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Ger fiskevård mer öring och 

vatteninsekter på kort tid? 
 

 
(Fig. 1 ) 

Foto : Johannes Johansson 
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Förord 

Denna undersökning görs som en del av ett större biotopvård arbete i Nolån där en 

sträcka på 3 700 m inklusive nedre delen av 6 biflöden (bäckar) och öppning av 6 

igenväxta sidfåror. I arbetet tillsättas lekgrus och död ved samt läggas tillbaka sten 

och block från åns kanter och kantzon till huvudfåran. Målet är att öringbestånd och 

flodpärlmussla ska gynnas av de habitatet som skapas av biotopvård åtgärderna. 

Projektet är även tänkt att gynna eventuell framtida vandringsfisk som finns visioner 

att återintroduceras efter att fiskpassager nedströms förbättrats/byggts om. Utöver 

det fysiska arbetet återupp startades Nolåns FVO.  

Detta examensarbete handlar om en undersökning om öring och vatteninsekter men 

den kommer även att innehålla besläktade ting, syftet med det är en djupare 

förståelse kring ämnet samt framföra behovet till denna sorts naturvårdsarbete. 

Undersökningen är ett examensarbete på 25p vid Forshagaakademins 

yrkeshögskola.   

 

Författare: Johannes Johansson 

Sammanfattning 

Undersökningens två lokaler var placerade i Nolån nära stenkulla i Bollebygd. Nolån 

ligger placerat i Rolfsåns avrinningssystem. Biotopvårdsarbetet gjordes för att främja 

vattendragets öring, flodpärlmussla, vatteninsekter och skapa en bred variation av 

olika habitat. 

Denna undersökning fokuserar på hur öring (salmo trutta) och nattsländelarverna 

Psychomyiidae, lype phaeopa och lepidostomatidae, lepidostoma hirtum påverkas 

på kort sikt av ett biotopvårdsarbete. För att undersöka öringens bestånd elfiskades 

det och till vatten insekterna gjordes bottenfauna prov. Öringarna märktes vid första 

elfisket före biotopvården för att se hur många som sedan åter fångas och på vilken 

lokal. Resultaten visade att öringen (salmo trutta) i procentuellt förhållande till 

referens lokalen ökade på den biotopvårdade lokalen efter biotopvården.  

nattsländelarverna Psychomyiidae, lype phaeopa och lepidostomatidae, lepidostoma 

hirtum ökade även dom efter biotopvården.  

Resultatet väckte även upphov till diskussion och flera frågeställningar då få öringar 

återfångades på uppföljande elfiske. Samt diskussion kring vattenföring och andra 

yttre faktorer som kan ha påverkat resultatet. 
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1. Inledning 

Inlandsisen drog sig tillbaka från Sverige för nästan 10 000 år sedan (sgu.se, 2020). 

Vattendragen formades till det vi känner till idag när inlandsisen smälte och fortsätter 

formas av vattnets erosion, deposition och transport än idag (smhi.se 2021). 

alla levande organismer anpassar sig via evolution till att leva i de habitat som finns 

(nrm.se 2021).  

Människor drivs också av evolutionen och har lärt sig att nyttja sin omgivning till 

våran fördel, överlevnad och framgång.  

En sak människan gjorde var att rensa vattendrag på stora sten och block samt räta 

ut vattendragen. Detta för att gynna olika näringar (se kap 2.2 och 2.3). 

Följden blev radikala habitat förändringar som tog hårt på vissa fiskar och andra 

arter som inte är anpassade till den nya sterila miljön. Ekosystem som levt i symbios 

blev drabbade av kaskadeffekter, hydrologiska förhållanden rubbades (se kap 2.10).  

Rent filosofiskt går det att likna till när naturkatastrofer som t.ex jordbävningar sker 

och människor blir av med sina levnads habitat, radikala förändringar sker och det 

blir en kamp om överlevnad. 

Människor drivs som tidigare nämnts av evolutionen och har lärt sig hur viktigt ett 

biologiskt mångfald är för att vår Jord ska funka och vara i balans.  

Våran värld som inte hade gått att leva på om Biologisk mångfaldet försvann/inte 

hade funnits med alla dess ekosystemtjänster (Naturskyddsföreningen.se 2021) 

(SLU.se 2021). 

