Varför Findus donerade en miljon kronor till fiskevård
Hösten 2012 drabbades Vege å av fiskdöd på grund av olika samverkande
orsaker. Ett skäl var utsläpp från Findus av växtdelar från ärtproduktionen som
orsakade syrebrist i Vegeån. Den varma sommaren med lågt vattenflöde
klarade inte av mängden ärtrester som hamnade i ån. Syret förbrukades helt
enkelt.
Våren 2013 donerade Findus en miljon kronor till fiskevårdande åtgärder i
Vegeån. En arbetsgrupp med representanter från Ekeby Sportfiskeklubb,
Vegeåns vattendragsförbund, Findus, samt Vegeåns Fiskevårdsområde började
våren 2013 arbeta med planer för hur pengarna skulle användas. Arbetet pågick
mellan 2013-2016.
Glädjande nog har mer pengar tillkommit genom olika bidrag från
Länsstyrelsen.

Fakta om Vege å
Vege å är ett härligt vatten utan vattenkraftverk vilka ofta ställer till problem
för fiskens vandringar i ett vattendrag.
Däremot finns det i biflödena (bäckarna) till Vege å en del andra
vandringshinder i form av betongklackar, felaktigt byggda kulvertar och
smådammar.
Eftersom lekfisken gärna går upp för lek i just småbäckarna med grusbotten
och en strömhastighet av cirka en meter på tre sekunder så leder dessa stopp till
brist på lekfisk.
Vege å är uppdelad i två områden
Sträckan nedströms Bjuv fram till havet som är mer uträtad och igenväxt vilket
passar gädda och mört bra men inte öring.
Och så klubbens sträcka uppströms Bjuv fram till Söderåsen med en mer
naturligt slingrande sträckning och delar som inte är allt för påverkade.
Fiskevårdsarbetet i Vege syftade till att skapa bättre förutsättningar för
uppvandrande leköring och även att uppväxande yngel skall klara sig innan de
vandrar ut till havet. Lyckligtvis är det så att när miljön är bra för öringen är
den också bra för den allmänna miljön. Så resultatet blir att man kan se
strömstaren vid strandkanten, att insektslivet blir rikare och även vi människor
trivs bättre på våra promenader.
Åtgärderna som gjorts har bland annat varit:
Vandringshinder har tagits bort bort. Det kan vara betongklackar som lagts i ån
för att skapa en så kallad vattenspegel med stillastående vatten utanför en
fastighet. Det kan också vara en kulvert som är felkonstruerad så fisken inte
kan ta sig förbi den.
Lekgrus har lagts på flera ställen i strömmen. Det är naturgrus med en
diameter mellan 3-7 cm. Där kan öringen lägga ägg under senhöst/vinter som
sedan kläcks på våren.
Stenar skall läggas i strömmen för att uppväxande öring skall få en plats att ta
skydd mot strömmen. Storlekarna kan vara från en handboll upp till 70 cm. Så
länge öringarna inte ser varandra kan de stå väldigt tätt.
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Bakgrund till projektet
Den 21:e December 2012 gick Findus Sverige AB ut med ett pressmeddelande, där företaget lät
meddela att “Findus, Vegeåns Vattendragsförbund och regionala sportfiskare inleder ett
fiskevårdsprojekt för främjandet av sportfisket och fiskereproduktionen i Vegeåområdet. Findus
värnar om åns framtid och engagerar sig till stöd för fiskevården och åns framtida status. Findus
donerar samtidigt en miljon kronor till stöd för projektets genomförande.”
Bakgrunden till donationen från Findus är de händelser på företagets reningsverk under
sommaren 2012, som var en bidragande orsak till den syrebrist som uppstod i Vegeå, vilken
orsakade en massdöd av fisk. Som ett steg i att gynna Vegeås framtida välmående valde Findus
att donera en summa av 1M SEK till fiskerifrämjande ändamål. Förslag på hur denna donation
skall omsättas i verkligheten behandlas i denna fiskevårdsplan.

