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Abstrakt	
Genom ett gammalt industrisamhälle i Mölndals kommun rinner, en del av 
Mölndalsån kallad Stenån. Det kraftigt modifierade vattendraget kan idag liknas 
som en rest av det historiska nyttjandet av forsen. Gamla kvarnrester och 
dämmen som lämnats kvar i ån utgör idag vandringshinder för det stationära 
beståndet av öring som finns. Syftet med arbetet är att biotopkartera 
vattendraget och se hur vattendraget fungerar som öringhabitat. För att få en 
uppfattning om öringens status utfördes elfiske. Resultatet av detta visade på 
väldigt låga tätheter. Av biotopkarteringen framgick en avsaknad av strandzoner 
då vattendraget kraftigt kanaliserats. Vid biotopkarteringen studerades även 
vandringshindren närmare för att se om det med enklare metoder skulle gå att 
åtgärda för att bli lättare att passera. Två vandringshinder som undersöktes var 
placerade mitt i vattendraget och riskerar att fragmentera systemet ytterligare. 
Med enklare metoder, exempelvis att gräva djupare nedströms vandringshinder 
eller genom att skapa strukturer på homogena sträckor kan man åtgärda några 
av de problem som identifierats. De låga tätheterna av öring är oroande och i 
arbetet presenteras en lista på flera tänkbara åtgärder som skulle gynna den 
stationära öringpopulationen i Stenån. 

Abstract	
Through the old industrial society in the county of Mölndal flows a part of 
Mölndalsån called Stenån. The stream has been heavily modified and the history 
makes itself reminded throughout the whole water system. Old mill remains and 
dams that are left nowadays functions as migrating barriers for stationary brown 
trout. The purpose of the study is to biotope mapping the stream with focus on 
trout habitat. To get an idea of the trout's status, electric fishing was carried out. 
The result of this showed very low densities. The biotope mapping showed that 
there was a lack of connectivity zones between water and terrestrial 
environment due to channeling. The migration barriers were also studied more 
closely to see if it would be possible to make them able to pass with simpler 
methods. Two migratory obstacles were placed in the middle of the stream 
which could increase the risk further fragmentation of the system. With simpler 
methods, such as digging deeper downstream migratory obstacles or by creating 
structures on homogeneous sections, one can solve some of the identified 
problems with the obstacles. The low densities of brown trout are worrying and 
in this article there’s a list with suggestions that would benefit the stationary 
trout population in Stenån. 
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Inledning	
Stenån är en del av Mölndalsån som är ca. 2km långt och utgår från Stensjön och 
slutar vid fallen vid det Gamla torget, även kallat Mölndals kråka. I systemet ingår 
tre sjöar (Stensjön, Rådasjön och Landvettersjön) som påverkar den totala 
avrinningen. I delavrinningsområdet ingår enbart Stensjön som anknyter till 
Stenån. Vattendraget tillhör Göta älvs huvudavrinningsområde (SE 108000) 
(SMHI). Ån har under lång tid fungerat som drivmedel till Kvarnbyns 
industriområde och forsen blev en effektiv kraftkälla åt olika typer av fabriker ex. 
textil- och pappersindustrier samt oljeslagerier (molndal.se1). Idag utgör 
kvarnbyfallet med tillhörande vattendrag ett riksintresse för kulturvård vilket 
också inkluderar de dämmen och kvarnrester som har stått kvar i vattendraget 
sen lång tid tillbaka (molndal.se2). 

Närmiljön till Stenån är ett populärt område med flera promenadstråk. Dom nu 
nedlagda industrierna är idag kulturminnen i form av museum och besöks av en 
mängd turister varje år. Även om den omgivande miljön är inbjudande så har 
nyttjandet av vattenkraften i Stenån påverkat miljön i vattendraget, både till 
utseende och funktion. Vattendragets tidigare funktion som drivmedel åt 
industrier har krävt höga, starka och kontinuerliga flöden. Därför har Stenån 
artificiellt konstruerats till att bli en effektiv sträcka för att förflytta vatten 
framåt. För att styra flödet har man byggt dämmen med tillhörande luckor vid 
vilka man kan styra mängden av vatten som får passera. Luckorna är idag 
obrukbara men står kvar i vattendraget och utgör vandringshinder för vandrande 
fisk. I Stenån finns ett stationärt bestånd av öring (Salmo trutta) som är mycket 
begränsad i sin vandring, dels uppströms vattendraget men även inom systemet.  