Därför görs nu många naturvårdsjobb och där ibland restaurerings jobb i rensade 

vattendrag. Detta görs på många håll i landet (slu.se 2021). Vattendragen behövs 

inte längre som transportleder utan det finns ett större intresse i ett funktionellt 

ekosystem. Därför lämnas nu tillbaka det som en gång lånades av naturen för att 

säkra att kommande generationerna kan leva och frodas (se kap 2.3)  

Undersökningar är viktigt för att se effekten av de biotopfrämjande jobben och dra 

lärdom från dem (Manual för effektuppföljning av åtgärder i vatten – med fokus på 

fisk, Länstyrelsen i Jönköping län, s.7). Det är Vanlig att biotopvårdsarbeten följer 

upp öringbestånden kommande år (T. Salberg 2009 s.7). Men vad är effekterna på 

kort tid för öringen och dess födotillgång? Där av denna undersökning. 

1.1 Syfte  

Ta reda på hur öringar flyttar sig på kort tid i kombination med biotopvård där död 

ved, block, sten och grus tillsätts. Undersökning av öringtätheten i förhållande mellan 

en biotopvårdad och en ej biotopvårdad lokal nedströms undersöks före och 3 

veckor efter biotopvårdsåtgärderna färdigställts (biotopvårdsarbetet beskrivs i kap. 

3.1-3.2).  

Biotopvårdsåtgärderna ska genomföras på en lokal som kallas biotopvårdadlokal, 

denna del av Nolån är rensad på stor sten och block. Biotopvårdslokal ligger precis 

uppströms en referenslokal som även denna är rensad, i referenslokalen görs inga 

biotopvårdsåtgärder.  
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På biotopvårdad lokal undersöks förändring i antalet vatteninsekter samt vissa 

specifika arter. Syftet med det är att se hur en av öringens födokällor 

(Öringsakademien.se 2021) påverkas i samband med biotopvården och eventuella 

kopplingar till antal öring. 

1.2 Geografisk plats 

 
(Fig. 2) 

 

I fig. 2 visas den geografiska platsen för testlokalerna.  
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(Fig. 3) 

 
(Fig. 4) 

I fig. 3 och 4 visas gränserna mellan referens lokalen och Biotopvård lokalen. Varje 

lokal är 30 meter lång 13 meter i bredd (Vattendragets hela bredd). 
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(Fig. 5) 

Foto: Jonathan Bark. 

 

Fig. 5 är tagen på första elfisket som gjordes före restaureringsarbetet startade. 

 

1.3 Hypotes 

Hypotes lokalens textur/hydrologi. 

 

Vattnet kommer att låta mera (högre forsande ljud) än tidigare då vattnet möter mera 

struktur och “omtumlas”. Det kommer även att synas mera turbulens då 

vattenströmmarna träffar stenarna och död ved, speciellt vid högvatten. Vattnet 

kommer att träffa mera motstånd och stanna kvar längre (Bilda Bakvatten). Ett större 

mångfald av olika strömhabitat kommer att skapas på biotopvårdande lokal (kap. 

2.6). 

Den laterala konnektiviteten kommer öka när stenar ifrån rensvallen (fig. 7)  som 

hindrar vattnet att komma upp i kantzonen tas bort och istället läggs i strömfåran och 

bromsar vattnet så att det trycker upp vatten i kant zonerna (kap 2.10).  
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Öring Populationen hypotes 1. 

 

Öringen kommer att ha kommit tillbaka efter arbetets gång och det kommer vara 

procentuellt mera öring i biotopvårdade lokalen 3 veckor efter biotopvård arbetet i 

förhållande till den ej Biotopvårdade lokalen. Detta för att det blir mera ståndplatser 

och eventuellt mera vatteninsekter/födotillgång. 

  

Öring Populationen hypotes 2. 

 

Öringar som har sitt revir/ståndplats på biotopvårdads lokalen kommer att skrämmas 

bort utav oss under utförande av biotopvårdsjobb och inte kommit åter innan nästa 

elfiske 3 veckor senare. alternativt att dom hunnit skapa revir på ny plats. 

 

Öring Populationen hypotes 3. 

 

Det tar tid för öringstammen att anpassa/acceptera dom nya ståndplatser och habitat 

som blivit vid arbetet. På 3 veckor syns därför inte någon ökning av öring utan 

eventuellt en minskning. 

 

Bottenfauna hypotes 1. 

 

Vissa nattsländor som t ex släktet psychomyiidae som hittats i ån vid bottenfauna 

test kommer att gynnas av död ved då dom äter dött organiskt material (Detritus). 

Detta gynnar även predator insekter som trollsländor. Därav kommer både antalet 

insekter och psychomyiidae att öka i antal. 

 

Bottenfauna hypotes 2.  

