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På uppdrag av Vegeåns Vattendragsförbund har fiskförekomsten undersökts på sammanlagt 
sju lokaler i Vegeåns vattensystem under september och oktober 2012. 

Tre lokaler i Vegeåns huvudfåra (Fälleberga kvarn, Åbromölla och Tumlaremölla) har tidigare 
provfiskats i Vatte ndragsförbundets regi under åren 1987 –1992 samt 2000, 2006 och 2009. 
Lokalen vid Fälleberga kvarn provfiskades dessutom i Länsstyrelsens regi år 1993.

Förutom lokalerna i huvudfåran provfiskades fyra lokaler i mindre tillflöden. I Örjabäcken 
gjordes ett provfiske inne i parken i Strövelstorp. I Humlebäcken utfördes provfisken upp-
ströms Humlemölla samt vid Åkerslätt. 

En ny lokal provfiskades i Möllebäcken på Västervång inne i Billesholm. Trots att vattendraget 
stank av diesel fanns där rikligt med öring vid besökstillfället. Vid ett förnyat besök en månad 
senare fanns fortfarande mycket öring kvar, men tätheterna hade sjunkit.

Efter en period med stadigt sjunkande tätheter av öring i Vegeåns huvudfåra sedan år 2000 
visade provfiskena år 2012 på kraftigt ökad fiskförekomst. Ökningen förklaras främst av ökade 
mängder öring, men även mängden lax har ökat och det förefaller som om arten nu är fast 
etablerad i Vege å. 

Utifrån en utvärdering av samtliga elfisken som gjorts under 2000-talet enligt Vattendragsindex 
VIX bedöms vattendragets ekologiska status som Måttlig och endast vid två provfisketillfällen 
bedöms status ha varit God.  Utifrån en samlad bedömning av provfiskeresultaten finns det 
ett omfattande restaurerings- och återställningsbehov innan Vege å uppnår opåverkat tillstånd 
enligt Vattendirektivet.

Sammanfattning
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På uppdrag av Vegeåns Vattendragsförbund har fiskförekomsten undersökts på sammanlagt 
sju lokaler i Vegeåns vattensystem under september och oktober 2012. Fältarbetet utfördes av 
Mikael Svensson, Patrik Svensson och Roger Göransson. 

Det finns betydande skillnader mellan olika delar av Vegeåns vattensystem. De nedre delarna 
är flacka och rinner genom ett öppet jordbrukslandskap. Djup och strömningsförhållanden 
är sådana att det är svårt att hitta lämpliga elfiskelokaler, inte minst i huvudfåran. I de övre 
delarna är höjdskillnaderna större och antalet lämpliga elfiskelokaler större. Till följd av dessa 
skillnader är elfiskelokalerna i de nedre delarna belägna i biflödena medan de i de övre delarna 
är belägna i huvudfåran. 

Under 2012 provfiskades sammanlagt sju lokaler. De tre lokalerna i Vegeåns huvudfåra (Fäl-
leberga kvarn, Åbromölla och Tumlaremölla) har tidigare provfiskats i Vatte ndragsförbundets 
regi under åren 1987 –1992 samt 2000, 2006 och 2009. Lokalen vid Fälleberga kvarn provfis-
kades dessutom av Länsstyrelsen år 1993. Förutom lokalerna i huvudfåran provfiskades fyra 
lokaler i mindre tillflöden. Tre av dessa lokaler provfiskades även 2009. I Örjabäcken gjordes 
ett provfiske inne i parken i Strövelstorp. I Humlebäcken utfördes ett provfiske strax upp-
ströms Humlemölla samt vid Åkerslätt. En ny lokal i Möllebäcken provfiskades på Västervång 
inne i Billesholm.  

Rapporten innehåller lokalvisa beskrivningar av fångstresultaten med kommentarer och jämfö-
relser med tidigare undersökningar. Samtliga rapporterade elfisken från de undersökta loka-
lerna redovisas i Bilaga 1. 

