Fiskevårdsåtgärder i Kungälv 2013
Under det gångna året har vi i Kungälvs kommun inventerat två
vattendrag. De inventerade vattendragen är Lahällabäcken som mynnar i
Lökebergskile samt Tjuvkilsbäcken. Vi har även arbetat med underhåll
och reparationer av fiskvägar. De vattendrag som vi arbetat med under
året är Solbergsån, Vallby å, Kollerödsbäcken, Grannebyån,
Ormobäcken och Komarksbäcken. Efterkontrollen visade att havsöringen
lekt på alla de nyanlagda grusbäddarna. För att kontrollera fiskvägarnas
funktion har vi i alla vattendrag med fiskvägar utfört okulärbesiktning
uppströms fiskvägarna. Resultatet av besiktningen visade att
havsöringen tagit sig förbi i alla fiskvägarna utom den i Solbergsån som
rasat samman. Här har emellertid Sportfiskarna fångat och släppt förbi
27 vuxna havsöringar. Arbete pågår med att öppna upp Kvarndammen i
Solberga så att öring och lax åter kan nå sina lekområden uppströms
dammen. Genom att lägga ut ca 20 ton lekgrus och sten har vi förbättrat
lek- och uppväxtmöjligheterna i Ytterbybäcken, Komarksbäcken,
Grannebyån och Kollerödsbäcken. Vi har även rivit ut ett par mindre
stendämmen i Kollerödsbäcken och Ytterbybäcken.
Före och efter utrivning av dämme samt biotopvård i Ytterbybäcken.

Nedersta fiskvägen i Vallbyå före och efter åtgärd.

Under året har vi kontrollerat nio fiskvägar och reparerat tre stycken samt
röjt upp i resten av dem. I Grannebyån, Ormobäcken, Kollerödsbäcken,
Solbergsån och Vallby å har vi röjt undan skräp, stockar och grenar i
fiskvägarna för att underlätta för fisken att vandra förbi hindren. Vid
dammen i Komarksbäcken i centrala Kungälv har Vi har vi tagit bort de
plankor som monterats på damkrönet. Dessa hindrade havsöringen från
att vandra vidare upp i bäcken. Det är viktigt att vi varje år ser över och
underhåller fiskvägarna så att deras goda funktion bibehålls. Om vi även
tidigare lagt in en övervakning av Solbergsån skulle troligtvis dagens
situation med ett totalstopp för uppvandrande fisk kunnat undvikas.
Dammen i centrala Kungälv. Notera plankorna på toppen av damkrönet
som hindrade havsöringen.

Inventering
2013 års fiskevårdsinventering visar att det i dagsläget endast finns en
mycket liten produktion av öring i Lahällabäcken som mynnar i
Lökebergskile samt Tjuvkilsbäcken. Vid inventeringen kunde jag
konstatera att vattendragen har få om ens några lokaler som är lämpliga
lekområden för havsöring. Nuvarande lek- och uppväxtområden samt
bäckmynningarna läggs in i kommunens kartdatabas samt i
fiskevårdsplanen.
Inventeringen utfördes genom att jag vandrade längs med hela
vattendragen och gjorde en okulärbesiktning vid två olika tillfällen. Den
första inventeringen utfördes vid lågvattenföring och den andra vid
högvattenföring. Genom att inventera bäcken vid olika vattenföringar så
är det lättare att bedöma vattendragets förutsättningar som lek- och
uppväxtområde för havsöringen. Vattendragens mynningsområden
inventerades från båt.

Tjuvkilsbäcken
Långa sträckor av bäcken är kraftigt igenväxt (vass, svärdslilja m.m.)
men Närmast mynningen finns en cirka hundra meter lång sträcka som
är ganska välbeskuggad. Här finns även en del skalgrusbottnar som
skulle kunna fungera som lekområden. Här finns dock risk för
saltvattenspåverkan vi mycket högt vattenstånd i havet. Vattnet luktar
även avlopp vid första inventeringstillfället (låg vattenföring). Det behövs
utredas mera om hur vattenkvalitén påverkar öringens reproduktion här.
Ovan denna sträcka är bäcken igenväxt upp till Marstrandsvägen. Det
krävs mycket omfattande biotopvård och trädplantering för att
åstadkomma en förändring av denna sträcka. Ovan Vägen till Marstrand
är bäcken bättre beskuggad, förutom i villaområdet, men här saknas
lekmöjligheter. Vid okulärbesiktningar av vattendraget 2012
observerades en öring på cirka 20 cm vid en kulvert strax nedströms
Marstrandsvägen. Ingen öring eller spår efter öringlek observerades
emellertid 2013.

Tjuvkilsbäcken när mynningen

Lahällabäcken
Jag utförde även en fiskevårdsinventering av Lahällabäcken.
Havsöringen kan vandra upp cirka 400 meter i bäcken innan ett vattenfall
sätter stopp. Inventeringen visar att nästan hela den för havsöring
tillgängliga delen bäcken har en lutning som ger förutsättningar för att
skapa lek och uppväxtområden för öringungar. Men i dagsläget finns
endast en lokal som är lämpliga för uppväxande öringungar och inga
lekplatser. Genom omfattande biotopvård samt trädplantering finns det
möjlighet att skapa lämpliga lek- och uppväxtmiljöer i hela bäcken. Under
2013 har förutom en sträcka på 50 meter längst upp mot
vandringshindret dikats om. Jag har fått muntliga uppgifter om
observationer av öringungar i bäcken 2011. Ingen öring eller spår efter
öringlek observerades emellertid 2013.

Lahällabäcken

Förslag på fiskevårdsåtgärder i Lahällabäcken Tjuvkilsbäcken:
 utläggning av grus och sten för att skapa lek- och uppväxtområden.
 trädplantering längs delar av vattendragen för att öka
beskuggningen och därmed förhindra att bäcken växer igen (vass).
 Undersöka vattenkvalitén i den nedre delen av Tjuvkilsbäcken.

Västsveriges fiske och fiskevård
Niclas Åberg

Fiskevård i Kollerödsbäcken (Martin Dahlberg skyfflar grus)