Översikt av vårdplanen
Fiskevårdsplanen som behandlas i detta dokument gäller som underlag för arbetet med
restaurering i Vegeå under 2013. Donationens omfattning tillåter inte en fullständig restaurering
av de historiskt starkast påverkade områdena, utan områden har valts ut så att största möjliga
genomslagskraft med de tillgängliga medlen skall uppnås. Detta tillvägagångssätt är menat att
hushålla med donationen samt att minimera riskerna att delprojekt inte kan slutföras på grund
av brist på medel. Skulle ytterligare medel tillgängliggöras i framtiden finns det en orsak till
revision av denna fiskevårdsplan. I sådant fall skulle det finnas anledning att ytterligare
inkludera starkt påverkade biflöden i systemet.
Fiskevårdsplanen innefattar ett antal restaureringsåtgärder som är indelade i delprojekt, vilka
beskrivs, utan inbördes ordning nedan:

Huvudfåran – Bjuv till Knutstorp
En stäcka av ån, vilken löper från Bjuv till den
uppströms belägna lokalen
Knutstorp
innehåller flertalet biotoper med goda
förutsättningar
för
biotopvård
samt
restaurering. Sträckan innefattas bitvis av
områden med god fallhöjd samt relativt låg
sedimenttransport,
vilket
medför
att
anläggning av lekbottnar för att gynna öring
VY ÖVER VEGE Å I VEGEHOLM
och i viss mån även lax är möjlig. Denna möjlighet
förstärks ytterligare av att andelen block av skiftande karaktär är relativt god. Avsaknaden av
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natursten i storleksspannet 30-70 mm medför dock att bestånden av öring och lax inte kan
utnyttja denna sträcka till dess fulla potential. Då sträckan i övrigt är gynnsam för såväl öring
som lax skulle åtgärder för att öka tidigare nämnda fraktioner av natursten bidra till en avsevärt
utökad potential av den aktuella sträckan.
Med tanke på att sträckan i mångt och mycket är fri från kraftverk och andra vandringshinder
skulle denna del av ån reagera relativt fort på de föreslagna åtgärderna. Med de ovan beskrivna
karaktärsdragen av den aktuella sträckan i åtanke bör en betydande del av åtgärderna fokuseras
på just denna del av ån.
Samtliga åtgärder som ökar möjligheten för öring och lax att leka har även genom andra
liknande restaureringsprojekt visat sig öka artdiversiteten av bottenfaunan. Generellt sett finns
det en tydlig koppling mellan förekomsten av framförallt öring och en varierande bottenfauna
innehållandes flertalet känsliga invertebrater (vattenlevande insekter i olika livsstadier). Mer
strömmande vatten i kombination med den predation som förekomsten av öring medför bidrar
på ett betydande sätt till att fler arter kan uppehålla sig inom samma område.

Huvudfåran – Utloppet till Bjuv
Sträckan som löper från Vegeås utlopp i Vegeholm till Bjuv är en viktig transportsträcka för
strömvattenfisk och det är därför viktigt att det är fri passage i denna sträcka. I dagsläget är
området kring Gunnarstorp till stora delar igenväxt
och avsaknaden av beskuggning är total. Stora
delar av åfåran är även rätad och dikad, vilket i
kombination med avsaknaden av beskuggning
bidrar till igenväxningen. En borttagning av
växtlighet i de mest igenväxta delarna av ån i
kombination med återplantering av klibbal för att
öka beskuggningen hade väsentligen bidragit till
att strömvattenfisk kan passera.
EXEMPEL PÅ DIKAD & IGENVÄXT LOKAL I VEGEÅ