I uppdraget ingick dessutom en redovisning av fiskena utifrån de bedömningsgrunder för 
fiskfaunans status i rinnande vatten, Vattendragsindex VIX, som tagits fram av Naturvårdsver-
ket och Fiskeriverket (Beier m.fl 2007). Bedömningen av generell påverkan utifrån VIX bygger 
på sex indikatorer: sammanlagd täthet av öring och lax, andel toleranta individer, andel litofila 
individer, andel toleranta arter, andel intoleranta arter och andel laxfiskarter som reproducerar 
sig. Separata sidoindex kan räknas ut för att tydligare påvisa olika typer av påverkan, bland an-
nat säga pH-påverkan, övergödning, morfologisk och hydrologisk påverkan. Bland dessa ingår 
en sjunde indikator, Simpsons diversitet, för hydrologisk påverkan. 

Inledning
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Inventeringen 2012

På samtliga lokaler utom lokalen vid Örjabäcken i Strövelstorp genomfördes fullständiga 
kvantitativa elfisken med tre utfiskeomgångar enligt Handledning för miljöövervakning (Na-
turvårdsverket 2010). På grund av mycket höga vattenflöden genomfördes endast ett utfiske i 
Örjabäcken. 

De enskilda lokalerna har noggrant mätts upp och dokumenterats i ord, skisser och bild. 
Bredd och djup (vid ¼, ½, ¾ av bredden) har mätts var 5 meter. I samband med djupmät-
ningarna har det dominerande bottensubstratet noterats. Samtliga fångades fiskar har artbe-
stämts och längdmätts. 

Provfiskeresultaten är redovisade till Svenskt elfiskeregister SERS vid SLU Aqua. Data kan nås 
antingen via Havs- och vattenmyndighetens hemsida eller via SLU Aqua (Sveriges Lantbruks-
universitet, Institutionen för akvatiska resurser).

Strövelstorp

Humlemölla

Åkerslätt

Åbromölla

Tumlaremölla

Fälleberga kvarn

Figur 1. Provfiskade lokaler i Vegeåns vattensystem hösten 2012.

Västervång
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Örjabäcken. Strövelstorp.

Lokalen ligger i den nedre delen av Örjabäcken inne i parken i Strövelstorp. På sträckan när-
mast bron är vattnet strömmande och där finns såväl lekplatser som uppväxtmiljöer för yngre 
öring. Längre uppströms mellan de öppna gräsmattorna är vegetationen tätare, med fina över-
häng och på denna del av den provfiskade sträckan fanns det enstaka större öringar.

Förhållandena för elfiske var mycket besvärliga till följd av höga flöden och grumligt vatten. På  
grund av detta besöktes lokalen vid flera tillfällen innan det var meningsfullt att genomföra ett 
provfiske. En sträcka på totalt 40 m provfiskades. De besvärliga förhållandena gjorde att fång-
steffektiviteten var låg och därför genomfördes ett kvantitativt elfiske med en utfiskeomgång. 
Totalt fångades 14 fiskar: 5 årsyngel av öring, 7 äldre öringar och 2 storspiggar.  

Fiskförekomsten är något större än 2009, men eftersom det endast var möjligt att genomföra 
ett utfiske är årets siffror något osäkra. 

Örjabäcken är ett av få vattendrag i de nedre delarna av Vegeåns avrinningsområde där det 
finns elfiskelokaler som lämpar sig i miljöövervakningssyfte.



8

Humlebäcken. Uppströms Humlemölla.

Lokalen är belägen väster om Åstorp, väster om motorvägen (E4) och strax uppströms 
Humle mölla. På den aktuella sträckan är Humlebäcken rätad och djupt nedgrävd i det om-
kringliggande landskapet. Längs stränderna finns högväxt örtvegetation och några skuggande 
träd. På den övre delen av den provfiskade sträckan finns en strömnacke, och även om för-
utsättningarna långt ifrån är optimala, saknas det inte förutsättningar för förekomst av öring. 
På södra sidan gränsar vattendraget till en betesmark och på norra sidan till en mindre skogs-
dunge och stora åkrar.