Kunskap om vilka fiskar som tidigare vandrat i vattnet är knapphändig, dock görs 
insatser för vandrande ål (Anguilla anguilla), som tidigare tagit sig upp i systemet 
men som idag behöver hjälp att passera kvarnbyfallet (Mölndals Energi). 
Uppströms kvarnbyfallet finns ett stationärt bestånd av öring. Enligt svenska 
elfiskeregistret (SERS) har lax (Salmo salar) påträffats strax nedströms 
kvarnbyfallet men aldrig uppströms sedan provfisket startade år 1992. I Stenån 
bedrivs sportfiske på det stationära öringbeståndet och fiskerätten ägs av 
kvarnbyns sportfiskeklubb. Fiskbeståndet befaras ha minskat och idag (2016-
2017) råder fiskeförbud i Stenån.  

 

Syfte	
Syftet med arbetet är att göra en biotopkartering av Stenån och redogöra för den 
stationära öringens habitat- och vandringsmöjligheter i ån. Utförandet sker 
främst i fält och går ut på att samla in data och information om vattendraget för 
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att sedan beskriva och kvantifiera vattendragets biotoper. Genom elfiske kan vi 
uppskatta tätheten av öring men också vilka andra fiskarter som förekommer i 
systemet. Att uppskatta tätheterna av öring har också efterfrågats av den lokala 
sportfiskeklubb (Kvarnbyns sportfiskeklubb, KSFK) som äger fiskerättigheterna i 
vattendraget. Målet med studien är att, utifrån resultaten från elfisket och 
biotopkarteringen presentera en lista med tänkbara åtgärder som kan förbättra 
förutsättningarna för den stationära öringen i Stenån.  

 

Metod	
Protokoll	A	&	D	
Biotopkarteringen gjordes enligt Jönköpingsmodellen (JKM) som är en 
standardiserad karteringsmodell. I JKM ingår fem inventeringsprotokoll och för 
detta arbetet användes två stycken av dessa, protokoll A vattenbiotop, samt 
protokoll D vandringshinder (Länsstyrelsen, 2017).  

 

Protokoll	A	-	Vattenbiotop	
För protokoll A Vattenbiotop delades vattendraget in i delsträckor. För varje 
sträcka beskrevs vattendragets egenskaper, framförallt strömförhållande och 
bottensubstrat men även rumsdimensioner, skuggning, död ved och 
vattenvegetation. Klassindelningen för vattenvegetation, bottensubstrat och 
strömförhållande gjordes i förhållande till total täckningsgrad. Klass 0 = saknas, 
klass 1 = 0-5%, klass 2 = 5-50% och klass 3 = >50% (eller det dominerande 
substratet/strömförhållandet). Vattendraget delades upp i sträckor beroende på 
hur dessa egenskaper förändras och hur de anses avgörande för biotopens 
funktion.  

 

Protokoll	D	–	Vandringshinder	
För inventering av vandringshinder användes protokoll D. Istället för att beskriva 
en sträcka beskrevs punkter i vattendraget där det fanns vandringshinder. Där 
noterades vandringshindrets egenskaper. Det noterades även till vilken grad 
hindret är passerbart för öring som ska ta sig uppströms. Passerbarhet 
bedömdes utifrån tre klasser: 

Passerbart = Hindret är passerbart (kan endast noteras för öring). 

Partiellt hinder = Hindret kan passeras under vissa gynnsamma förhållanden. 
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Definitivt hinder = Hindret kan med största sannolikhet inte passeras under 
några förhållanden. 

 

Elfiske	
För att samla in längddata och uppskatta tätheter av öring genomfördes elfiske.  
För provfiskelokaler valdes 4 områden på 200 m², två lokaler som utifrån 
karteringen ansågs vara bra samt två som ansågs vara mindre bra. Varje 
provfiskelokal som valdes ut låg i en unik sträcka utan överlapp. Elfiske utfördes i 
sträckorna 1, 2, 5 och 7. Elfisket gjordes i omgångar, gav första omgången 
resultat släpptes fiskarna ut nedströms området och en ny omgång påbörjades. I 
fält fördes protokoll över arter, antal, längd(mm) samt observerade fiskar.  