En plantering av klibbal hade, förutom att öka beskuggningen även bromsat den erosion av
åkanterna, vilka är betydande i vissa delar av sträckan mellan Vegeholm och Bjuv. En ökad
beskuggning och större växtdelar i form av fallna löv från träden (s.k. grovdetritus) kommer
även ha en gynnsam effekt på individ- och artantal gällande invertebrater.
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Huvudfåran – Vandringshinder
I huvudfåran återfinns ett antal vandringshinder, vilka de flesta arter av fisk kan passera med
viss svårighet. Mindre individer kan dock endast passera vid perioder av god vattenföring, vilket
ofta inte är fallet. Arter som nejonöga kan
generellt inte passera alls, då de saknar
förmåga
att
hoppa.
De
aktuella
vandringshindren består av betongklackar, vilka
har till syfte att skapa en uppströms
vattenspegel men som i övrigt inte fyller någon
praktisk funktion utan utgör just ett hinder.
Samtliga vandringshinder, bortsett från ett
återfinns i närheten av Kågeröd centrum.
Då dessa vandringshinder under stora delar av
VANDRINGSHINDER I FORM AV BETONGKLACK
året hindrar fiskars vandring till uppströms lokaler
bör dessa tas bort. Dessa vandringshinder bidrar även till att sänka flödeshastigheten i de
områden där de återfinns och skapar en onaturlig å miljö. Innan en borttagning av
betongklackarna påbörjas måste eventuella åtgärder diskuteras med respektive markägare. Det
är av största vikt att de informeras om de negativa effekter dessa vandringshinder har på åns
fauna.

Huvudfåran – Fälleberga
I samband med lokalen Fälleberga återfinns en damm som har stor påverkan på vattendragets
sammansättning. Dammen förses med vatten från såväl Vegeås huvudfåra som biflödet
Möllebäcken. Under perioder vid låg vattenföring orsakar dammen tidvis en total torrläggning
av huvudfåran från vattenintaget i Åbromölla ner till sammanflödet i Fälleberga. Sträckan som
återkommande torrläggs innehåller flertalet biotoper som har stor potential för fisk att frodas i
men som helt går förlorade vid låga vattenflöden.
Utöver förlusten av passande biotoper bidrar även dammen till att blockera utlekta fiskars
färdväg nedströms under senvåren och stänger således in dem i dammen. Detta orsakas av att
de följer den starkare strömmen som leder in till dammen och sedan riskerar att dö då de inte
kan ta sig ut ur dammen. Detta är särskilt förödande för stora individer av havsvandrande öring.
Då öringar leker flera gånger under sin livscykel och således riskerar att fastna och dö i dammen
under någon av deras färder nedströms mot havet har det vandringshinder som dammen i fråga
utgör förödande effekter. Stora honor ses som särskilt skyddsvärda och när de tar sig uppströms
i ån för att leka kommer de med största sannolikhet inte att kunna färdas tillbaka till havet när
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de lekt färdigt. I Möllebäcken lever idag ett instängt bestånd av så kallad stationär öring, vars
vandringsvägar även hindras.
Dammen och dess vattenintag bör starkt begränsas eller helt avlägsnas för att säkerställa att
havsvandrande öringar har fri passage genom denna sträcka. En lösning på detta problem bör
tas fram i samråd med länsstyrelsen då lagstiftningen gällande dammar nyligen ändrats, vilket
innebär att dammar måste prövas enligt gällande miljöbalk. Dammen i fråga skulle sannolikt
inte klara en prövning av detta slag och på så sätt kan ytterligare ett incitament för dammens
begränsning tas fram.

Biflöden
Flera av de biflöden som mynnar i Vegeå är starkt
påverkade i form av försämrad vattenkvalité, brist på
naturligt bottensubstrat etc. Omfattningen av detta
projekt kan inte innefatta restaureringsåtgärder i de
starkast påverkade sträckorna, då dessa bedöms vara
för kostnadskrävande. I många fall skulle även en
ändrad lagstiftning krävas för att önskade resultat
skulle uppnås. Det finns dock ett antal sträckor där
åtgärder kan bidra till att uppnå mer passande
biotoper ur fisk- och bottenfaunasynpunkt.