En 25 m lång sträcka elfiskades. Provfisket gav ett tämligen magert resultat. Fångsten in-
skränkte sig till 1 årsyngel och 1 äldre öring, 1 gädda och 17 ålar (101 till 465 mm). Mängden 
ål är imponerande stor, särskilt om man jämför med år 2009 då det fångades en enda ål. Den 
goda förekomsten av ål kan eventuellt kopplas till sommarens syrebrist och att ålen då flydde 
upp i biflödena. 
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Humlebäcken. Åkerslätt.

Lokalen är belägen på sluttningen av Söderåsen, vid Åkerslätt söder om Kvidinge, några 
hundra meter från skogskanten ute i fullåkersbygden. Bäcken är liten och av allt att döma är 
vattenföringen mycket liten under delar av året. Den rikliga förekomsten av bäcknejonögon 
tyder däremot på att bäcken sällan torkar ut helt.

Den provfiskade sträckan ligger mellan två intensivt brukade åkrar. På vardera sida finns en 
2–3 m bred zon med skuggande träd, främst unga alar. Beskuggningen är mycket god och 
vattentemperaturen därmed relativt jämn och låg även under heta sommardagar. Vattendjupet 
var lågt och lokalen mycket lättfiskad. Stora mängder finsediment på bottnen gör att miljön är 
perfekt för uppväxande bäcknejonögon. 

Vi genomförde tre utfisken och på den 25 m långa provfiskesträckan fångades 6 äldre öringar, 
39 bäcknejonögon, 10 storspigg och 2 småspigg. 
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På uppmaning av Vegeåns fiskevårdsområde tillkom under 2012 en provfiskelokal i Mölle-
bäcken (Bökebergabäcken) i östra delen av Billesholm. På Västervång rinner Möllebäcken 
fram i ett parkområde mellan områden med villabebyggelse. Bäcken är till stora delar rätad och 
omgrävd, men till större delen kantas bäcken av en smal rad med klibbal. Längst mot sydost, 
i riktning mot Kungsgårdsvägen, är bäcken mera orörd och mycket fin där den rinner fram 
genom ett mindre parti med klibbalskog. 

Provfiskelokalen ligger precis nedströms en gång- och cykelbro. Vattnet är svagt strömmande, 
bottnen varierad och förutsättningarna för förekomst av öring är goda. En 25 m lång sträcka 
nedströms bron provfiskades vid två tillfällen under hösten; en första gång 27 september och 
en andra gång 24 oktober. Vid båda tillfällena fångades rikligt med öring samt enstaka signal-
kräftor. Mängden öring minskade betydligt mellan de båda provfisketillfällena. I september 
gjordes tre utfisken och då fångades 105 årsyngel samt 6 äldre öringar. Vid besöket i oktober 
gjordes endast ett utfiske och då fångades 47 årsyngel och 4 äldre fiskar (motsvarande siffra 
efter ett fiske i september var 80 årsyngel och 5 äldre fiskar).

Möllebäcken har under 2012 vid upprepade tillfällen drabbats av dieselutsläpp. Utsläppen 
kommer från ett avloppsrör vid Södra Vram, cirka 1,8 km uppströms provfiskelokalen på 
Västerbång. Vid besöket i slutet av september var dieselpåverkan kraftig och för varje steg 
man tog frigjordes det diesel från bottnen. Stenar och block var helt inpyrda med diesel och 
när man tog upp en näve grus från bottnen så stank det diesel. Mängder av daggmaskar hade 
tvingats upp från stränderna och ut i vattnet och magarna på de större öringarna var allde-
les proppfulla. Risken att fisken drabbades av sekundär förgiftning efter att ha satt i sig stora 
mängder förgiftad daggmask är överhängande. Av bottenfauna i övrigt sågs inte ett spår. 

Västervång. Möllebäcken.
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Lokalen vid Fälleberga har förändrats betydligt sedan år 2000. Då kantades ån av stora träd 
och merparten av vattenytan var beskuggad. Till följd av almsjukan har många av träden 
försvunnit och under en period var vattenytan kraftigt solexponerad. Efterhand har lövträden 
växt upp och miljön är idag åter ordentligt beskuggad. Lokalen erbjuder numera såväl fina 
lekbottnar som goda uppväxtmiljöer för laxfisk. 