 

Resultat	
Biotopkartering	

 

Figur 1: Karta över området. Nummer indikerar sträckesindelning. Rödstreckat område ej karterat. Karta 
tagen från Länstyrelsen informationskarta (Länstyrelsen geoportal). 

Sträcka 1 

Sträckan startar innan de två fårorna (norra och södra) återansluter. Sträckan har 
en medelbredd på 9 m och ett medeldjup på 0.4 m. Den lilla skillnaden mellan 
medel- och max djupet (0.9 m) visar på en homogen sträcka, som sträckte sig 
155 m. Strömförhållandet domineras av strömmande (klass 3) samt svagt 
strömmande (klass 2). Bottensubstratet utgjordes främst av sten (klass 3), block 
(klass 2) som ofta bröt ytan och grus (klass 2). Vattenvegetationens totala 
täckningsgrad (klass 2) utgjordes främst av Fontinalis (klass 2). 
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Undervattensväxter med fingrenade blad (klass 1) påträffades också på sträckan. 
Längs hela sträckans kanter växer det träd vilket bidrog till en hög skuggning av 
vattnet samt rötter som blottades i kanten av ån. Grov död ved (antal/100m) var 
1,3. Skuggning av vattendraget var klass 
3. 

 

Figur 2: Grafer över bottensubstrat och strömförhållande för sträcka 1. Centrum av cirkeln representerar 
klass 0 och yttersta ringen av grafen representerar klass 3.  

 

Sträcka 2 

Sträcka 2 har en medelbredd på 4,2 m. Det dominerande strömförhållande var 
strömmande (klass 3) vatten med en del inslag av svagt strömmande (klass 2) 
vatten. Sträckan hade en hög andel block och sten. Grus förekom men var 
fördelat och insprängt mellan större substrat. Den totala täckningsgraden för 
vattenvegetationen var klass 2 och utgjordes främst av Fontinalis och hårslinga. 
Skuggning var klass 3 och grov död ved (antal/100m) var 2,8. Sträckan saknar till 
stor del naturlig strandzon. 

 

Sträcka 3 

Sträcka 3 var en kort sträcka på 37 m som avslutades vid ”grevedämmet”. 
Sträckan hade ett medeldjup på 0,2 m och en medelbredd på 3,5 m. Fåran var 
konstruerad för att vattnet skulle få ett snabbt flöde och det dominerande 
strömförhållande var forsande med inslag av strömmande. Botten bestod helt av 
något typ av betongfundament med endast något enstaka block och sten. 
Skuggningen var klass 3. Ingen vattenvegetation förekom på sträckan och grov 
död (antal/100m) var 2,7. Hela sträckan saknar naturlig strandzon. 
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Figur 3: Grafer över bottensubstrat och strömförhållande för sträcka 3. Centrum av cirkeln representerar 
klass 0 och yttersta ringen av grafen representerar klass 3.. 

 

Sträcka 4 

Sträckan är 111 m lång med en medelbredd på 5,8 m. Medeldjupet på sträckan 
är 0,5 m, men där sträckan börjar är det 1,5 m djup vilket också är maxdjupet för 
sträckan. Det dominerande strömförhållande var lugnflytande (klass 3) samt 
svagt strömmande (klass 2). Botten består till största del av ler (klass 3) och silt 
(klass 2). Penetrationsdjupet genom ler och silten på sträckan var som mest 0,5 
m. Vattenvegetationens totala täckningsgrad (klass 3) bestod främst av vass 
(klass 3), hårslinga (klass 2) och näckrosor (klass 1). 

 

Figur 4: Grafer över bottensubstrat och strömförhållande för sträcka 4. Centrum av cirkeln representerar 
klass 0 och yttersta ringen av grafen representerar klass 3.  

 

Sträcka 5 
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Denna sträcka var 98 m lång, en medelbredd på 5 m och ett medeldjup på 0,6 m. 
Sträckan slutade med ett dämme. Längs den ena sidan av sträckan stod det 
gamla industribyggnader och hela den andra sidan bestod av en brant sluttning 
med träd. Det dominerande strömförhållande var svagt strömmande följt av 
strömmande med inslag av lugnflytande och forsande. Det dominerande 
bottensubstratet var sten, även grus förekom samt inslag av sand och block. 
Vattenvegetationens totala täckningsgrad var klass 2 och bestod till största del av 
Fontinalis, även bladvass och trådalger förekom. Skuggning var klass 3 och grov 
död ved (antal/100m) var 11,2. 