UPPDIKAD STRÄCKA UTAN BESKUGGNING

Biflöden är viktiga att värna om och lägga resurser på då de i högsta grad är väsentliga för att en
livskraftig öringsstam ska kunna uppehålla sig i systemet. Öringen är en fisk som är anpassad för
att under den tidiga delen av sin livscykel uppehålla sig i mindre bäckar så som biflödena till
Vegeå. För att de ska kunna göra det krävs ett antal förutsättningar. Bland annat behöver större
delar än vad som är fallet i dagsläget vara beskuggade dels för att förhindra för höga
vattentemperaturer under sommarmånaderna och dels för att gynna bottenfaunan som utgör
den primära födokällan för öringen. En lägre vattentemperatur skulle öka vattnets kemiska
kapacitet att hålla syre, öka vattendragets
buffringsförmåga gentemot föroreningar och på så
sätt öka öringens överlevnadschanser.

IDEAL BIOTOP FÖR ÖRING

För att uppnå en ökad beskuggning bör träd, främst i
form av klibbal planteras längs strategiskt viktiga
lokaler. Som tidigare nämnt bidrar en plantering av
träd även till att minska eroderingen av å/bäckkanterna och skulle på flertalet sätt gynna såväl
bottenfaunan som öringen. Förekomsten av träd,
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större stenar, död vet etc. är även ett viktigt skydd gentemot fåglar så som hägern som annars
prederar på öringen. För att ytterligare öka syresättningen, framförallt längs dikade sträckor,
bör block och natursten av varierande fraktioner placeras ut. Detta skulle dels skapa
strömsträckor som ökar syresättningen av vattnet men även skapa biotoper som är gynnsamma
för en större variation av såväl mikro- som makrofauna.
I sträckor där det i dag finns naturliga strömvattenavsnitt kan åtgärder begränsas till att stärka
upp biotopen genom att komplettera med block och natursten för att ytterligare forma sträckan
till att passa öringen.
Aktuella biflöden
De aktuella biflödena uppvisar i stor utsträckning en

Örjabäcken (Strövelstorp)
avsaknad av rovfisk som exempelvis gädda, vilket medför att

Boserupsbäcken (Bjuv)
även lugnare och flackare sträckor med rätt bottensubstrat

Möllebäcken (Billesholm)

Snattabäcken (Kågeröd)
nyttjas av öringen som uppväxtområden. Mindre åtgärder
som medför förhållandevis låga kostnader kan i detta fall ha
en stor positiv effekt på öringens spridning nedströms i huvudfåran. De biflöden där åtgärder är
aktuella återfinns i textrutan ovan. Hallabäcken i Norra Vram är förhållandevis orörd och
innehåller idag många biotoper som kan användas som referenser vid restaurering av övriga
biflöden.

Övergripande restaureringsstrategi
Öring
Denna fiskevårdsplan har som övergripande strategi att initialt uppnå så stora resultat med så
små åtgärder som möjligt. Iläggning av lekmaterial i from av natursten och block av olika
fraktioner, borttagning eller förbiledning av vandringshinder samt plantering av klibbal längs
strategiska sträckor skulle ha en stor effekt på öringens lek- och reproduktionsmöjligheter.
Bottenfaunans artdiversitet skulle gynnas samt åkanternas integritet och hållbarhet skulle
förstärkas som en följd av de åtgärder som föreslås i denna fiskevårdsplan.
Öringens fortlevnad och livskraft i Vegeås vattensystem är i mångt och mycket beroende på hur
framgångsrik arten är vid fortplantningen. Viktiga faktorer för att säkerställa en så lyckosam
spridning och fortplantning som möjligt är ett syrerikt, inte allt för varmt vatten, rikligt med
beskuggning, avsaknad av vandringshinder och gömställen för predatorer så som gädda samt ett
passande bottensubstrat. De åtgärder som föreslås i denna fiskevårdsplan skulle ha en
betydande effekt på öringens överlevnadsmöjligheter och spridning i Vegeås system.
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Bottenfauna
Många flygande insekter lever en del eller stora delar av sina liv som larver i vattendrag
tillsammans med andra vattenlevande insekter och utgör en viktig källa för såväl fiskar som
fåglar, beroende på vilket livsstadium de befinner sig i. För att en varierande artsammansättning
av bottenlevande invertebrater ska uppnås gäller generellt samma förutsättningar som för
öringen. I vattendrag där öringar frodas med allt vad det innebär, återfinns i de flesta fall en hög
artdiversitet av bottenfauna och ofta även så kallade indikatorarter som är störningskänsliga. De
åtgärder som föreslås i denna fiskevårdsplan kommer högst troligt att ha en positiv inverkan på
bottenfaunans sammansättning i de lokaler som åtgärder är aktuella i.