Förhållandena vid årets fiske var mycket goda med relativt låga vattennivåer och låga flöden. 

Öringbeståndet domineras av havsvandrande fisk. Under årets provfiske fångades totalt 169 
öringar (varav 147 årsyngel och 22 äldre fiskar). Detta ska jämföras med totalt 110 fiskar hös-
ten 2000, 81 fiskar hösten 2006 och 25 fiskar hösten 2009.  

I samband med årets provfiske fångades även 5 laxar (4 årsyngel och 1 äldre fisk) och 1 laxing 
(hybrid mellan lax och öring). Detta innebär att det fångats lax vid de senaste tre provfisketill-
fällena: 2006, 2009 och 2012. Förekomsten av såväl årsyngel som ettårig lax under flera år är 
ett tydligt tecken på att det har etablerat sig ett laxbestånd i Vege å. Som tur är ligger de delar 
av vattendraget som kan tänkas hysa lax uppströms Bjuv och lek-och uppväxtområdena påver-
kades därför inte av sommarens syrebrist. Däremot finns det en risk att lekfisken drabbats då 
de första uppvandrarna förmodligen fanns i de nedre delarna av Vege å när olyckan skedde. 
Vilken effekt det får på leken vintern 2012/2013 får framtiden utvisa.

Utöver laxfisk fångades 15 ålar, 2 storspiggar, 7 bäcknejonögon och 2 elritsor. 

Fälleberga. Vegeåns huvudfåra, station 4.
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Figur 2. Tätheter av öring (antal/100 m2) vid standardiserade elfiskeundersökningar på lokalen Fälleberga kvarn 
under perioden 2000–2012. Blå staplar årsyngel (0+), röda staplar äldre fisk (1+). 

Efter en tydlig negativ trend under början av 2000-talet innebär årets resultat en rejäl förbätt-
ring. Som man kan se i Figur 2 håller sig tätheterna av äldre fisk tämligen konstant, och de 
stora förändringarna gäller mängden årsyngel. Uppenbarligen var stigningen av havsöring stor 
hösten 2011 och resultatet av leken mycket gott.
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Vegeån vid Åbromölla är grund och strömmande över bottnar som domineras av större sten 
och mindre block. Jämfört med år 2000 är vattnet betydligt mera beskuggat och slingeväxterna 
och trådalgerna som fanns i stora mängder i början av 2000-talet  är nu betydligt sparsammare 
förekommande. Den rikliga förekomsten av större stenar och mindre block gör sträckan till en 
mycket god uppväxtmiljö för laxfisk. Däremot är lokalen något för grund för att passa äldre 
öring, vilket syns på de jämförelsvis låga tätheterna av äldre öring. 

Bottenmaterialet är dock lite väl grovt för att sträckan ska kunna fungera som lekområde och 
merparten av ynglen härstammar därför troligen från lekplatser uppströms den provfiskade 
lokalen. 

Lokalen vid Åbromölla undersöktes några dagar senare än lokalerna vid Fälleberga och 
Tumlare mölla. Tyvärr inföll flera kraftiga regn under mellantiden och förhållandena för elfiske 
vid Åbromölla var betydligt sämre än på de övriga lokalerna. Vattennivåerna var betydligt 
högre, flödet kraftigare och vattnet dessutom rejält grumligt. Samtliga dessa faktorer bidrog till 
att fisket blev mindre effektivt och årets resultat får därför betraktas som minimisiffror, vilket 
innebär att de verkliga tätheterna förmodligen var betydligt högre.

Öringbeståndet domineras av havsvandrande fisk. Under årets provfiske fångades totalt 134 
öringar (varav 111 årsyngel och 23 äldre fiskar). Detta ska jämföras med totalt 255 fiskar hös-
ten 2000, 149 fiskar hösten 2006 och 112 fiskar hösten 2009.  