Många vatten Insekterna kommer bli ivägskrämda eller störda och flytta sig när 

arbetet utförs. Dom kommer sedan inte ha hunnit kommit åter till det uppföljande 

bottenfauna testet.  
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2. Bakgrundsinformation, grundtanken   

Grundtanken med projektet är själva transformationen från ett vatten med relativt lite 

ståndplatser och mindre turbulent vatten (Rensat), till mycket ståndplatser och mera 

turbulent vatten (Restaurerat) (Se fig. 6). 

 
(Fig. 6) 

Foto: Johan Höjesjö. 

 

Citerar Boken (För friska fiskar i friska vatten av sportfiskarna 2017. s.280 “Den 

nedersta delen av Rickleån, Västerbotten, har inte rensats i nämnvärd utsträckning 

och kan tjäna som målbild för restaurering av ström partier i våra älvar”). 

 

 

I Länsstyrelsens åtgärdsprogram för bättre vattenmiljö är bland annat biotopvård och 

arbete med vandringshinder samt förbättrad konnektivitet med. Där tas Rolfsåns 

avrinningssystem upp som exempel där det finns behov till åtgärder. Nolån är även 

med som prioriterat område för biotopvård. (A. Ek  P. Alm 2014 s.41 s. 214) 
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(Fig. 7) 

Foto: Johannes Johansson. 

På bild i Fig. 7 syns en tydlig rens vall på östra sidan av Nolån. Vallen fortsätter hela 

vägen till Gissleån’s utlopp i Nolån, ca 200 meter. 
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2.1 Avrinningsområdet 

Lokalerna för undersökning och biotopvårdsarbetet är belägen i Nolån som ingår i 

Rolfsåns avrinningssystem. Vattendraget mynnar ut i Kungsbackafjorden och 

sträcker sig förbi hedared och sandhult. Vattendraget är reglerat och utöver fem 

vattenkraftverk så finns även kultur dämmen som utgör definitiva vandringshinder. 

Vattendraget från havet till där denna undersöknings lokaler äger rum finns det 5 

kraftverk (Ålgårda kraftverk, Bosgårdens kraftverk, Apelnäs kraftverk, Forssa 

kraftverk och Hulta kraftverk). som alla har mer eller mindre funktionella 

fiskvandringsvägar (se bilaga. 4, Analys av miljöanpassningsåtgärder i 

prövningsgruppen Rolfsån 106_1, Länsstyrelsen västra götaland, 2021, 

s.8,12,13,15,16,37,40,41,43). 

År 2021 har dock många utav dessa gjorts omlöp i och det finns intresse att 

konstruera/förbättra fiskvägar så att öring och lax kan åter beträda sina lek och 

uppväxtplatser dom nyttjade innan utbyggnaden 1918. (C. Lindhagen 2006 s. 7 ). 

Avrinningsområdets vattendrag närmast havet kallas rolfsån och är mestadels lugn 

flyt och åkermark. Uppströms Rolfsån ligger stensjön och ovan den ligger stora sjön 

Lygnern på 33 km2. Lygnern är en avlång djup sjö med en egen öringstam som är 

känd för att vara storvuxna med individer på 6-7 kg. (C. Lindhagen 2006 s. 22 )  Runt 

Lygnerns finns mycket lövskog och Rolfsån upp till Stensjön och vidare över Lygnern 

finns Natura 2000 områden. I avrinningsområdet finns många riksintressen för såväl 

kulturmiljö som naturvård (Lygnernsvattenrad.se 2021).  

Ovanför Lygnern ligger Storån som är ett främst lugnflytande och blandning av 

lövskogsområde och åkermark. ovanför Storån bildas Nolån och Sörån. I dessa fåror 

lutar det mera på vissa sträckor och det finns mycket lek och uppväxtområden för 

öring och lax. I denna delen av avrinnings systemet är det mera kuperat landskap 

och mycket gran och blandskog marker. (Lygnernsvattenrad.se 2021) 

Avrinnings Systemet i stort består av 66 % granskog och 9 % jordbruksmark som 

periodvis släpper ifrån sig stora mängder kväve och fosfor. Avrinningsområdets sjö 

yta är 10 % varav Lygnern är den största. Avrinningsområdet bedöms vara relativt 

opåverkat och den största problem faktorn är försurning, därav kalkas det mycket 

och omfattande (Lygnernsvattenrad.se 2021). I kombination med kakling har 

alkaliniteten varit tillräcklig och ph värdet ej kritiskt, men skulle det sluta kalkas så 

skulle vattnet få en försurningspåverkan (Bevarandeplan för rolfsån 2018 s.4 (10). 