Lax
Fiskevårdsplanen är i huvudsak framtagen med öringen i åtanke men då det finns tydliga tecken
på att laxen är på väg att leta sig in i Vegeå finns det även anledning att behandla hur åtgärder
kan riktas för att gynna även denna art. Det har med stor sannolikhet historiskt funnits en
population av lax i Vegeås system och då laxen är väldigt snarlik öringen gynnar många av de
åtgärderna som riktar sig mot öringen även laxen. Det finns dock ett antal skillnader som bör
has i åtanke när det gäller lax.
Laxen är inte anpassad för mindre flöden eller vatten med låg strömhastighet utan den
uppehåller sig uteslutande i huvudfåran om den påträffas. Lekplatser för lax är väldigt snarlika
de för öring men uppväxtbiotoperna skiljer sig en hel del. Laxyngel kräver ett snabbrinnande
vatten, så kallat vitvatten. Med detta menas vatten som forsar kraftigt och det går att finna på
ett antal ställen i huvudfåran. Antalet biotoper innehållandes forsande vatten skulle kunna
utökas genom att större fraktioner av block placeras strategiskt för att på så sätt gynna laxar i de
tidigare livsstadierna. På en del platser längs huvudfåran har sten tidigare rensats ut från
bottnen och ligger i dagsläget längs kanterna. En återplacering av dessa stenar skulle gynna
laxens utbredning i ån.
Vid provfiskningar, genomförda under hösten 2012 återfanns två generationer laxyngel, vilket
ger tydliga indikationer på att laxen är på väg att etablera sig i systemet. Laxen är en hotad art
vilket ger ytterligare ett incitament för åtgärder som gynnar dess fortlevnad.

Uppföljning av åtgärder
Findus kommer i samband med ett kontrollprogram för Vegeå som togs fram i samband med de
olyckliga händelserna 2012 att genomföra ett antal provfiskningar samt bottenfaunaundersökningar under 2013 och 2014. Dessa kan med framgång användas för att utvärdera
åtgärderna i detta fiskevårdsprogram. Nyckeln till framgång för detta projekt är ett tätt
samarbete mellan samtliga inblandade parter.
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Åtgärd 1.

Örjabäcken

Örjabäcken är ett biflöde till Vege å och har under 2 augusti 2013 fått ett gäng sten och grus
som en del av fiskevårdande åtgärder.
Här exempel på bäcken före och efter åtgärderna.
Till vänster hur det såg ut innan med en lerbotten utan sten eller grus. Till höger hur det ser
ut nu med lekgrus samt ett flertal stenblock. Dessa stenar fungerar både som skydd för den
uppväxande öringen och som skydd mot slam. Stenarna skapar virvlar i vattnet som gör att
slammet inte sjunker till botten och förstör lekgruset. En öring behöver inte mycket
utrymme för att skapa ett revir men den behöver ett eget utrymme och varje sten blir ett eget
mikrohabitat för en uppväxande öring.
(Foto Fredrik Lundblad)

Åtgärd 2.