Utöver öring fångades 30 laxar (samtliga årsyngel), 1 laxing (hybrid mellan lax och öring) och 

Åbromölla. Vegeåns huvudfåra, station 22 C.
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2 elritsor. Liksom vid Fälleberga har det fångats lax vid de tre senaste provfisketillfällena, årets 
resultat är dock det i särklass bästa. Förhoppningsvis innebär detta att laxen på allvar håller på 
att etablera sig i Vege å. 

Figur 3. Tätheter av öring (antal/100 m2) vid standardiserade elfiskeundersökningar på lokalen Åbromölla under 
perioden 2000–2012. Blå staplar årsyngel (0+), röda staplar äldre fisk (1+). 
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Ser man på tätheterna framträder en kraftig nedgång av mängden årsyngel under 2000-talet, 
medan mängden fjolårsyngel håller sig mera konstant (Figur 3). Denna negativa utveckling 
har brutits i och med årets resultat. De besvärliga förhållandena gjorde provfisket besvärligt, 
men trots detta fångades nästan lika mycket årsyngel som år 2006. De verkliga tätheterna kan 
därför förväntas vara betydligt större. Det är inte omöjligt att den verkliga återhämtningen är i 
samma storleksordning som vid Fälleberga. 
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Tumlaremölla ligger betydligt högre upp i Vegeåns avrinningområde än Fälleberga kvarn och 
Åbromölla. Tumlaremölla liggen inne i ett större lövskogsparti och ån är sommartid kraftigt 
beskuggad. Bottenförhållandena är mycket goda för strömlevande fisk och domineras av 
större stenar och block. Den avfiskade sträckan erbjuder goda uppväxtmiljöer för årsyngel 
samtidigt som det i de nedre delarna finns fina ståndplatser för större fisk. 

Förhållandena för provfiske var goda med lagom djup och måttliga flöden. 

Fiskbeståndet domineras av stationär fisk. Antalet fångade öringar har varierat tämligen myck-
et under 2000-talet. Hösten 2000 fångades 73 fiskar, hösten 2006 hade antalet minskat till 29 
(varav endast 3 årsyngel) och 2009 fångades totalt 34 fiskar (19 årsyngel och 15 äldre fiskar). 
Årets resultat visar på en tydlig förbättring då det totalt fångades 63 öringar (46 årsyngel och 
17 äldre fiskar). 

Utöver öring fångades 7 ålar, 11 elritsor och 1 signalkräfta. 

Själva Tumlaremölla står obebodd sedan länge och vägen blir allt mer svårframkomlig. Redan 
2009 var det omöjligt att köra fram till ån utan fyrhjulsdrift och det var inte enklare 2012. Om 
inte vägen ordningställs och hålls öppen kan det bli aktuellt att byta ut elfiskelokalen.

Tumlaremölla. Vegeåns huvudfåra, station 2 C.
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Figur 4.  Tätheter av öring (antal/100 m2) vid standardiserade elfiskeundersökningar på lokalen Tumlaremölla 
under perioden 2000–2012. Blå staplar årsyngel (0+), röda staplar äldre fisk (1+). 

Liksom vid övriga lokaler i Vegeåns huvudfåra har fångsterna minskat kraftigt under 2000-talet 
för att sedan ta ett rejält steg uppåt år 2012 (Figur 4). Mängden äldre fisk har hållit sig tämligen 
konstant och det är framför allt mängden årsyngel som varierar.
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Naturvårdsverket har sedan 1994 arbetat med att ta fram bedömningsgrunder för olika natur-
miljöer i Sverige. Arbetet syftar till att man utifrån en vetenskaplig grund  skall kunna värdera 
och jämföra olika naturområden på ett mera objektivt sätt. År 1999 presenterade man en serie 
av böcker med riktlinjer för hur en sådan jämförelse ska göras. I SNV Rapport 4921 ”Bedöm-
ningsgrunder för miljökvalitet – sjöar och vattendrag. Bakgrundsrapport 2. Biologiska parame-
trar” redogörs för hur modellen har vuxit fram och i SNV Rapport 4913 ”Bedömningsgrun-
der för miljökvalitet – sjöar och vattendrag” presenteras hur beräkningarna ska göras. 