 

Figur 5: Grafer över bottensubstrat och strömförhållande för sträcka 5. Centrum av cirkeln representerar 
klass 0 och yttersta ringen av grafen representerar klass 3.  

 

Sträcka 6 

Denna sträcka är 50 m lång och startar med ett dämme där ån breder ut sig på 
en maxbredd på 6 m och ett maxdjup på 1 m. Längre uppströms korsar en bro 
vattendraget vilket tidigare delat upp sträckan i två delar, nu är dock ena fåran 
uttorkad och igenväxt. Strömförhållande på denna sträcka är mycket homogent 
och domineras av svagt strömmande. Bottensubstratet bestod främst av sten 
(klass 3), grus (klass 2) och sand (klass 2). Det fanns även en del ler (klass 2) och 
silt (klass 2) längs hela sträckan, främst i kanterna där det växte bladvass. 
Vattenvegetationens totala täckningsgrad var klass 2. Ingen dödved förekom på 
sträckan, dock fanns det gott om både grov- och findetritus. 

 

Sträcka 7 
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Sträcka 7 börjar direkt efter ”Grevedämmet” vilket har skapat ett stort och brett 
område med svagt strömmande vatten. Sträckan är 36 m lång med ett 
medeldjup på 0,5 m och max bredd på 20,6 m. Det dominerande 
strömförhållande är svagt strömmande med en del strömmande vatten och 
inslag av lugnflytande och forsande vatten. Det dominerande bottensubstratet 
var sten men även mycket block, grus och sand förekom längs sträckan. Flera 
block bryter vattenytan. Grov död ved (antal/100m) var 14. Vattenvegetationens 
täckningsgrad var klass 2 och bestod till största del av bladvass, 
undervattensväxter med fingrenade blad, Fontinalis, trådalger och 
sötvattensvamp. 

 

Sträcka 8 

Sträcka 8 är ca. 33 m lång och 9 m bred. Det går en bro, som är 9 m bred tvärs 
över ån här. Medeldjupet är 0,5 m och skuggningen är klass 3. Det dominerande 
strömförhållande var svagt strömmande med en del strömmande, samt inslag av 
lugnflytande och forsande vatten. Botten domineras av sten med inslag av block 
och grus samt lite sand. Vattenvegetationens täckningsgrad är klass 2 och 
domineras av Fontinalis, trådalger och sötvattensvamp. Grov död ved 
(antal/100m) för sträckan är 0. Sträckan saknar naturlig strandzon. 

 

Sträcka 9 

Sträcka 9 är en av de djupare sträckorna med ett max djup på 1 m och ett 
medeldjup på 0,7 m. Sträckan är 30 m lång och det dominerande 
strömförhållandet längs sträckan är lugnflytande (klass 3) men även svagt 
strömmande, strömmande och forsande förekommer. Botten består till största 
del av block vilket var det dominerande bottensubstratet (klass 3) följt av sten 
och grus. Vattenvegetationens täckningsgrad var klass 2 och bestod till största 
del av Fontinalis och trådalger. Skuggning för sträckan är klass 3 (>50%) och grov 
död ved (antal/100m) är 3,4. Sträckan saknar naturlig strandzon. 

 

Sträcka 10 

Sträcka 10 är 42,3m lång och börjar uppströms med ett 13 m brett område med 
ett max djup på 0,6 m. Därefter i flödesriktningen kommer en korsande väg i 
form av en tågbro. Detta har lett till att sträckan under bron har bildat två fåror, 
runt en bropelare, som möts igen direkt efter bron. Det dominerande 
strömförhållande är strömmande (klass 3) men det förekommer även en del 
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forsande vatten samt inslag av lugnflytande och svagt strömmande vatten. 
Botten består till största del av sten vilket var det dominerande bottensubstratet 
(klass 3) men det fanns också en hel del block och grus. En del av blocken stack 
upp ovanför vattenytan under och uppströms bron. Vattenvegetationens totala 
täckningsgrad var klass 2 och bestod till största del av Fontinalis och trådalger 
men också en del undervattensväxter med fingrenade blad. Skuggning för 
sträckan var klass 2 och grov död ved (antal/100m) var 4,7. 