Nedströms Fälleberga 2013

Åtgärden består av att placera ut en del lekgrus, förändra en nu
monoton botten med utplacerade stenblock och troligen göra ett
snabbrinnande stråk som gynnar laxen.
Sträckan är cirka hundra meter lång och börjar vid en gammal stenbro.
Till vänster en bild från 2011 där en av webmasterns döttrar (då åtta
år) flugfiskar efter öring på den sträckan. Notera mängden sten längs
kanterna och hur få stenar det är i själva strömmen.
Sträckan har en god potential eftersom där är lagom fart på vattnet, det
finns rätt mycket träd och elfiske visar på att laxen har börjat etablera
sig där. Sträckan är den sista med någorlunda fallhöjd innan ån börjar
bli mer lugnflytande och beväxt.
Problemen är att genom åren har de flesta stenblock dragits bort från strömmen och
placerats vid kanterna. En typisk åtgärd för att ge snabbare bortrinning av vatten.
Att stenarna tagits bort har gjort att mycket av det naturliga lekgruset har spolats
bort och samlats i högar nedströms där vattnet har för låg fart för att passa öringlek.
Botten har också blivit för jämn vilket gör att fisken har färre ståndplatser i
strömmen.
Lekgrus har placerats ut på vissa delar, det blev naturgrus i storlekar mellan 30-70
mm.
Stenblock upp till 400 mm placerades ut för att skapa ståndplatser för uppväxande
öring/lax/nejonöga.
Det mesta materialet hämtades utifrån, vi lät stenarna ligga kvar
längs kanterna efter önskemål från markägare.
Block har placerats ut på några ställen för att skapa snabbrinnande
stråk som uppskattas av laxen, laxen finns ofta i det snabba
skummande vattnet medan öringen gillar vatten som rör sig med
en hastighet av en meter på tre sekunder (ungefär).
Resultat av åtgärderna
Mer lekområden vilket ger fler fiskar. Bättre uppväxtmiljö vilket
ger fler utvandrande fiskar och bättre förutsättningar för laxen att
etablera sig i Vegeån.

Åtgärd 3.

Fällebergadammen 2013

5 september ser det ut så här vid Fällebergadammen. Det har lagts grus och sten
för att skapa en vandringsväg för fisk, både uppströms och ut i havet. Tidigare
stoppades fisk i dammen efter att ha tagit "fel" väg vid Åbromölla, där ån delar sig
efter järnvägsbron. Där det tidigare var en höjdskillnad på nästan två meter (där
strömmen gick under grusvägen vid gallret) kan nu fisken ta sig upp till
Möllebäcken tack vare platåer som jämnar ut höjden. En liknande konstruktion
finns i andra änden av dammen.

Arbetet vid Fälleberga påbörjades 19 augusti med att lägga grunden för arbete
med maskinerna.
På bilderna nedan från vänster till höger:
 Vandringsvägen i dammen med fiskväg längst upp.
 Nedre fiskvägen där det tidigare var stor höjdskillnad vilket gjorde det
omöjligt för fisk att ta sig upp.
 Rejäla maskiner hjälper till när det är svårt att nå.
 Dammen efter att dammluckan tagits bort.

Åtgärd 4.

Kågeröd samhälle

I juni 2014 skedde följande åtgärder inne i Kågeröd.
Tre stycken gjutna betongklackar som stod tvärs över ån togs bort, dessa har
fungerat som vandringshinder för fisk som inte kan hoppa och även för öring vid
lågvatten. De har dessutom varit ståndplatser för gädda.
Stenblock som tidigare dragits in till kanterna drogs tillbaka ut i åfåran. Dessa
stenblock fungerar som ståndplatser för uppväxande öring och ger dessutom
strömvirvlar i vattnet.
Finare stenmaterial (30-70 mm) lades ut för att fungera som lekplatser för lax och
öring.
Markägaren -som är Svalövs kommun- var positiv och med en grävare skedde
åtgärderna utan problem.

Åtgärd 5.

