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Sammanfattning
Anläggandet av en fiskväg i form av ett omlöp i Byaån vid Vånga syftar till att möjliggöra fri fiskvandring i 
vattendraget. Ur fiskevårdssynpunkt var det primära målet att den havsvandrande öring som om höstarna 
söker sig upp i Byaån ska få tillgång till större arealer med lekområden och uppväxtmiljöer för ynglen. 
Förekomsten av havsöring med betydligt större reproduktionsförmåga (inte minst större rommängder) kan 
i sig bidra till ökade bestånd av öring i vattendraget. 

Utbyggnaden av vattenkraft under 1900-talet har kraftigt begränsat arealen uppväxtmiljöer även för ål. 
Ökad tillgång på fria vandringsvägar i vattendrag där det saknas vattenkraftverk är därför mycket värde-
fullt, och förmodligen en nödvändighet om ålen ska kunna fortleva som svensk art. 

Även ur allmän naturvårdssynpunkt är anläggandet av fiskvägar mycket värdefullt då den knyter sam-
man tidigare isolerade delar av vattendraget så att alla typer av vattenlevande organismer fritt kan röra sig 
upp- och nedströms. Utrivandet av dammen har dessutom lett till att under lång tid igenslammade partier 
ersatts med strömsträckor.

Fiskvägen färdigställdes hösten 2005 och direkt därefter vandrade stationär öring in och etablerade sig på 
den nyanlagda sträckan. Tätheterna har sedan dess stadigt ökat på de två övre lokalerna och är förmodligen 
ett resultat av att vandrande öring tagit sig upp i de övre delarna av vattendraget.

Nedströms de forna vandringhindren har rtätheterna av öring varierat kraftigt mellan åren. Efter en tydlig 
svacka år 2007 är tätheterna nu i paritet med medelvärdet för samtliga provfisken. 

Provfiskeresultatet tyder på att det vandrar upp havsöring i Byaån och de stigande tätheterna av öring visar 
att målsättningen med projektet har uppnåtts.





Inledning
Länsstyrelsen lät år 2005 bygga fiskvägar förbi två vandringshinder i Byaån. Åtgärderna innebär att vand-
rande fisk som havsöring nu kan nå lek- och uppväxtområden i Byaåns övre delar. Fiskpassagerna innebär 
dessutom att fisk och bottenfauna kan röra sig fritt i ån.

Enligt en biotopkartering av ån utförd år 2002 gjordes ca 4500 kvadratmeter lämpliga öringbiotoper 
tillgängliga för öringen i samband med. På dessa ytor kan uppemot 500 utvandrande havsöringsungar (s.k. 
smolt) produceras årligen. 

Provfisken
Sedan år 1990 har elprovfisken genomförts på sammanlagt åtta lokaler i Byaån. Av dessa har tre lokaler 
fiskats vid minst tre tillfällen efter år 1995 (Tabell 1). Resultaten från dessa lokaler redovisas i mera detalj i 
det följande.

De tre provfiskade lokalerna har samtliga goda förutsättningar att hysa bestånd av öring. Den nederst 
belägna lokalen har alltid kunnat nås av vandringsfisk. De övre lokalerna var tidigare omöjliga att nå på 
grund av förekomsten av två definitiva vandringshinder. I de övre delarna av vattendraget fanns därför 
endast stationär fisk. I samband med att grävningarna inleddes samlades stora mängder öring in i direkt 
anslutning till den gamla kvarndammen. Dessa fiskar flyttades nedströms och förmodligen vandrade en del 
av dessa sedan tillbaka uppströms.

Tabell 1. Lokaler i Byaån som provfiskats vid flera tillfällen efter år 1995.

Lokal X Y H.ö.h Längd Bottensubstrat
Vångagrillen 622877 141114 12 25 Sten2-Sand-Sten1
Omlöpet Vånga 622933 141052 14 25 Block3-Sten2-Sten1
Biflöde Mölleryd 623033 141065 25 25 Sten1-Sten2-Block1



Vångagrillen
Lokalen vid Vångagrillen ligger i sydöstra delen av Vånga och representerar delar av vattendraget dit vand-
ringsfisken alltid har kunnat nå och där det är riktigt goda förhållanden för öring. Lokalen har provfiskats 
vid sammanlagt fem tillfällen, varav fyra från 2005 och framåt (Tabell 2). 

Datum Bäck- Elritsa Signal- Lake Ål Öring Öring Öring
 nejonöga  kräfta   0+ 1+ total

19900725 250,0 - - - - 95,8 72,7 168,5
20050914 - - - - - 126,4 127,9 254,3
20061018 10,1 - - - - 97,9 51,0 148,9
20071004 4,5 1,5 - 1,4 - 46,6 21,5 68,1
20120918 68,9 - - 2,0 - 98,3 67,5 165,8

Tabell 2. Provfiskeresultat från lokalen Vångagrillen. Siffrorna anger beräknad täthet, antal/100 m2.