 

Sträcka 11 

Sträcka 11 är längst uppströms i Stenån och slutar vid utloppet från Stensjön. 
Den är 100,1m lång har en medelbredd på 10 m och ett medeldjup på 0,5 m. Det 
dominerande strömförhållande är strömmande (klass 3) men det finns en del 
områden med forsande samt svagt strömmande vatten. Botten består till största 
del av sten med inslag av block, sand och grus. Sand ligger längs kanterna av ån 
och grus mellan stenarna. Grov död ved (antal/100m) var 5 st. 
Vattenvegetationens totala täckningsgrad var endast klass 1 och bestod till 
största del av mossor samt påväxtalger. Hela sträckan hade gott om skuggning då 
det växer träd längs med kanterna på hela sträckan. Stora delar av sträckan 
saknar naturlig strandzon. 

 

Vandringshinder	
 
Vandringshinder 1 

Första vandringshindret ligger i slutet av sträcka 3. Detta består av 
regleringsluckor som idag inte används. Vattnet strömmar här med en hög 
hastighet ner i en konstgjord kanal med cementerad botten och sidor. 
Vandringshindret bedöms som partiellt hinder.  

 

Vandringshinder 2 

Andra vandringshindret ligger i slutet av sträcka 5. Detta består av en sluttande 
betongstruktur som avslutas med ett litet fall. Direkt ovan vandringshindret 
ligger bitvis metallplåt och stålbalkar. Vandringshindret bedöms som partiellt 
hinder. 
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Figur 6: Foton av vandringshinder 2. Det översta fotot är taget nedströms vandringshindret. Det två nedersta 
är tagna uppströms vandringshindret.  

 

 
Vandringshinder 3 

Tredje vandringshindret ligger längst uppströms i området i utloppet från 
Stensjön. Detta är stensjödämmet och är en regleringsdamm med 
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underströmningsluckor. Stensjödämme bedöms periodvis vara ett definitivt 
hinder. 

 

Figur 7: Foto av vandringshinder 1 i biotopkarteringens sträcka 11. 

 

Elfiske	
Sträcka 1 provfiskades i två omgångar och totalt registrerades 4 stycken öringar, 
samt 4 stycken lakar (Lota lota). Minsta längd hos öring var 75mm och största 
uppmätta öringen på sträckan var 275mm (se tabell 1).  

Elfisket i sträcka 5 utfördes också i två omgångar. Vid första försöket 
registrerades 4 stycken öringar och i andra försöket 1 öring (se tabell 1). 
Öringarnas längd varierade mellan 70mm – 85mm. Övriga arter som påträffades 
på sträckan var mört (Rutilus rutilus). 

Elfisket från sträckorna 2 och 7 gav ingen data.  

 

Tabell 1: Resultat från elfiske på sträckorna 1 & 5. Antal och längd(mm). 
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Diskussion	
Biotopkartering	
För att skapa ett starkt och kontinuerligt flöde har Stenån rensats på död ved och 
större sten. Den döda veden fyller en viktig funktion i vattendrag, dels som 
skyddande strukturer för öring men också som mikrohabitat i sig. Hög förekomst 
av död ved och sten skapar en varierad miljö som är gynnande för både fisk och 
även för vattenkemin (Degerman, 2008). Från biotopkarteringen framgick att 
samtliga sträckor i Stenån hade en större avsaknad av död ved. Det högsta 
antalet registrerades på sträcka 9, 14𝑠𝑡/100𝑚. Medel för alla sträckor var 
5𝑠𝑡/100𝑚. I Degermans ”Ekologisk restaurering av vattendrag” är det förslagna 
riktvärdet i skogsvattendrag 6	𝑡𝑖𝑙𝑙	12𝑠𝑡/100𝑚. 