Nedströms Fälleberga

2013 lades det sten och lekgrus från Fällebergabron och 150 meter nedströms.
2014 fortsatte det arbetet på resten av sträckan nedströms, se kartan.
Med grävare drogs stenblock ut från kanterna (dit de för länge sedan dragits in från
strömmen) och placerades ut med lagom mellanrum. Dessa kommer skapa skydd
för uppväxande fisk samt skapa strömvirvlar som hindar lekplatserna att slamma
igen. Dessutom kommer insekter och annat också ta skydd av stenarna
Finare stenmaterial (30-70 mm) lades ut för att fungera som lekplatser för lax och
öring.

Åtgärd 6.

Kanalen vid Fälleberga damm

Uppströms Fälleberga damm (som åtgärdades 2013) går vattnet två vägar. Längs
huvudfåran i Vege å och i en grävd, rak kanal fram till järnvägsbron vid Åbromölla.
Tidigare var den kanalen ett problem eftersom många fiskar simmade in i den på
sin väg ut mot havet och de fastnade i dammen. Nu när dammen är åtgärdad med
fritt utlopp har vi lagt arbete på att förbättra kanalen som lekområde och
uppväxtområde.
Med handkraft placerades stenblock ut med lagom mellanrum. Lekgrus (30-70 mm)
lades ut för att fungera som lekplatser för lax och öring.
Kanalen är svårfiskad men den blir perfekt för mindre fisk att växa upp i och sedan
ta plats i huvudfåran...

Åtgärd 7.

3 km sträcka uppströms Fälleberga

Uppströms Fälleberga damm (som åtgärdades 2013) går vattnet två vägar. Längs
huvudfåran i Vege å och i en grävd, rak kanal fram till järnvägsbron vid Åbromölla.
Hela sträckan i huvudfåran från Fälleberga till Åvarps vägbro har nu åtgärdats, en
sträcka på 3 km.
Detta är den största åtgärden under 2014 med en kostnad på cirka 170 000 kronor.
Hela sträckan har inte stenblockats och grusats men på de ställen som är rensade
och där det är möjligt har det lagts ut stenblock och lekgrus (30-70 mm) för att
fungera som lekplatser för lax och öring.
Just denna sträcka räknas som viktigast för just laxen.
På bilderna kan du se före och efter åtgärd.
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. Grävd kanal, från 1700 talet, har bevarats
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. Här har också kulturvärden i form av gamla
kvarnrännan bevarats

•
•
•

Snattabäcken borttagning av vandringshinder
Samt bevarande av kulturmiljön.
. Delat brofundament och rivit ena delen
. skapat fri vandringsväg
. Uppströms finns en utmärkt lek och uppväxtområde
Ca 800 meter väl beskuggat

Huvudfåran från Åvarpsbron till Hallabäckens inflöde
Samt cirka 800 meter upp i Hallabäcken.
. I en delvis omgrävd åfåra har block lagts ut för att öka vattnets strömhastighet
. Detta område, väl beskuggat, blir utmärkt som lek och uppväxtmiljö

Nedre delen av Hallabäcken ca 800 m
Hallabäcken är den del av avrinningsområdet som har den bästa vattenkvaliteten

•
• Miljonen som Findus donerade har resulterat I att åtgärder för ca 1,3 miljoner gjorts.
. Att 225 000 som erhållits i bidrag finns avsatta i Vattendragsförbundet för kommande åtgärder
. för förbättring av reproduktionsmöjligheterna i avrinningsområdet.
. Mycket goda relationer och en positiv inställning varit rådande med markägare och länsstyrelse
. Avtal har tecknats med samtliga berörda markägare.
. Vegeåns fiskevårdsområde bidragit med medel från fiskekortsförsäljning
. Länsstyrelsen tagit över två projekt som var färdigförhandlade med markägarna
• Avslutning med elfiske vid Fälleberga kvarn, Findus, samtliga berörda markägare,
Styrelsen Vattendragsförbundet, medlemskommunerna och pressen inbjudna.
•

•resultat vid elfiske avslutningsdagen

Vild nordatlantlax

Mikael Svensson berättar om hur elfiske går till

•

