande (%) 0 9.3 0 3.3

medel bredd 2.1 2 1.6 1.8

medel djup 0.2 0.25 0.25 0.23

beskuggning 2.3 1.4 1.2 1.5

dödved 1.4 0.8 0.5 0.8

rensningsgrad 1.9 2.3 2.1 2.1

skyddszon 3 3 3 3
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Tabell 4. Andelen öringbiotop klassad i en fyrgradigskala för lek- och uppväxt-område samt tillgång
på ståndplatser för större öring. Total yta är 21355 m2. Yta på område har angivits i m2 samt i
procent inom parantes. Klass 2 och 3 har redovisats tillsammans, då de tillsammans utgör lämplig
miljö för öring i Hönjarumsbäcken.

För lekområde För uppväxtområde
0 = lekmöjliheter saknas 0 = inte lämpligt
1 = inga synliga lekområde men rätt strömförhållande 1 = möjligt men inte bra
2 = tämligen bra lekområde 2 = tämligen bra
3 = bra – mycket bra lekmöjligheter 3 = bra – mycket bra uppväxtområde

För ståndplatser
0 = saknas
1 = möjligt för enstaka större öring
2 = tämligen bra
3 = bra – mycket bra förutsättningar för större öring

Klass Lekområde Uppväxtområde Ståndplatser
0 17355 (81.2%) 10830 (50.7%) 420 (2.0%)

1 670 (3.1%) 6325 (29.6%) 6558 (30.7%)

2 + 3 3350 (15.7%) 4200 (19.7%) 14377 (67.3%)

Tabell 5. Fiskarters förekomst i Helge ån och Hönjarumsbäcken från elfiske 1992-1998. Elfiskena
från oktober 1998 utfördes av Naturbruksgymnasiet i Osby, fisket 1992 utfördes av Länsstyrelsen.

Lokal Koordinater Datum Arter

Helgeån, Göta bruk 624791;139039 981118 färna, mört, öring

Hönjarums skans 624847;138943 981118 öring

Hönjarum (1 km N) 624995;138992 981118 öring

Hönjarum, Bäckatorpet 625023;139010 920923 öring

Hönjarumsb. utfl. 624830;138963 981015 abborre, nejonöga, färna, gädda, mört, ål, öring

Helgeån, Genatorps kvarn 624820;138932 981015 färna, sandkrypare

Hönjarum 624934;138980 981015 färna, öring
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Förslag på åtgärder

Helge å

En grundförutsättning för att den aktuella delen av Helge ån ska hålla ett fiskbart
bestånd av stationär öring är att det alltid rinner fram en tillräcklig mängd vatten
över strömpartierna. Vid nolltappning, slås periodvis både bottenfauna och fisk ut på
stora ytor när dessa torrläggs. För att fisken skall erhålla erforderlig vattenmängd
föreslås att det ständigt framsläppes minst 2.0 m3/s genom ursprunglig åfåra.
Uppströms i Helge ån vid Gustavfors vattenkraftverk fastställdes vid en ny
vattendom, 1997-06-09, en minimitappning på 2.0 m3/s att tappas i ågrenen förbi
kraftveket.

För att öka beståndet av öring i Helge åns huvudfåra, vid Östra Genastorp, föreslås
därför att en omprövning sker av vattendomen för Genastorps VK, för att fastställa
en minimitappning. Vid vattendom 1981-08-31, fastställdes en fiskeavgift, enligt 10
kap 5§ vattenlagen, med ett årligt belopp på 24 128 kr. Dessvärre ingen
minimitappning, utan kraftverksbolaget har rätt att stänga flödet in till den
ursprungliga åfåran, vilket de gör under sommarhalvåret. Vattendom, med stöd av
15 kap 3§ första stycket vattenlagen, får omprövas för tillgodoseende av allmänna
intressen. Sådan omprövning får dock ske tidigast den 1 september 2011. Redan
dessförinnan får dock omprövning ske för att tillgodose sådana allmänna intressen
som berörs av väsentliga ändringar i vattenförhållandena. Lämplig part för att söka
för omprövning är Länsstyrelsen i Skåne.

Inga biotops åtgärder behövs att utföras i ett första skede i Helgeån. I samband med
att åbottnen bitvis torrläggs har småbjörkar och sly etablerats i fåran, vilka bör tas
bort ifall en minimitappning fastställs.