De första tre sträckorna ingår i södra fåran. Denna fåra anlades under 
industrietableringen i Kvarnbyn för att öka vattentransporten vid höga flöden. 
Även om strömförhållanderna och djupet (delvis) är homogent på alla tre 
sträckor, finns där en bottensubstratsvariation som skapar en mosaikstruktur på 
botten. Idag fyller fåran ingen vidare funktion för Kvarnbyn men håller dock 
förhållandevis bra uppväxt- samt lekområden för öring. Anläggandet av den 
södra fåran kan antas ha förändrat utseendet på den norra fåran då vattenflödet 
antagligen varit starkare och vattenståndet högre. Vattnet som kommer 
uppströms både södra- och norrafåran har kortast väg till södra fåran. Eftersom 
ingen av fårorna regleras blir vattenmassorna större i södra och samtidigt mycket 
låga i norra. Detta syns tydligt på omgivande strukturer i norra fåran som 
skvallrar om en tidigare högre vattennivå. Idag är vattennivåerna så pass låga 
säsongsvis att den tidigare kantzonen förhindrar bildandet av en naturlig 
strandzon.  

Vattendragets omgivning präglas av bilvägar, byggnader och promenadstråk. 
Beskuggningen av vattendraget är bra men en större skyddszon saknas på flera 
sträckor. Skyddszoner kan utgöras av buskar och sly som avgränsar vattendraget 
från exempelvis bilvägar. Då vattendraget blivit kraftigt rensad och fått förstärkta 
sidor, saknas naturliga strandzoner längst hela ån. Strandzonen fyller en viktig 
funktion för näringsutbyte mellan terrest- och akvatiskmiljö. Avsaknaden av 
strandzon kan påverka artdiversiteten i ån negativt (Renöfält, 2004). Det kraftigt 
förstärkta sidorna i vattendraget förhindrar den erosion som annars sker 
naturligt. Detta är en viktig egenskap hos naturliga vattendrag som skapar högre 
mångformighet för öringhabitat (Lepori & Hjerdt, 2006). 

Vandringshinder	
Vandringshindret på sträcka 3 bedöms som ett partiellt hinder. Förmodligen är 
det den homogena strukturen och dammluckorna som utgör det huvudsakliga 
hindret. Den homogena strukturen gör att vattenhastigheten ökar då inget 
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stannar upp och bromsar vattenflödet. Fiskyngel och små individer kan ha svårt 
att simma mot en stark vattenström men även större individer kan ha svårt att ta 
sig förbi ett hinder med ett väldigt starkt vattenflöde (Degerman, 2008).  

Det andra vandringshindret som ligger i slutet på sträcka 5 bedöms som ett 
partiellt hinder. Ett av problemen för vandrande laxfiskar att ta sig uppströms 
förbi hinder är att det är väldigt grunt direkt nedströms hindret. Enligt Degerman 
(2008) är det optimala hoppförhållandet då höljan nedströms hindret är 25% 
större än hopphöjden. Detta var inte fallet för vandringshindret på sträcka 5 
vilket då gör det svårt för fisken att få tillräckligt mycket fart för att klara 
hoppet.  Även här är en stor del av hindret konstruerat av en sluttande 
betongstruktur vilket skapar ett homogent flöde utan bromsande strukturer. 

Det sista vandringshindret är stensjödämme. Detta hinder bestående av 
regleringsluckor är periodvis ett definitivt hinder då luckorna är stängda. 
Luckorna används idag i syfte för att kontrollera vattennivån och underlätta vid 
kraftig nederbörd. 

Kvarnresterna och dämmen i Stenån skyddas idag mot åtgärder som kan skada 
kulturmiljön vilket kan försvåra enklare lösningar, som skulle kunna vara att 
avlägsna resterna från vattendraget. Därför kan alternativa lösningar vara 
aktuella för att både skydda kulturmiljön samtidigt som man tar hänsyn till 
fiskvandring och fiskhabitat. 

 

Habitat	öring	
Ett bra habitat för öring bör innefatta ett lämpligt område för lek. Det ska då 
finnas lekgrus på rätt djup samt strömförhållande som syresätter lekgruset. 
Vidare bör det även finnas bra med skydd och ståndplatser för de nykläckta 
ynglen, exempelvis död ved, stenar eller blottade rotsystem (Armstrong et. al. 
2003). När öringen växer blir ståndplatser extra viktiga då individer tenderar att 
hålla specifika ståndplatser. Även strömförhållande är viktigt för öringen då ett 
strömmande vatten oftast innebär att det förekommer färre predatorer, till 
exempel gädda och lake. Adulta individer behöver också skydd från predatorer, 
främst terrestra och flygande, i form av buskage och träd längs vattendraget 
samt djupa partier (Degerman, 2001). 

