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Sammanfattande bedömning
Under perioden 2000–2008 genomfördes flera åtgärder för att skapa fria vandringsvägar för fisk i Holje-
ån. Det byggdes en fiskväg i form av ett omlöp förbi Gonarps kraftverk och två gamla kraftverksdammar 
revs ut. I dagsläget innebär det att fisken fritt kan vandra från Hanöbukten till Olofström. Åren efter 
färdigställandet av fiskvägen fanns en fiskräknare på plats i omlöpet och det kunde konstateras uppgång av 
havsöring. Enstaka havsöringar har också fångats i samband med elfiskeundersökningar i vattendraget. 

Utrivningen av de två dammarna vid Östafors har ytterligare förbättrat förutsättningarna för förekomst 
av öring genom att det återskapats strömvattensträckor såväl nedströms som uppströms de gamla däm-
mena. Inte minst gäller det den nedre dammen där det återskapats en forssträcka med kvaliteter nog för 
förekomst av lax. 

Vattendragsmiljöerna i Holjeån lämpar sig väl för strömlevande fisk. Enligt den biotopkartering som ge-
nomfördes 2002 utgjordes 50 % av sträckan av svagt strömmande partier, 46 % var kraftigt strömmande, 
2 % forsande och bara drygt 1 % av ån bedömdes som lugnflytande. Det dominerande bottensubstratet 
var sand, men även grus, sten och större block förekom rikligt. Drygt 6 % av vattendragssträckan bedöm-
des erbjuda goda lekmöjligheter för öring samtidigt som ytterligare knappt 15 % bedömdes som tämligen 
bra. En knapp tredjedel av Holjeån bedömdes som tämligen bra–mycket bra som uppväxtområde för 
öring. Längs större delen av sträckningen kantas ån av uppväxt klibbal och såväl beskuggning som kron-
täckning var hög. En tredjedel av Holjeån bedömdes vara opåverkad av rensning och rätning medan en 
femtedel  bedömdes som kraftigt rensad eller omgrävd.

Trots att de yttre förutsättningarna för en etablering av havsöring, och en förstärkning av öringbestån-
det, är mycket goda har resultaten låtit vänta på sig. De elfisken som genomförts 2009 och 2012 visar på 
genomgående låga tätheter av öring. Det är endast på den längst ned liggande lokalen nedströms Gonarps 
kraftverk som mängden öring ens var i närheten av vad man kan förvänta sig.

Provfiskena visar däremot på genomgående mycket höga tätheter av elritsa uppströms Gonarps kraftverk, 
medan tätheterna nedströms kraftverket var betydligt måttligare. Den rikliga förekomsten av elritsa in-
dikerar att det troligen inte är de vattenkemiska eller fysikaliska förhållandena som är orsaken till de låga 
öringtätheterna. 

Därmed återstår inte mycket som kan förklara det svaga öringbeståndet. De miljömässiga förutsättning-
arna är goda, och har förbättrats till följd av utrivningen av damamrna i Östafors. Flera vandringshinder 
har åtgärdats och fisken har nu fri passage genom systemet. God förekomst av annan fisk tyder på att det 
inte är frågan om utsläpp eller andra föroreningar. Bland de återstående faktorerna är den mest troliga för 
lite lekfisk. Detta kan i sin tur förklaras antingen av att havsöringen har svårt att hitta upp genom Ivö-
sjön eller av att den har svårt att ta sig fram i Holjeån. Skillnaderna i fiskförekomst mellan den nedersta 
lokalen och de övriga kan indikera att det uppstår problem i samband med passagen av fiskvägen och att 
de fiskar som bevisligen passerar upp inte är tillräckligt många för att fylla de uppströms liggande delarna 
av Holjeån med öring.





Inledning
Arbetet med att skapa fria vandringsvägar i Holjeån inleddes hösten 2000 när Länsstyrelsen i Skåne till-
sammans med Olofströms energi lät bygga en fiskväg förbi kraftverket vid Gonarp. Denna åtgärd öppna-
de upp drygt fyra km med fina vattenmiljöer för vandrande öring. Men eftersom fisken inte hade någon 
som helst möjlighet att passera de gamla kraftverksanläggningarna vid Östafors var det fortfarande stora 
delar av vattendraget som inte var tillgängligt för vandringsfisken.