Mätningar i centrala Bollebygd visar att ph värde inte understigit (6 ph) sedan 2006-

04-18 (Se bilaga 1 s. 1-2). I Bilaga. 1 ligger tabell över ph värdet sedan år 2000.  
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(Fig. 8, Bilden visar hela Rolfsåns avrinningssystem) 

(Bild: Lygnerns vattenråd). 
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2.2 Nolåns historia i kort, från då tills nu 

Nolån är en dalgång där människan har levt sen långt tillbaka. Det finns 

fornlämningar efter Nolåns västra sida som är från stenåldern. Fornlämningarna 

ligger i ett stråk efter Nolån och Söråns västra sida vilket var en havsvik på den 

tiden. (Bollebygds kommun 2019 s.21). Citerar (Naturen i bollebygds kommun 2022 

s.12 “Redan för 5000 år sedan började människan i trakterna att bedriva jordbruk. 

Marker röjdes för odling och kreatur betade i skogsmarkerna. Människan bosatte sig 

tidigt i Nolåns dalgång på grund av bördiga och sandiga lättbrukade jordar och rika 

förekomsten av fisk”). 

Befolkningen övergick från en och två gårdsenheter till mindre byar någonstans runt 

1600 år sedan. Vid vikingatiden ca 1000 år sedan blev det en drastisk 

populationsökning av människan. Efter det såg befolkningstätheten relativt lik ut tills 

vid 1700- och 1800-talet då det skedde ytterligare en befolkningsexplosion. I 

Bollebygds kommun har i stort sett all mark nyttjats till jordbruk, skogsbruk och 

betesmarker (Naturen i bollebygds kommun 2022 s.12). 

 

I Sverige har så tidigt som 1100-talet hittas handlingar där vattenkvarnar omnämnts, 

kvarnarna byggdes i vattendrag på lämpliga platser och kunde användas som 

mjölkvarnar och drift av såg (vattlefjall.net 2021). 

 

I diskussion med lokal källa (Lars Andersson) bedrevs mycket hantverk efter Nolån 

där man snickrade bland annat möbler, lådor och dylikt. Man hade då sågar som 

drevs av vattenkraft och konstruerade ån lokalt därefter. Mellan sågverken rensades 

det delvis på vissa sträckor och på andra sträckor rensades ej på grund av att det 

saknades behov. Detta för att bland annat enklare kunna frakta timret från skörd 

plats till sågverken, samt konstruerande av vattenflöde till kvarnarna som drev 

sågen. 

 

Numera används ån ej som fraktmedel eller kvarnar och sågverk. Sågverk lever 

dock kvar i trakten då de gått i nedstigande led i generationer. Sågverken har flyttat 

upp på land och drivs nu av lufttryck och elektricitet (Bollebygdsemballage.se, 2022). 

Vattensystemet brukas även av människan för elproduktion i form av vattenkraftverk 

(C. Lindhagen 2006 s. 7). Dessa är nu i en omprovning plan för miljöanpassning där 

vandringsvägar av fisk behandlas (Sveriges riksdag 2020). Nolån brukas även som 

småskaligt sportfiskevatten av markägare med fiskerätt. Nolån har ett återupp startat 

fiskevårdsområde med syfte att förvalta sportfisket, ekologiska funktioner, en 

levande landsbygd och symbiosen mellan människan och vattendraget (Bt.se 2022). 
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2.3 Varför göra restaurerings arbeten? 

Människan har historiskt använt vattendrag till näringar som t.ex frakt medel för 

timmer. Då rensades block samt stor sten bort och vattendragen rätades ut så att det 

var enklare att frakta te.x timmer. Rensningen bidrar även till en dränerande effekt 

(se kap 2.10). Vattendrag har på många håll rensats och rätats för att gynna 

skogsbruk och jordbruk näringar (Vattenvård i Tunaåns vattensystem 2021 s.5). 

Vattendrag har brukats och byggts om för kvarnar, sågar och liknande som drivits av 

vattenkraften (T. Salberg 2009 s.3). 

Rent filosofiskt kan sägas att Vi lånade vattendragen då dom var en bra resurs, men 

nu då dom ej använd till flottning längre så går det att argumentera för att vi bör 

lämna tillbaka det vi lånat. (Fysisk restaurering av akvatiska miljöer, 2021 s.10) 

Sveriges riksdag konstaterar att merparten av Sveriges vattendrag har påverkats 

negativt av mänsklig påverkan utifrån ett ekologiskt perspektiv och beslutar därav 

följande, citerar (Sveriges riksdag 2011 s.1 “Den svenska riksdagen har beslutat om 

miljökvalitetsmålet Levande sjöar och vattendrag. Målet innebär bl.a. att vattendrag 

ska användas och nyttjas på ett ekologiskt hållbart sätt och att deras variationsrika 

livsmiljöer bevaras”).  