Hönjarumsbäcken

I Hönjarumsbäcken finns ett relativt gott öringbestånd, detta trots att stora delar av
bäcken är dikad och att den är något försurningspåverkad. Biotopsåtgärder går med
fördel att utföras på flera sträckor i vattendraget, med utläggning av sten, block och
lekgrus på strömsträckor som är påverkade av dikning. Naturbruksgymnasiet i
Osby, vilka äger endel mark längs bäcken, har planer på att arbeta praktiskt med
biotopsvård i sitt utbildningsprogram. Att Naturbruksgymnasiet framöver tar på sig
ett fadderskap för Hönjarumsbäcken faller sig kanske naturligt.

Under nuvarande förhållande så utgör troligtvis den öring vilken vandrar upp från
Helge å en mindre del av öringbeståndet i bäcken. Idag är öringbeståndet i Helge å
reducerat tillföljd av nolltappning och kommer med all säkerhet att öka vid en
fastställd minimivattenföring. Hönjarumsbäcken utgör ett potentiellt lek- och
uppväxtområde för Helge åns öring.
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Sammanfattning

Förutsättningar för strömlevande fiskarter har drastiskt förändrats i Helge å vid
Genastorp sedan ån reglerades. Tidigare fluktuerade flödet naturligt efter årstiderna,
vilket har förändrats till nolltappning med enstaka dagar med extremflöde under
vinterhalvåret. Öringen har påverkats negativt, då en stor del av de tidigare
strömområdena har minskat och i vissa fall torrlagts. Även andra arter har sannolikt
påverkats negativt såsom färna och mal. Resultaten från undersökningen visar på att
stora ytor av potentiella uppväxtområde finns på den aktuella sträckan. Av den
inventerade sträckan utgör ca 20 000 m2 av strömbiotoper vilka är lämpliga för
öringens uppväxt. Vilket totalt skulle ge ett skattat öringbestånd på ca 1 600
individer. För att detta ska vara möjligt behövs en vattenmängd på minst 2.0 m3/s.
Vilket föreslås vara den minimitappning som bör släppas genom den ursprunglig
åfåran. För att öka beståndet av öring i Helge åns huvudfåra, föreslås därför att en
omprövning sker av vattendomen för Genastorps VK, för att fastställa en
minimitappning.

I Hönjarumsbäcken finns ett relativt gott öringbestånd vilket till viss mån är påverkat
av dikning och försurning. Öringen leker på strömområden med grus och sten längs
hela den inventerade sträckan. Av den inventerade sträckan utgör ca 4 000 m2 av
strömbiotoper vilka är lämpliga för öringens uppväxt. Vilket totalt skulle ge ett
skattat öringbestånd på ca 1 600 individer. Hönjarumsbäcken utgör en viktig resurs
som lek- och uppväxtområde för Helge åns öring.

Sammanfattningsvis utgör Helge ån vid Genastorp en stor potential för att återskapa
ett attraktivt strömfiske efter öring. Väl i klass med Gustavsfors fvo, som är beläget i
Helge ån uppströms Delaryd. Inom detta område säljs fiskekort till allmänheten för
ca 60 000 kr om året, vidare så bedrivs en framgångsrik fiskevård med satsning på
den stationära öringen samt med återintroduktion utav harr. Vilket visar på ett stort
behov av strömvatten i denna region vilket är en bristvara.

Erkännande

Tack till Jan Johansson som hjälpt till med fältarbetet. Vidare tack till Mikael
Svensson, Carl-Otto Wahlström och Bo Essvik för värdefulla synpunkter.
Undersökningen har finansierats av Genastorps fvo.
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Bilaga 1

Foto 1. Helge å vid Genastorp. 980402

Foto 2. Helge å vid Genastorp. 981103

Foto 3. Helge å vid Göta bruk. 980402
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Foto 4. Helge å vid Göta bruk. 981103

Foto 5. Göta bruk. 981118

Foto 6. Göta bruk. 981103
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Foto 7. Bökeskog. 981103

Foto 8. Bökeskog. 981103

Foto 9. Genastorp. 990810
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Foto 10. Hönjarumsb. 990810

Foto 11. Hönjarumsb. 990810

Foto 12. Hönjarumsb. 990810