Hösten 2007 inleddes arbetet med att riva vandringshindren vid Östafors. Arbetet omfattade utrivning 
och bortgrävning av resterna av två större dammkonstruktioner med ett inbördes avstånd på ca 500 m, 
bortgrävning av stenkonstruktioner i åfåran samt utläggning av sten och block för att skapa en naturlig 
vattenmiljö. Större delen av arbetet genomfördes hösten 2007, med vissa kompletteringar hösten 2008. 

Fiskfaunan i Holjeån har till dags data undersökts före åtgärderna under hösten 1999 (en lokal), hösten 
2000 (fyra lokaler) och efter åtgärderna hösten 2009 (sex lokaler) och hösten 2012 (sex lokaler). Den 
sjätte lokalen (Östafors nedre) ligger på platsen för en av de kraftverksdammar som rivits ut med början år 
2007 och har därför inte kunnat inventeras före år 2009.

Utförande
Under hösten 2012 undersöktes fiskförekomsten på sammanlagt sex lokaler i Holjeån (Tabell 1). Samtliga 
elfisken genomfördes som standardiserade elfisken enligt Handledning för miljöövervakning (Degerman 
m.fl. 2009).  

Lokaler – översiktlig beskrivning
Av de inventerade lokalerna ligger den nedersta (Gonarp kraftverk) i en sidofåra, i höjd med utloppet från 
Gonarps kraftverk. Fisken har hela tiden kunnat ta sig upp ytterligare några hundra meter i den gamla 
fåran fram till dammvallen. Passage förbi kraftverket möjliggjordes efter att en fiskväg i form av ett omlöp 
färdigställdes år 2000. Lokalen Sibbarp f.d. kvarn ligger mellan Gonarps kraftverk och Östafors kraftverk. 
Lokalen Östafors nedre ligger på platsen för den nedre av de numera rivna kraftverksdammarna, lokalen 
Östafors kraftverk ligger mellan de två forna dammvallarna och lokalen Östafors övre strax uppströms 
den övre dammen. Lokalen Olofström ligger i centrala Olofström, långt uppströms de numera åtgärdade 
vandringshindren. 

Konkret innebär detta att vandrande öring hela tiden haft möjlighet att nå den nedersta lokalen vid 
Gonarp. Lokalen vid Sibbarp blev möjlig att nå för vandringsfisken fr.o.m. år 2000 medan de fyra övre 
lokalerna inte varit tillgängliga för vandringsfisk förrän hösten 2007. 

Lokal X Y H.ö.h. Längd Bredd Yta Botten
   (m) (m) (m) (m2) (dom. storleksklass)

Gonarp kraftverk 622987 141910 15 26 4,6 120 Block3-Block1-Block2
Sibbarp fd kvarn 623027 141946 18 22 4,9 108 Sten1-Block3-Sten2
Östafors nedre  623240 141997 23 20 5,8 117 Block3-Sten2-Sten1
Östafors kraftverk 623245 141998 24 28 4,6 129 Block3-Block1-Sten1
Östafors övre 623255 142003 24 25 6,0 150 Block3-Sten2-Sten1
Olofström 623975 142105 43 10,9 13,2 146 Sten1-Sten2-Block1

Tabell 1. Provfiskade lokaler i Holjeån 2012. 



Resultat och diskussion
I samband med provfiskena hösten 2012 fångades totalt fem arter fisk samt signalkräfta (Tabell 2). Elritsa 
var den klart dominerande arten följt av öring. Av bäcknejonöga, lax, ål och signalkräfta fångades endast 
enstaka exemplar.

Tätheterna av elritsa var påfallande höga och på samtliga lokaler utom vid Gonarps kraftverk var elritsan 
den i särklass mest talrika arten (Tabell 2). Arten ökar och jämfört med tidigare provfisken var de note-
rade tätheterna betydligt högre på flertalet lokaler (Figur 1). Även i ett nationellt perspektiv är tätheterna 
av elritsa anmärkningsvärt höga (se heldragna linjer i Figur 1). Referensvärdet (50 percentilen) för elritsa 
i havsöringsvattendrag  är 4,1/100 m2, medan det i vattendrag med strömlevande öring är 47,2/100 m2 
(Sers m.fl. 2008). 