I vattendraget som undersökts anser jag att det finns några sträckor som har 
passande habitat för öring. I sträcka 1 finns ett varierat bottensubstrat där det 
förekommer grus samt sten och block (figur 2). Sten och block är bra 
ståndplatser för öring och denna sträcka var en av få där det också förekom en 
kantzon med blottade rotsystem vilket är viktigt för juvenila 0+ och 1+. Även 
strömförhållande på sträckan var bra med mycket strömmande vatten samt 



 
 

16  

svagt strömmande vatten (figur 2). Antagligen saknas mer etablerade 
lekområden på sträckan.  

Sträcka 5 är också ett bra habitat för öring. Precis som sträcka 1 har den ett 
varierat bottensubstrat och många ståndplatser (figur 5). Även strömförhållande 
var bra på sträckan med mycket svagt strömmande vatten samt en del 
strömmande vatten (figur 5). Den här sträckan är något grundare än sträcka 1 
och delar av sträckan kan vara för grund för vuxna individer men den passar 
antagligen bra som uppväxtområde. 

Sträckor som anses vara mindre lämpliga öringshabitat är sträckorna 3 och 4. 
Bottensubstratet i sträcka 3 bestod till största del av ett betongfundament och 
saknade i stort sett ståndplatser (figur 3). Även sidorna på den sträckan bestod 
av stenmur och alla dessa faktorer bidrog till ett starkt flöde (figur 3). Den sträcka 
som ansågs var det minst lämpliga öringshabitatet var sträcka 4. Den här 
sträckan skiljde sig från andra sträckor då bottensubstratet dominerades av ler 
och silt samt att strömförhållandet dominerades av lugnflytande vatten (figur 4).   

 

Öringpopulation	
Elfiskeresultatet visar på väldigt låga tätheter av öring och på grund av det, samt 
det låga stickprovsantalet blir resultatet svårtolkat. Från databasen 
Elfiskeregistret (SERS):s senaste rapport år 2011 registrerades 0,7	𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒𝑟/
100𝑚6 (jämför med 2,5	𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒𝑟/100𝑚6) från sträcka 5. Högst täthet på den 
sträckan uppmättes 2010 till 24,2	𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒𝑟/100𝑚6, vilket bedöms som 
”normala” tätheter (Sers B et al. 2008). Denna trend känns även igen inom 
sportfiskeklubben som äger fiskerätten i vattendraget. Då det saknas 
kontinuerliga och längre tidsserier av elfiskerapporter är det oklart hur 
populationsstorleken hos öringbeståndet varierar mellan åren och  
ifall det kan vara en orsak till de registrerade låga tätheterna.  

Öringen är väldigt känslig för närvaro av predatorer, och rovfiskar som  
gädda och lake har man visat kan tydligt påverka tätheten av öringyngel 
(Greenberg et al. 1997). Från sträcka 1 registrerades 2 stycken lakar och gädda 
observerades. Troligtvis är tätheterna av öring i Stenån väldigt låga och 
årsföryngringen likaså. Inga yngel påträffades under elfisket och har  
heller inte observerats under biotopkarteringen. Den låga tätheteten av  
både äldre individer och yngel kan bero på predation, både inom arten och  
mellan arter (Degerman 2001). 

Även det begränsande utrymmet i vattendraget kan vara en faktor som  
påverkar populationstäthet. Elfiskelokalerna som gav resultat låg i norra  
fåran (sträcka 5) och i södra fåran (sträcka 1). Båda dessa fåror avslutas 
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uppströms med partiella vandringshinder. Vid låga vattenflöden kan dessa hinder 
antas som definitiva hinder vid vilka vandringsmöjligheten för öringen försvinner. 
Fiskens möjlighet att vandra även inom slutna system är viktig, särskilt då 
öringynglen etablerar egna territorium (Degerman 2001).  

