Eklövs Fiske och Fiskevård
Preliminär redovisning - Elfiske Ådalen
Elfiske har utfört på två lokaler i bäcken vid Ådalen den 16 juni 2015.
Syftet var att undersöka fiskfaunan upp och nedströms ett
vandringshinder, vilket utgörs av en kulvert med brant fall (foto 2). Lokaler
som har undersöks är ”Bäck-Ådalen 1” ( 5 m nedströms kulvert) och
”Bäck-Ådalen 2” ( 50 m uppströms kulvert) (tabell 1, figur 1, foto 3, 4).
Fisket utfördes av Anders Eklöv och Lars Pålsson.
Tabell 1.Data för undersökta lokaler 2015. Bredd, längd och djup anges i meter.
Koordinater
Bredd Längd Medel- Max- VattenSubstrat
Lokal
djup djup hastighet
1. Bäck-Ådalen 618426;132570 0,6
15
0,05 0,25
strömt sten-block
2. Bäck-Ådalen 618428;132577 0,8
25
0,10 0,50
strömt sten-block

Figur 1. Karta som visar läge för elfiskelokaler 1 och 2.

På lokal 1 nedströms kulvert erhölls 7 st. 0+ öring (årsungar, storlek 37-57
mm, foto 1), 3 st. småspigg (storlek 52-60 mm), 2 st. storspigg (storlek 4855 mm) samt 5 st. ål (storlek 75-500 mm) (tabell 2). På lokal 2 uppströms
kulvert fångades endast 1 öring (storlek 158 mm).

Foto 1. Öring (0+) längd 57 mm.
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Tydligt är att kulverten har utgjort vandringshinder för havsöring hösten
2014, men att fisk kan passera vissa år, troligt höstar med höga flöden.
Det föreslås därför att vandringshindret åtgärdas med uppbyggnad
nedströms kulvert med block för att underlätta fiskens vandring. Alternativ
att kulvert grävs upp och läggs ner djupare med mindre fall. Vidare
föreslås att viltdamm (igenväxt) belägen precis uppströms kulvert rensas
från sediment och vegetation (foto 5).
Tabell 2. Antal registrerade fiskar för respektive art på de undersökta lokalerna.
För öring anges årsungar (0+) och äldre öring >0+).
öring
Lokal
1. Bäck-Ådalen
2. Bäck-Ådalen

0+
7

>0+
1

Foto 2. Kulvert uppströms lokal 1.

Foto 3. Lokal 1 nedströms kulvert.
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småspigg
3

storspigg
2

ål
5
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Foto 4. Lokal 2, 50 m uppströms kulvert.

Foto 5. Igenväxt viltdamm uppströms kulvert.

Anders Eklöv, 17 juni 2015
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