 Bäck- Elritsa Signal- Lax Ål Öring Öring Öring
 nejonöga  kräfta 1+  0+ 1+ total
Gonarp kraftverk 0,0 24,8 3,3 0,0 1,1 35,7 9,7 45,4
Sibbarp fd kvarn 3,6 309,8 2,3 0,0 0,0 12,3 1,8 14,1
Östafors nedre 0,0 63,4 0,9 0,9 0,9 6,9 7,1 14,0
Östafors kraftverk 3,0 416,0 12,5 0,0 1,0 5,4 5,4 10,8
Östafors övre 0,0 81,0 0,0 0,0 0,0 10,2 6,0 16,2
Olofström Oredsvägen 4,4 210,8 0,0 0,0 0,0 6,3 0,7 7,0

Tabell 2. Provfiskeresultat 2012. Mängden fisk anges som antal/100 m2.

Figur 1. Tätheter av elritsa i Holjeån 1999/2000 (blåa staplar), 2009 (röda staplar) respektive 2012 (gröna 
staplar). Den blå heldragna linjen anger referensvärdet för tätheter av elritsa i havsöringsvattendrag 
på sträckan Stockholm–Blekinge medan den röda heldragna linjen anger referensvärdet för tätheter av 
elritsa i vattendrag med strömlevande öring i södra Sverige (Sers m.fl 2008).

Tätheterna av öring var generellt betydligt lägre än tätheterna av elritsa (2,5–183 %) och det var endast 
vid Gonarps kraftverk som öringen var mera talrik än elritsan (Tabell 2). Förändringarna jämfört med 
tidigare provfisken är överlag små, och det är svårt att urskilja något tydligt mönster för vattendraget som 
helhet (Tabell 2; Figur 2). Vid Gonarps kraftverk liksom vid Sibbarps f.d. kvarn och den övre lokalen vid 
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Östafors kan man se en viss ökning, medan tätheterna vid de två nedre lokalerna vid Östafors och lokalen 
i Olofström sjunker. 

Tätheterna av öring låg över referensvärdet för vattendrag med strömstationära öringbestånd (4,7/100 m2) 
på alla de provfiskade lokalernas (Figur 2). Det var endast på den nedersta lokalen vid Gonarps kraftverk 
som mängden öring överskred referensvärdet för vattendrag med havsvandrande bestånd (18,6/100 m2 ) 

inom kustområdet Stockholm–Blekinge. 

Den subjektiva bedömningen när man rör sig i Holjeån är att det är alldeles för lite öring i förhållande till 
vattendragets yttre kvaliteter. Rik tillgång på lämpligt habitat gör att jag absolut förväntat mig mera öring 
på samtliga de provfiskade lokalerna.

När det gäller tätheterna på lokalerna vid Östafors är det värt att påpeka att det under försommaren 2009 
flyttades upp knappt 500 öringar (470 årsyngel och 15 äldre fiskar) från Skräbeån respektive Byaån. Av 
dessa släpptes ca 70 årsyngel i anslutning till lokalen Östafors kraftverk, medan resterande ca 415 öringar 
släpptes ca 1 km uppströms. Mängden utsatt fisk i direkt anslutning till de provfiskade lokalerna är dock 
så pass liten att den inte bör påverka resultaten från provfiskena i någon större omfattning. En förnyad 
utsättning gjordes försommaren 2012 då knappt 800 havsöringar från Skräbeåns nedre delar flyttades till 
Östafors där de sattes ut i nära anslutning till lokalerna Östafors nedre och Östafors kraftverk. I det senare 
fallet handlar det om utsättningar som borde ha påverkat resultaten från elfiskena i positiv riktning.

Figur 2. Tätheter av öring i Holjeån 1999/2000 (blåa staplar), 2009 (röda staplar) respektive 2012 (gröna 
staplar). Den blå heldragna linjen anger referensvärdet för tätheter av öring i havsöringsvattendrag på 
sträckan Stockholm–Blekinge medan den röda heldragna linjen anger referensvärdet för tätheter av 
öring i vattendrag med strömlevande bestånd i södra Sverige (Sers m.fl. 2008).
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Ser man på fördelningen mellan årsyngel och äldre fisk (Figur 3) finns det betydande skillnader mellan 
åren. I samband med de första provfiskena 1999/2000 var andelen äldre fisk generellt sett betydligt större 
än den varit vid de två senare tillfällena, undantaget lokalen vid Gonarps kraftverk där andelen årsyngel 
legat tämligen konstant kring 80 %. Under 2009 var andelen årsyngel mycket hög på samtliga lokaler, 