I rapport från Sveriges riksdag framförs även att det finns stora åtgärdsbehov av 

fiskvård och restaureringsarbeten av vattendrag. Arbetstakten med dessa har gått 

långsammare än de mål som utsatts. (Sveriges riksdag 2011 s.15) 

Citerar (Naturvårdsverket Återställning av älvar som använts för flottning, 2011 s.4 

“Denna rapport handlar om att återställa natur. Den beskriver hur vattendrag som 

under årtionden omformats för timmerflottning kan repareras för att återfå en natur 

som i många avseenden liknar den som ursprungligen förstörts”). 

Rensning av vattendrag har blivit ett problem för många arter som behöver 

ståndplatser, variationer och struktur. Vattendrag med bristande botten struktur blir 

generellt sterilare på mycket levande. Citerar (Fysisk restaurering av akvatiska 

miljöer 2021 s.10 “När man rensat en älv på stora stenar och block för att flotta 

timmer, fyller den rensade sträckan ingen naturlig ekologisk funktion (Figur 1). Älven 

finns kvar men har förvandlats från ett ekosystem rikt på biologisk mångfald med 

stora miljövärden till en effektiv transportfåra för timmerstockar”). 

Ett väl fungerande ekosystem påverkar även människan positivt både fysiskt och 

psykiskt enligt studier. Citerar (Naturvårdsverket, 2020 “Ekosystemtjänster är alla 

produkter och tjänster som ekosystemen ger människan och som bidrar till vår 

välfärd och livskvalitet. Begreppet används för att skapa förståelse för att människors 

överlevnad och välmående är beroende av de tjänster som ekosystemen ger”). 
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I samband med spaning längs vattnet noterade Johannes Johansson och andra att 

Nolån på vissa ställen är både rätat och rensat på sten och block (se fig 7&9). Därav 

kan det dras en koppling till att det är färre ståndplatser och levnadsmiljö för öring än 

vad det var innan mänsklig påverkan (R. Smedman 2000) (Fysisk restaurering av 

akvatiska miljöer, 2021 s.10) 

 

(Fig. 9) observera alla stora stenar och är vid kanterna  

Foto: Johannes Johansson  

Biotopovårdsarbetet i Nolån 2021 hoppas bidrar posetivt till framtida biotopfrämjande 

jobb med te x vandringsfisk, vandringshinder och flodpärlmusslor. Referera till Sörån 

som gjort liknande fiskevårdsåtgärder. Efter detta har det avelsfiskats från de lägre 

regionerna av avriningssystemet där man flyttat upp lekmogen lax och öring. 

Följande år hittat laxsmolt i Sörån.   (P4 Sveriges radio 2020) (Lygnernsvatttenråd.se 

2020).  



17 

2.4 Död ved 

 
(Fig. 10)  

Foto: J. Johansson 

Död ved i vattnet är när ett helt träd, en del eller en gren hamnat i vattnet  (ekologisk 

restaurering av vattendrag 2008 s.55). När ett träd dör blir det angripet av svampar 

och bakterier som bryter ned trädet (Forskningsrådet 2007 Jönsson. L Christina. B 

s.9 Bertilsson. S s. 38), det blir sedan näring och mat till vissa djur som 

insektsgruppen “shredders” (sönderdelare) som äter den nedbrutna veden eller 

“organiskt skräp” (J. Lindman 2012 s.4). Död ved brukar definieras som minst 100 

mm i diameter och minst 500 - 1000 mm långa  (ekologisk restaurering av 

vattendrag 2008 s.55). 

Död ved är en grundpelare till många levande organismer Citerar (ekologisk 

restaurering av vattendrag 2008 s.55.  

“Död ved fyller flera funktioner i vatten- drag och sjöar: 

● skapar en mer varierad miljö (Figur 1) 

● utgör ”rev” som koloniseras av påväxtal- 

ger och sedan olika bottendjur 

● skapar skyddade ståndplatser för små- 

djur och fisk 

● kan stabilisera stränder genom att bryta 

vattenström och vågor 

● skapar höljor nedströms eller erosion av 

stränder 

● kvarhåller organiskt material och sedi- 

ment”). 
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(Fig. 11 Förslag på hydrologiska effekter av död ved i ett vattendrag)  

Skiss: J. Johansson 

Enligt undersökning av SLU hittas 1,56 gånger mer öring där det finns död ved 

jämfört om det inte finns död ved. Dem skriver att det minst bör va 4 död ved bitar 

per 100 m2 men vid minst 10 död ved bitar per 100 m2 så blir inte brist på död ved 

en faktor till att antalet öring begränsas. (SLU 2015 s.10) 

Citerar artikeln (död ved i vattendrag 2008 s.1 “Undersökningar visar att det är stor 

brist på död ved i våra syd- svenska vatten. I hela landet räknar man att 90 % av 

vattendragen har idag en brist på död ved. Genom att öka mängden död ved kan vi 

öka mångfalden av djur och växter i våra vattendrag”). 