Implementeringen av Ramdirektivet för vatten (Europaparlamentets och rådets direktiv 
2000/60/EG om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens om-
råde) gör att det är nödvändigt att ha ett gemensamt europeiskt bedömningssystem. År 2007 
presenterade Fiskeriverket ett förslag till nya bedömningsgrunder för fisk – Vattendragsindex 
VIX. (Beier m.fl 2007). Den nya modellen är mycket mer komplex, kräver betydligt mer och 
bättre data och beräkningsmodellen är tyvärr inte så greppbar som Bedömningsgrunderna 
från 1999. Ur flera aspekter är klassningen enligt VIX dock betydligt bättre. Inte minst när 
det gäller att jämföra olika vattendrag med varandra. Om man vill bedöma utvecklingen på ett 
antal lokaler inom ett begränsat geografiskt område vid några olika tidpunkter fungerar emel-
lertid båda systemen väl. 

Det nya vattendragsindexet VIX är framtaget för att man ska kunna bedöma ett vattendrags 
ekologiska status utifrån standardiserade, kvantitativa elfisken. Som indexet är uppbyggt är det 
ett stort fokus på förekomsten av laxartad fisk. Lokalen klassificeras utifrån data om vattendra-
gets storlek, andelen sjöar i systemet, höjden över havet, årsmedeltemperaturen, julimedeltem-
peraturen och hur mycket vattendraget lutar (faller). Till detta kommer en bedömning av fång-
sten: antalet inhemska fiskarter, mängden fisk, andelen försurnings- och förorenings toleranta 
fisk, andelen förorenings- och försurningskänslig fisk, andelen fisk som leker på steniga och 
grusiga bottnar, andelen reproducerande laxfisk, antalsförhållandet mellan laxfisk och annan 
fisk samt fiskfaunans diversitet. Genom avancerad matematisk analys vägs dessa faktorer sam-
man till ett indexvärde som beskriver påverkan på fiskfaunan på en enskild lokal. 

Fiskfaunans status bedöms i en femgradig skala: hög, god, måttlig, otillfredsställande och dålig 
status. Ju högre VIX-värde desto bättre status. Som indexet är uppbyggt får en typisk ström-
vattenlokal med höga tätheter av reproducerande öring eller lax god status medan ett omgrävt, 
långsamt rinnande slättvattendrag får otillfredsställande eller dålig status. Dessa skillnader är 
inbyggda i systemet och gör att det är svårt att rakt av jämföra lokaler i Vegeåns avrinningsom-
råde med varandra; lokalerna i slättlandskapet kommer aldrig att komma upp i samma status 
som de på Söderåsens sluttning.  

Efter att man rapporterat elfiskeresultaten till SERS – Svenskt Elfiskeregister – görs en auto-
matisk beräkning av VIX. Detta innebär att det finns framräknade VIX-värden för alla lokaler 
som provfiskats på ett standariserat sätt. Eftersom det endast är de tre lokalerna i Vegeåns 
huvudfåra somhar en sådan karaktär att de kan förväntas hålla goda bestånd av laxfisk, och 
dessutom har provfiskats på samma sätt vid upprepade tillfällen, är analysen av hur VIX har 
förändrats begränsade till dessa tre lokaler under perioden 2000–2012. Övriga lokaler kan 
eventuellt komma att analyseras efter att ytterligare provfisken har genomförts. 

Bedömningsgrunder för miljökvalitet
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Sammanfattning VIX
Utifrån bedömningsgrunderna hamnar flertalet av provfisken i klass 3 Måttlig status (Tabell 1, 
Figur 5). Elfiskelokalen vid Åbromölla visar genomgående högst status och 2012 hamnar 
resultatet i klassen God status.  Elfiskena vid Fälleberga kvarn hamnar genomgående i klass 3 
Måttlig status, medan Tumlaremölla vid de tre senaste elfisketillfällena hamnat i klass 4 Otillfreds-
ställande status. Av övriga fiskade lokaler är det endast Västervång som hamnar i klassen God 
status, övriga ligger i klassen Otillfredsställande eller Dålig status. 