Figur 3. Relativ andel av årsyngel av öring 
(blå staplar) respektive äldre fisk (röda 
staplar) på prov fiskade lokaler i Holjeån. 
Ovan redovisas värden från 1999/2000, 
snett upp till höger värden från 2009 och 
till höger värden från 2012. 
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Figur 4. Tätheter av årsyngel av öring (0+) i Holjeån 1999/2000 (blåa staplar), 2009 (röda staplar) respek-
tive 2012 (gröna staplar). 



medan den under 2012 minskade något, framför allt på de två nedre lokalerna vid Östafors, alltså i direkt 
anslutning till där det sattes ut stora mängder årsyngel av öring tre månader tidigare. 

Ser man på de faktiska tätheterna av årsyngel (Figur 4) är de genomgående låga. Det är egentligen bara 
lokalen vid Gonarps kraftverk som når upp till vad som kan bedömas som normalt för ett vattendrag med 
Holjeåns biotopmässiga kvaliteter.  De mycket höga tätheterna av elritsa gör att det är lite svårt att tänka 
sig att det är de kemiska eller fysikaliska förhållandena i vattendraget som gör att öringen är så fåtalig. 

Ser man på tätheterna av årsyngel (0+) av öring i förhållande till tätheterna av elritsa finns det en tendens 
att ju mer elritsa det finns desto lägre tätheter av öring finns det (Figur 5), eller vice versa, ju mindre öring 
desto mer elritsa! 

Figur 5. Tätheter av årsyngel öring (0+) i relation till tätheterna av elritsa. Data från 2009 och 2012. Data 
från samma lokal markerade med samma färg.
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Figur 6. Förändring av täthet av årsyngel av öring (0+) (2009 till 2012) i relation till förändring av täthet 
av elritsa (2009 och 2012).  



Om man istället tittar på hur tätheterna av de båda arterna har förändrats mellan 2009 och 2012 får man 
ett intressant mönster (Figur 6). Tätheterna av årsyngel av öring höll sig tämligen konstanta även om 
tätheterna av elritsa på en lokal ökade med 34–78 %. När tätheten av elritsa ökade med 127 % mins-
kade tätheten av öring med 65 %. Däremot, när tätheten av elritsa sjönk så ökade tätheten av öring med 
150 %. I det senare fallet handlar det dock om väldigt små faktiska skillnader i antalet årsyngle av öring.

Genomgående för provfiskena 2009 och 2012 har varit att en anmärkningsvärt stor del av elritsorna varit 
lekfärgade så pass sent som i mitten av september. I jämförelse med andra provfiskade vattendrag under 
samma period är det ett absolut underskott av honfärgade elritsor. 

Årets mest oväntade fångst var ett fjolårsyngel av lax (162 mm) på lokalen Östafors nedre. Sträckan vid 
den nedre dammen är en mycket fin laxmiljö så ur den aspekten är fyndet inte så underligt. Men med 
tanke på att arten saknas i vattendraget i övrigt kan man med fog fråga sig hur den har kommit dit. En 
möjlighet är att det handlar om en fisk som satts ut som nykläckt i något annat kustmynnande vattendrag 
och sedan i sin förvirring sökt sig någon upp i Skräbeåsystemet. Mot detta talar att det är en besvärlig väg 
upp genom Ivösjön och att det inte är helt lätt att hitta Holjeåns mynning. Eftersom fisken har fettfenan 
kvar kan den inte vara utsatt som smolt i något svensk vattendrag.

Sammanfattningsvis kan sägas att öringbeståndet uppströms Gonarps kraftverk inte har utvecklats på det 
sätt som man hoppats. Även om det bevisligen går upp havsöring i Holjeån varje år så är tätheterna långt 
ifrån vad man kan hoppas, och förvänta sig för den delen. Försöken med uppflyttning och utsättning av 
öring verkar inte heller ha varit något framgångsrecept.

Fjolårsyngel av lax (162 mm) fångat på lokalen vid Östafors nedre 17 september 2012.