Vid provfisketillfällena har öring varit dominerande art, undantaget sommaren 1990 då mycket stora 
mängder bäcknejonöga fångades (Tabell 2). Utöver dessa arter har det fångats enstaka exemplar av elritsa 
och lake (Tabell 2). 

Under försommaren 2009 samlades årsyngel av öring in på lokalen för upptransport i Holjeån och av 
denna anledning genomfördes inget provfiske hösten 2009. 

Efter en period med tydlig nedgång av mängden öring visar en tydligt neråtgående trend under mitten av 
2000-talet (Tabell 2; Figur 1) har tätheterna åter stigit och ligger nu nära medelvärdet för hela perioden. 

Figur 1. Tätheter av öring (antal/100 m2) vid Vångagrillen. Blå staplar anger mängder årsyngel (0+), lila staplar mängden äldre 
fisk (≥1+).
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Omlöpet Vånga
Kvarndammen i västra delen av Vånga revs ut sommaren 2005 och redan samma år etablerade sig öring i 
det nyanlagda omlöpet. Till följd av kraftiga flöden underminerades en del av stränderna och vissa förstärk-
ningsarbeten utfördes därför år 2007.

Hösten 2005 gjordes ett första provfiske på den nyanlagda sträckan. Lokalen har därefter provfiskats vid 
ytterligare tre tillfällen, år 2007, 2009 och 2012 (Tabell 3).
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Figur 2. Tätheter av öring (antal/100 m2) vid Omlöpet Vånga. Blå staplar anger mängder årsyngel (0+), lila staplar mängden 
äldre fisk (≥1+).

Datum Bäck- Elritsa Signal- Lake Ål Öring Öring Öring
 nejonöga  kräfta   0+ 1+ total

20051018 24,6 - - - - 0,0 17,9 17,9
20071004 - - 3,8 - - 26,8 32,2 59,0
20091009 - - 1,7 - 2,1 13,4 45,0 58,4
20120918 6,1 - 1,7 - 2,1 49,6 61,9 111,5

Tabell 3. Provfiskeresultat från lokalen Omlöpet Vånga. Siffrorna anger beräknad täthet, antal/100 m2.

Direkt efter att vattnet släpptes på genom omlöpet hösten 2005 vandrade äldre öring in och etablerade 
sig på den nyanlagda sträckan. Mängden fisk har ökat kontinuerligt sedan dess och tätheterna vid höstens 
provfiske tyder på att det går upp havsöring och leker i anslutning till provfiskelokalen (Tabell 3; Figur 2). 

Utöver öring har det fångats enstaka exemplar av bäcknejonöga, signalkräfta och vid de två senaste prov-
fisketillfällena också enstaka ålar (Tabell 3).



Biflöde Mölleryd
Norr om Vånga, vid Mölleryd, finns en elfiskelokal i ett litet biflöde till Byaån. Lokalen har provfiskats 
vid sammanlagt fem tillfällen sedan 1995 (Tabell 4). Lokalen ligger uppströms de gamla vandringshindren 
på en sträcka som tidigare var helt otillgänglig för vandrande havsöring. Huruvida havsöringen verkligen 
vandrar upp hit är dock okänt.

Fiskfaunan utgörs av öring och bäcknejonöga (Tabell 4). Vid de tre senaste provfisketillfällena har det dess-
utom fångats signalkräfta i små mängder (Tabell 4).

Mängden öring har ökat markant sedan 2005 (Tabell 4; Figur 3). Årsynglen står för den största ökningen, 
men även mängden äldre fisk har ökat under perioden (Figur 3). Jämfört med det första provfisket år 1995 
är mängden årsyngel avsevärt mycket högre, medan mängden äldre fisk är relativt låg (Figur 3). Denna 
skillnad skulle möjligen kunna kopplas till ett ökat inslag av vandrande fisk på lokalen.
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Figur 3. Tätheter av öring (antal/100 m2) vid Biflöde Mölleryd. Blå staplar anger mängder årsyngel (0+), lila staplar mängden 
äldre fisk (≥1+).

Datum Bäck- Elritsa Signal- Lake Ål Öring Öring Öring
 nejonöga  kräfta   0+ 1+ total

19950803 5,6 - - - - 6,5 28,9 35,4
20051018 25,6 - - - - 24,2 5,4 29,6
20071004 - - 3,9 - - 41,6 6,9 48,5
20090908 31,7 - 12,6 - - 46,8 20,3 67,1
20120918 2,0 - 2,0 - - 50,8 21,1 71,9

Tabell 4. Provfiskeresultat från lokalen Biflöde Mölleryd. Siffrorna anger beräknad täthet, antal/100 m2.


