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Sammanfattning  

Under 2016 åtgärdade Kungsbackaåns vattenråd nio olika 

vandringshinder för fisk. Åtgärderna omfattade sex vägtrummor, en 

fiskväg, en damm och ett utlopp i en sjö som åtgärdades. Åtgärderna 

finansierades av medel från Länsstyrelsen i Västra Götalands län, 

Mölndals stad och Kungsbackaån vattenråd. 
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1  Bakgrund 

Vintern 2016 ansökte Kungsbackaåns vattenråd om projektmedel från Länsstyrelsen 

i Västra Götalands läns åtgärdsmedel VÅGA för att arbeta med ett tiotal hinder för 

vandrande fisk inom avrinningsområdet. Ansökan beviljades med 115 000 kr och 

tillsammans med 30 000 kr från Mölndals stad och 30 000 kr från vattenrådet kunde 

projektet möjliggöras. Dessutom så anlitades Johan Andersson från EnviroPlanning 

AB som miljöbyggledare för att vara med vid arbetet.  

Kungsbackaån är ett viktigt vattendrag på västkusten för de havsvandrande 

bestånden av lax och öring. Det har utförts åtgärder för att gynna fiskbestånden 

sedan en lång tid tillbaka. Den enskilt viktigaste åtgärden i detta arbete var när 

fiskvägen i Ålgårdsbacka byggdes. Även förbättringen av vattenkvalitén på senare 

tid har gynnat både fiskbestånden och all annan limnisk fauna i vattensystemet. 

Dock återstår flera olika områden att jobba med för att förbättra för djur och växter. 

Vandringshinder är en av de parametrar som bedöms vid statusklassningen, Denna 

parameter kallas konnektivitet. Denna parameter är till för att kunna bedöma 

möjligheten till spridning och fria passager för djur, växter, sediment och organiskt 

material både uppströms och nedströms i vattendragets riktning.   

Projektets fokus var att åtgärda vägtrummor som utgjorde vandringshinder för fisk, 

men det ingick även att förbättra fiskvägen i Ålgårdsbacka. Underlaget som låg till 

grund för ansökan är inventeringen av vägtrummor som Skogsstyrelsen genomförde 

mellan åren 2012–2014 åt Länsstyrelsen i Västra Götalands län.  

Starten på projektet var i början på juli 2016 då delar av vattenrådet åkte ut i fält och 

tittade på ett flertal hinder för att se om de var lämpliga eller om de utgjorde 

vandringshinder. Denna fältdag genererade en prioriteringslista som sedan kunde 

jobbas vidare med. I början på hösten åkte olika entreprenörer ut i fält och de gav 

därefter kostnadsförslag för varje vandringshinder vilket gjorde att vattenrådet sedan 

kunde göra en lista på vilka vandringshinder som skulle åtgärdas.  

De praktiska åtgärderna genomfördes under perioden september oktober 2016. 

Utförare har varit Mölndals stad, Gatu och Väg Väst samt EnviroPlanning AB. De 

flesta åtgärderna som utfördes bestod av olika varianter av tröskling. Detta innebär 

att vattendragets vattenyta höjs genom att vattnet bromsas med hjälp av till exempel 

block och sten nedströms hindret. Denna höjningen av vattenytan underlättar 

förfiskpassage förbi tidigare partiella och definitiva vandringshinder. Dessa åtgärder 
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har samråtts med markägare och andra intressenter. Då dessa åtgärder inte påverkar 

enskilda eller allmänna intressen så har ingen anmälan om vattenverksamhet 

behövts. Åtgärderna går att följa upp genom elfisken, något som inte ingår i detta 

projektet, men utförs redan på ett flertal ställen uppströms åtgärderna idag och 

förhoppningsvis skall effekterna av åtgärderna synas i dessa elfisken. 

 

Figur 1. 1 Vägtrumma öster Äspås/Dvärred, 2 Vägtrumma väster Äspås/Dvärred, 3 

Vägtrumma Gödeberg, 4 Fiskväg Ålgårdsbacka, 5 Vägtrumma Mörtsjö, 6 Vägtrumma ovan 

Svintjärn, 7 Damm Svintjärn, 8 Utlopp Ingsered, 9 Vägtrumma Ingsered. 
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2 Åtgärder 

Vandringshinder 1, vägtrumma öster Äspås/Dvärred. Vid detta vandringshinder 

valde man att tröskla upp bäckbotten till samma nivå som trumman. Då det saknades 

sten och block i området så fick det föras dit med hjälp av kranbil. Det största 

problemet vid denna åtgärd var det mycket låga vattenflöde som rådde vid tillfället 

för åtgärden. Se före- och efterbild i figur 2. 