Lokal år ViX Lokal år ViX
Åbromölla 2012 0,679 Fälleberga kvarn 2006 0,310
Västervång ned gcbro 2012 0,558 Tumlaremölla 2009 0,253
Åbromölla 2000 0,467 Tumlaremölla 2006 0,241
Åbromölla 2009 0,437 Tumlaremölla 2012 0,239
Åbromölla 2006 0,422 Strövelstorp 2009 0,197
Fälleberga kvarn 2000 0,410 Strövelstorp 2012 0,179
Åkerslätt 2009 0,341 Humlemölla upp bro 2012 0,149
Fälleberga kvarn 2012 0,337 Åkerslätt 2012 0,149
Fälleberga kvarn 2009 0,336 Humlemölla upp bro 2009 0,000
Tumlaremölla 2000 0,313   

Tabell 1.  Bedömningsgrunder, beräknat vattendragsindex ViX för samtliga provfisken inom Vegeåns 
avrinningsområde under 2000-talet. Ju högre värde desto mindre påverkan. De nedre gränsvärdena för Hög status 
är >0,749, för God status >0,467, för Måttlig status >0,274 och för Otillfredsställande status >0,08. 

Årets positiva resultat är mycket glädjande men som VIX visar finns det ett stort restaurerings- 
och åtgärdsbehov för att Vattendirektivets mål ska uppnås. 

Referenser
Beier, U., Degerman, E., Sers, B., Bergquist, B. & Dahlberg, M. 2007. Bedömningsgrunder 

för fiskfaunans status i rinnande vatten – utveckling och tillämpning av VIX. Fiskeriverket 
informerar Finfo 2007: 5.

Naturvårdsverket. 1999. Bedömningsgrunder för miljökvalitet – Sjöar och vattendrag. Natur-
vårdsverket förlag. Stockholm.

Naturvårdsverket. 2010. Handledning för miljöövervakning. Undersökningstyp: Elfiske i 
 rinnande vatten. Version 1:5, 2010-05-05. Naturvårdsverket.
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Figur 5.  Bedömningsgrunder, beräknat vattendragsindex ViX för samtliga provfisken i Vegeåns huvudfåra under 
2000-talet. Ju högre ViX-värde desto mindre påverkan. Målsättningen med Vattendirektivet är att samtliga 
vattendrag ska vara opåverkade (dvs. hamna i klass 1 eller 2, Hög respektive God status). Vattendrag som hamnar i 
klasserna 3, 4 eller 5 (Måttlig, Otillfredsställande eller Dålig status) räknas som påverkade och åtgärder ska vidtas så 
att de uppnår opåverkat tillstånd. 
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Bilaga 1. Sammanställning av samtliga fisken utförda på lokaler 
provfiskade år 2012. 

Örjabäcken Strövelstorp        
Datum Areal Antal Stor- Ål Öring Öring Öring Art-
 m2 fisken spigg  0+ 1+ total antal

2009-10-07 124 3 - 1,6 4,6 9,0 13,6 2
2012-10-15 87 1 6,4 - 12,0 14,6 26,6 2

Humlebäcken uppströms Humlemölla       
Datum Areal  Antal  Gädda  Stor-  Ål  Öring  Öring  Öring  Art-
 m2 fisken  spigg  0+ 1+ total antal

1988-09-19 60 1 - 41,7 - - - - 1
2009-10-08 90 1 - - 2,8 - - - 1
2012-09-20 83 3 1,2 - 25,4 1,2 1,2 2,4 3

Humlebäcken Åkerslätt
Datum Areal Antal  Bäck- Små- Stor- Öring  Öring  Öring Art-
 m2 fisken nejonöga spigg spigg 0+ 1+ total antal