Död ved i vattnet kan även innebära direkta skydd/gömslen och ståndplatser för 

öringen vilket då kan öka överlevnaden för dessa. (Skogsttyrelssen.se 2020 s.2)  
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2.5 Kantzon 

Träd, sten, block, mark, och växtlighet utgör kantzonen alltså den delen där vattnet 

möter land. Kantzonen är en viktig del av vattnets ekosystem, träden i kantzonen 

bidrar med löv, grenar och småkryp som hamnar i vattnet. Det blir en näringskälla till 

många organismer som bland annat vatteninsekter och fiskar. Kantzonen kan även 

påverka ph - värde, träd och växter binder upp ämnen, gifter, tungmetaller och 

partiklar innan det når vattendraget. (Ekologiskt funktionella kantzoner vid vatten, 

Länsstyrelsen Jönköping 2021 s.2) 

Träd och växter i kantzonerna binder och stärker marken kring vattendraget. Träden 

bidrar med skugga som i sin tur motverka algblomning och 

trådalger,(Länsstyrelserna, 2022 s.2) trådalger brukar bildas på sommaren på 

lokalerna denna artikel innefattar. Beskugningen bidrar även till svalare vatten för 

djuren att leva i och svalare vatten är mera syrerikt vilket alla aerobiskt andande djur 

(djur som andas syre) behöver (Netingbag.com 2022)(Ekologiskt funktionella 

kantzoner vid vatten, Länsstyrelsen Jönköping, 2021 s.2 )  

2.6 stenar/block i strömmen 

Stenar och block i strömmen är viktigt för att skapa ett brett mångfald av strömmiljöer 

i vattendraget. Vattnet träffar stenarna och blocken det vill säga att vattnet inte bara 

går rakt utan stannar kvar/uppehålls/ändrar riktning enligt Fig. 12. 

 

Foto: Johan Kling (Fig. 12) 

 

Vattnet syresätts av sten som skapar turbulenc och bakvatten (se Fig. 12) (J. Kling 

2009 s.6).  Strömmande vatten vars botten har mycket uppstickande textur som t ex 

sten och block bromsar vattnet, bildar bakvatten och andra strömförhållanden som 

bildar levnadsmiljöer för ett brett mångfald vattenlevande djur (Fysisk restaurering av 

akvatiska miljöer 2021 s. 33) (T. Salberg 2009 s.3) (J. Kling 2009 s.12). Uppströms 
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och nedströms ett block skapas områden med låg strömhastighet medans det runt 

om blocket bildas högre flödeshastigheter (J. Kling 2009 s.12). 

När stenar och block rensas bort så kan inte gruset som öring och lax leker i ligga 

kvar då bromseffekten i form av bakvatten försvinner. Istället spolas gruset med 

strömmen eller trycks upp mot kanterna och lekområden försvinner (Triplelakes.se 

2021) (Fysisk restaurering av akvatiska miljöer 2021 s.317, s.319). Bromseffekten av 

Stenar och block i vattendraget bidrar även till att vattnet stannar kvar 

längre/uppehålls (Fysisk restaurering av akvatiska miljöer, 2021 s.10). 

I Fig. 13 visas de typiska ståndplatser för öring i ett vattendrag. 

 

 

Foto : Johan höjesjö. (Fig. 13) 
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2.7 Salmo trutta 

 

(Fig. 14) Foto : Johannes Johansson 

Öring (salmo trutta) (se fig. 14) är en art som tillhör familjen laxfiskar (salmonidae) 

(sportfiskarna.se 2021) Öringen kan leva i rinnande vatten, sjöar och havet. (Havs 

och vattenmyndigheten 2014) i Nolån är öringen högst troligtvis stationär då det finns 

definitiva/partiella vandringshinder mellan vattendraget och nedströms liggande sjö 

och hav. (C. Lindhagen 2006.1 s. 3, 34.)(N. Wengström, 2011 s.5). Under hösten 

söker sig öringen till bäckar, sidfåror, kvillområden men även huvudfåran för att 

föröka sig i strömma partier, där gräver öringen honan  romen i grus och öring 

hanen/hanarna befruktar den. Lämplig grusstorlek variera beroende på storlek av 

öringen, ett riktmärke kan vara 10 - 50 mm (fiskevardsforbundet.se 2021 s.2). 