Figur 2. Vägtrumman vid Äspås/Dvärred 
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Vandringshinder 2, vägtrumma väster Äspås/Dvärred. Här valdes det att tröskla 

bäckbotten upp till samma nivå som trumman. Då det fanns det gott om sten och 

block på platsen som kunde användas, så utfördes denna tröskling för hand. Se före- 

och efterbild i figur 3. 

Figur 3. Vägtrumman vid Äspås/Dvärred 
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Vandringshinder 3, vägtrumma Gödeberg. Här valde man att tröskla upp 

bäckbotten till samma nivå som trumman. Här var det bara några få centimeter som 

behövdes höjas och detta gick att göra för hand. Se före- och efterbild i figur 4. 

Figur 4. Vägtrumman vid Gödeberg 
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Vandringshinder 4, fiskvägen vid Ålgårdsbacka. Denna fiskväg byggdes år 2002 

och fungerade bra till en början. Efter några år skar vattendraget in i sidorna och 

fiskvägen fick renoveras. De senaste åren har funktionen försämrats. Genom att 

stärka upp kanten samt att höja vattennivån i fiskvägen kan fiskarna lättare passera 

genom fiskvägen. De stenar och block som användes togs från strandkanten eller 

bäcken. Arbetet som utfördes gjordes med hjälp av grävmaskin. Se före- och 

efterbild i figur 5. 

Figur 5. Fiskvägen Ålgårdsbacka 



 Åtgärder inom Kungsbackaåns Datum Skriv datum 

 avrinningsområde Ver 1 

  Dok.nr 4131-01-Åtgärder inom 

Kungsbackaåns avrinningsområde 

 

 

 

 

 
 
 
8 (13) 

Vandringshinder 5, vägtrumma Mörtsjö. Här valde man att tröskla upp bäckbotten 

till samma nivå som trumman. Block fanns det i närheten av trumman, men det 

saknades mindre stenar och grus. Detta kompletterades med hjälp av kranbil. Största 

problemet vid tillfället var det mycket låga vattenflödet vid tillfället. Se före- och 

efterbild i figur 6. 

Figur 6. Vägtrumman vid Mörtsjö 
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Vandringshinder 6, vägtrumma ovan Svintjärn. Här valdes det att tröskla upp 

bäckbotten till samma nivå som botten på trummanbotten. Det fanns sten och block i 

närheten som kunde användas. Detta gjorde att denna tröskling utfördes för hand. Se 

före- och efterbild i figur 7. 

Figur 7. Vägtrumman ovan Svintjärn 
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Vandringshinder 7, damm Svintjärn. Vattenrådet gav år 2013 bidrag till att tröskla 

upp dammen i utloppet av Svintjärn. Vid det första ordentliga regnet spolades dock 

det mesta av denna tröskling bort. Trösklingen gjordes om 2015 och då användes 

markduk och större block för att undvika att samma problem uppstår igen. Detta 

fungerade bättre, dock behövde trösklingen justeras. Anledningen till detta är att 

dammen är relativt bred i förhållande till flödet. Det medför att det blir ett brett och 

väldigt grunt flöde över tröskeln. Under september koncentrerades flödet genom att 

såga ut ett snitt i dammen och styra ihop vattnet till en smalare fåra. Se före- och 

efterbild i figur 8. 

Figur 8. Damm vid Svintjärn 
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Vandringshinder 8, utlopp Ingsered. Genom fiskevårdsområdet för Ingsjöarna fick 

vattenrådet en förfrågan om att bistå vid en rensning av Sandsjöbäckens utlopp i 

Västra Ingsjön. Detta är ett utlopp som regelbundet slammar igen vilket gör att 

fisken får det svårt att simma upp i bäcken från sjön för att leka. Igenslamningen 

beror på stor transport av finmaterial från omgivande mark, ett problem som också 

gäller för flera andra vattendrag i området. Så sent som år 2015 rensades 

Issjöbäckens utlopp. Se före- och efterbild i figur 9. 

Figur 9. Sandsjöbäckens utlopp i Västra Ingsjön. 
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Vandringshinder 9, vägtrumma Ingsered. Här valdes det att tröskla upp 

Sandsjöbäckens botten till samma nivå som botten på trumman. Då det saknades 

sten och block i området så fick det föras dit med hjälp av kranbil. Se före- och 

efterbild i figur 10. 

Figur 10. Vägtrumma vid Ingsered. 
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3 Avslutande ord 

Projektet har med enkla medel åtgärdat nio vandringshinder i Kungsbackaåns 

avrinningsområde. Dessa metoder är tillämpbara på många andra platser. Projektet 

kan visa hur väl åtgärdsarbetet kan fungera mellan olika parter till exempel 

länsstyrelsen, fiskevårdsområde, vattenråd, kommun och markägare. Ett stort tack 

till alla som varit med och gjort att projektet gått att genomföra. 

 

 