2009-10-08 40 1 12,4 - 6,9 67,0 9,0 76,0 3

2012-09-20 30 3 169,0 7,4 45,7 0,0 20,3 20,3 3 

Fälleberga kvarn          
Datum Areal  Antal Bäck- Nejon- El- Lax  Lax Laxing  Stor- Ål Öring  Öring  Öring  Art-
 m2  fisken  nejon öga ritsa 0+ 1+ 1+  spigg  0+ 1+ total antal

1987-11-09 250 1 - - 6,1 - - - - 6,0 82,5 8,7 91,2 3
1988-09-19 250 1 - 3,0 15,4 - - - - 3,0 62,5 47,2 109,7 4
1989-08-22 325 1 - - - - - - - 3,8 74,3 15,7 90,0 2
1990-10-05 300 1 - - - - - - - 4,2 75,5 9,9 85,4 2
1991-08-23 300 1 - - 2,4 - - - - 4,1 55,3 21,5 76,8 3
1992-10-04 125 3 - - - - - - - 6,4 36,5 56,4 92,9 2
1993-09-07 175 3 - - 1,2 - - - - 6,5 30,6 25,1 55,7 3
2000-09-24 250 3 - - 0,5 - - - - 0,5 45,0 13,4 58,4 3
2006-10-12 255 3 - 0,4 - - 0,4 0,4 1,4 2,0 26,2 9,7 35,9 5
2009-10-07 251 3 - 0,5 7,0 - 0,9 - - 0,5 13,9 11,3 25,2 5
2012-09-20 203 3 4,4 - 1,3 2,1 0,5 0,5 1,0 9,5 75,0 12,6 87,6 6

Möllebäcken Västervång       
Datum Areal  Antal  Signal- Öring Öring Öring Art-
 m2 fisken kräfta 0+ 1+ total antal

2012-09-27 68 3 14,5 157,2 7,3 164,5 22012-10-24 62 1 3,8 
105,9 6,5 112,4 2
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Tumlaremölla
Datum Areal  Antal  El-  Gädda  Signal- Ål Öring Öring Öring Art-
 m2 fisken ritsa  kräfta  0+ 1+ total antal

1987-11-09 300 1 - - - - - 13,9 13,9 1
1988-09-19 120 1 32,0 - - 4,2 34,7 36,4 71,1 3
1989-08-22 120 1 - 1,7 - - 3,5 25,8 29,3 2
1990-10-05 150 1 - - - - 17,7 19,8 37,5 1
1991-08-22 150 1 6,3 - - 2,7 48,8 33,3 82,1 3
1992-10-04 90 2 - - - 1,1 30,8 46,5 77,3 2
2000-09-24 127 3 - - - 1,0 41,3 17,6 58,9 2
2006-10-12 141 3 0,9 - - 0,7 2,7 18,7 21,4 3
2009-10-07 138 3 1,9 - - 0,7 13,9 11,1 25,0 3
2012-09-20 89 3 15,0 - 1,4 10,1 55,6 19,1 74,7 3

Åbromölla           
Datum Areal  Antal El- Lax Lax Laxing Nejon- Ål Öring Öring  Öring Art-
 m2 fisken  ritsa 0+ 1+ 0+ öga  0+ 1+ total  antal

1987-11-09 250 1 - - 1,4  - - 78,3 27,6 105,9 2
1988-09-12 400 1 - - -  2,5 3,8 158,3 32,7 191,0 2
1989-08-22 400 1 64,1 - -  - 3,8 206,2 47,7 253,9 3
1990-10-05 500 1 2,1 - -  - 1,0 57,6 12,6 70,2 3
1991-08-23 400 1 - - -  3,8 8,7 237,8 14,5 252,3 3
1992-10-04 175 2 1,7 - -  - 2,3 102,5 31,9 134,4 3
2000-09-24 203 3 5,6 - -  - 1,3 114,8 18,2 133,0 3
2006-10-12 191 3 - 0,6 -  0,7 5,0 60,3 22,2 82,5 4
2009-10-07 243 3 1,1 0,9 0,5  0,5 2,0 33,4 16,4 49,8 5
2012-09-27 226 3 1,2 14,8 - 0,4 - - 57,8 10,3 68,1 3
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