Rommen ligger sedan där till våren. (Havs och vattenmyndigheten 2014) När 

öringarna kläcks ligger dom kvar i gruset och lever på gulesäcken (rester av 

romkornet) under sin första period. När näringen är slut i gulesäcken börjar dom 

simma upp från gruset och livnära sig på insekter, i detta stadiet kallas öringen stirr. 

(Öringsakademien.se 2021). Öringen har revir i vattendraget i form av ståndplatser 

(platser där dom kan stå i skydd för strömmen). Dom bästa stånd platserna där det 

både finns mest mat och best skydd mot strömmen råder det stor konkurrens om. 

(Gustavsson. A 2019). När sedan öringen blir könsmogen vid 2 - 7 år börjar cirkeln 

om. En normal maxålder är runt 7-10 år men det har påträffats öring på hela 18 år. 

Dom havs och insjö levande Öringar av dom större exemplaren kan bli uppemot 15 

kilo. (Havs och vattenmyndigheten 2014) Öringen är även en viktig art för 
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flodpärlmusslan som är hotad och lever nu bara väldigt sporadiskt i Nolån (N . 

Wengström 2011) (Johannes Johanssons observation under inventering).  

Öringen är även en viktig art i det marina ekosystemet där den har en predator 

position i näringskedjan. När torsken minskade markant blev det kaskadeffekter i 

ekosystemet mångfald och många arter försvann samtidigt som mång andra arter 

blev väldigt framgångsrika. Detta fenomen när en arts beståndstäthet leder till 

kaskadeffekter i ekosystemet kallas “topdown” kontroll, Citerar (J. Hjelm 2021 s.1 

“När torsken minskade, ökade överlevnaden hos deras byten, det vill säga 

djurplanktonätande fiskar som skarpsill och sill. Det ledde i sin tur till att den totala 

biomassan av djurplankton minskade, varpå växtplanktonen ökade. När mängden 

torsk var stor hände det omvända, det vill säga växtplanktonen minskade. Ett stort 

torskbestånd bidrar därför till att minska övergödningens effekter genom att påverka 

hela näringskedjan. Detta brukar kallas ”topdown” kontroll och kunskapen om hur 

den fungerar är grundläggande för en modern ekosystembaserad fiskeförvaltning”.) 

Öringen kan ses som en viktig rovfisk för att räta ut balansen i havets ekosystemet 

(A. Nicander, 2015). 

Flottledsrensningar och exploatering av vattendrag har på många håll tagit hårt på 

öringen bestånden som miste sina levnads habitat och ståndplatser (T. Salberg 2009 

s.3). 

2.8 Psychomyiidae, Lype phaeopa 

 

(Fig. 15) 

 Foto : Johannes Johansson 
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Se fig. 15 för Psychomyiidae, lype phaeopa. 

Arten är relativt vanligt förekommande i Västra Götaland (artfakta.se 2021 ).  

Den är en nätbyggande Nattslända där familjen heter tunnel nattsländor på Svenska. 

Larven Kan hittas i sjöar, dammar, vattendrag. Arten hittas på detritus och sand 

material bottnar. (trichopteraireland.wordpress.com 2017). 

L. phaeopa är betare (grazers) men äter även detritus (förmultnande organiskt 

material) (trichopteraireland.wordpress.com 2017). I undersökning upptäcktes att 

maginnehållet består främst av “wood debris” (B. Spenhopp, U. Schulte, C. Alecke, 

N. Kachek, E.I. Mayer, 2003). Arten gör sin metamorfos från vatten insekt till 

flygande från Februari Till sent september. Dess flygtid är runt 10 dagar (B. Spenhoff 

2006. s.1, 371). Larven har osynkade tider för sin utveckling och metamorfoser, på 

vintern kan dom var mellan 2 - 5 instari perioderna. Enligt rapporten råder det 

oklartheter ifall arten har överlappande generationer eller om dom kan generera två 

generationer per år (B. Spänhoff 2005 371, 379). 