Vid elfisket fångades även en stor del signalkräftor (Pacifastacus Leniusculus) 
men dessa registrerades inte. Höga tätheter av signalkräfta kan vara skadligt för 
öringrekrytering då de äter av öring-rommen och gräver upp rommen ur 
sedimentet (Peay et al. 2009). Signalkräftor noterades redan vid 
biotopkarteringen och förekom i samtliga sträckor i Stenån.  

Slutligen, att finna orsaken som främst påverkar tätheterna av öring utifrån detta 
arbete förblir ovisst. Antagandet att samtliga förklaringar till den låga tätheten, 
var och en har en direkt påverkan men att alla tillsammans skapar störst inverkan 
på öringpopulationens storlek är förmodligen mest troliga.  

 

	
Slutsats/Åtgärder	

• Då Stenån ligger centralt beläget har det medfört att det ligger väldigt mycket 
skräp i ån i form av glas, plast, cyklar och dylikt. Detta bör så klart rensas upp 
men borde inte vara en så omfattande åtgärd. 

• Då vägar och byggnaderna i området kommer bestå får man “anpassa 
skyddszonens bredd efter de lokala förhållanden” (Bergquist, 2016) som råder 
och eftersträva optimal funktion. Längst Stenån bör man försöka bevara de träd 
och buskar som växer intill vattendraget. 

• I Stenån behöver det utredas var strandzoner kan anläggas eller förbättras. I 
norra fåran skulle man med enklare metoder kunna skapa en strandzon där det 
finns en konnektivitet med den terrestra miljön. I övriga delar av ån är sidorna 
förstärkta med stenmurar och där kan det vara svårare att utföra åtgärder. 

• Då det var låg förekomst av död ved bör detta tillföras till alla sträckor i ån. 
Detta kan tillföras direkt till ån, samt ska det skapas strukturer för att förändra 
flödet kan det med fördel skapas av död ved. 

• Vandringshindret på sträcka 3 kan åtgärdas genom att skapa strukturer som 
bromsar upp och varierar flödet i betongkanalen. 

• Vandringshindret på sträcka 5 bör rensas på skrot direkt uppströms hindret 
samt att det måste grävas djupare direkt nedströms för att fisk ska kunna 
hoppa. 
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• Vandringshindret på sträcka 11 är Stensjödämmet och består av 
regleringsluckor, här kan ett alternativ vara att hålla luckorna öppna under 
perioder när fisk vandrar. 

• För att få ett mer varierat djup i den södra fåran kan ett alternativ vara att 
skapa trösklar av exempelvis sten. Sten och block finns tillgängligt längs ån från 
det att ån rensats. 

• Sträcka 1 kan vara en lämplig sträcka att anlägga lekplatser i genom att tillföra 
lekgrus där förhållanden som djup och vattenflöde är optimala. 

• Inga årsyngel av öring påträffades under arbetet. Därför rekommenderas att 
aktivt leta efter dessa i Stenån, förslagsvis genom elfiske och under våren på 
potentiella lekplatser. Förslagsvis i sträcka 1 och 5. 

• Vidare rekommenderas mer omfattande elfisken för att utreda 
predationstrycket samt den rådande populationsstrukturen hos det stationära 
öringbeståndet. 
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Bilaga	1.	Tabell	över	dimensionerna	av	varje	sträcka	
 

Tabell 2: Dimensionerna av vattendraget varje sträcka i Stenån. 
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Bilaga	 2.	 Grafer	 beskrivande	 strömförhållande	 och	
bottensubstrat	för	alla	sträckor	
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Figur 1: Grafer över bottensubstrat för alla sträckor. Centrum av cirkeln representerar klass 0 och yttersta 
ringen av grafen representerar klass 3. Klassindelning gjordes i förhållande till total täckningsgrad. Klass 0 = 
saknas, klass 1 = 0-5 %, klass 2 5-50 %, klass 3 >50 % (eller det dominerande substratet). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 



 
 

23  

 

  

  

  

  
 



 
 

24  

 

Figur 2: Grafer över strömförhållande för alla sträckor. Centrum av cirkeln representerar klass 0 och yttersta 
ringen av grafen representerar klass 3. Klassindelning gjordes i förhållande till total täckningsgrad. Klass 0 = 
saknas, klass 1 = 0-5 %, klass 2 5-50 %, klass 3 >50 % (eller det dominerande strömförhållandet). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 