 

2.9 lepidostomatidae, lepidostoma hirtum 

 

(fig. 16) 

 

Foto : Johannes Johansson 

 

Se fig. 16 för lepidostomatidae, lepidostoma hirtum. 
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Insekten är relativt vanligt förekommande i västra götaland (artfakta.se 2021) Detta 

är en bobyggande nattslända som heter kantsrör nattslända på Svenska. Den kan 

hittas i stora och små vattendrag samt steniga stränder till sjöar. i sina tidiga “instari” 

bygger arten bo med sandkorn varpå dom i senare “instari” bygger bo utav växtdelar 

se fig. 16.  

L. hirtum lever främst på detritus bottnar och i organiskt material.  

Insekten betar alger, (grazers) äter död ved och löv (Shredders). L. hirtum gör sin 

metamorfos från vatten insekt till flygande från maj - oktober. 

(trichopteraireland.wordpress.com 2017). L. hirtum lever en generation per år men 

dom har inte synkade metamorfoser eller instari, så dom utvecklas i olika takt och 

årstider ( A. Basaguren, P. Riano, J. Poso 2002 s.27). 

2.10 Erosion  

Erodering är enkelt förklarat när strömmen tar fram och transporterar olika storlekar 

av partiklar beroende på strömmens lokala hastighet/styrka och materiallets densitet 

och tyngd. Citerar (Fysisk restaurering av akvatiska miljöer 2021 s. 34 

“Vattenhastigheten strukturerar och sorterar bottensedimenten. De tre stora 

geomorfologiska processer i landskapet som styrs av vattenflödet är erosion, 

transport och deposition. Erosion i vattendrag är när botten- och strand material sätts 

i rörelse av strömmande vatten. I branta vattendrag kan erosionen av stränder och 

strandbrinkar vara betydande om vattendraget har hög lutning och kraftiga 

högflöden”). (Se.fig. 17) 

När ett vattendrag är “rensat och rätat” mister vattendrag förmågan att eroderar fram 

nytt grus och annat material från kantzonen. Vattnet färdas även en kortare sträcka 

på samma lutning då det ej meandrar. (Fysisk restaurering av akvatiska miljöer 2021 

s. 35 ). Vid restaureringsjobb prioriteras alltid människans säkerhet först, te.x om hus 

är i rasrisk på grund av erosion. Då kan det behöva göras eroderande skydd (inga 

biotopvård arbeten får skada annans näring och måste alltid ha markägarens 

tillstånd) (Jordbruksverket.se 2021). Ett strömmande vatten sträva efter att meandra 

(Se fig. 17) vilket är en naturlig process som skapas av erosion, deposition, 

transport. Vattnet blir mera varierat med generellt djupare i ytterkurvan och grundare 

i inre kurvorna.  (Fysisk restaurering av akvatiska miljöer 2021 s. 48 & 49.) 
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(Fig. 17) Skiss: J. Johansson 

 

2.11 Vatten i markerna (lateral konnektivitet, våtmarker) 
God lateral konnektivitet är när vattnet har god kontakt med svämplanet (Se fig. 18) 

Ett vatten som är rensat tappar ofta sin laterala konnektivitet då block och struktur i 

vattendraget bromsar in vattnet samtidigt som det trycker på uppströms. Då trycks 

vattnet ut mot kant zonerna, speciellt under högflöden. (Länsstyrelsen Jämtland s. 2) 

När vattnet Kommer i kontakt med land så skapas lekområden för vissa fiskar som 

gäddan (M. Ibbe 2013) samt andra amfibier som grodor (S.bolander, 2022). Det sker 

även utbyte av ämnen och/eller Näringsämnen för olika arter. God lateral 

konnektivitet bidrar även till ett våtare landskap och fördröjning av vatten i 

landskapet. (Fysisk restaurering av akvatiska miljöer, 2021  S. 69-70). Att 

Konnektiviteten i såväl lateral, longitudinell och vertikal led  är god är en viktig 

grundpelare för ett biologiskt mångfald då mycket flora och fauna är beroende av en 

god konnektivitet (Fysisk restaurering av akvatiska miljöer, 2021  S.16 ) 
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(Fig. 18) Skis förklarar innebörden av god och ej god lateral konnektivitet, notera 

vattennivån i förhållande till marknivån. 

Skiss: J. Johansson 

Våra vattendrag tenderar att torka ut till följd av global uppvärmning och mänsklig 

påverkan. Citerar (Fysisk restaurering av akvatiska miljöer 2021 s.57  ”Sedan 1800-

talet har vi en ökad global medeltemperatur (IPCC 2007). FN:s klimatpanel IPCC 

(The Intergovernmental Panel on Climate Change) angav 2018 att jorden haft en 

global medeltemperaturhöjning på 0,6–1,2 oC de senaste 150 åren”). Yterliggare 

citat från (Fysisk restaurering av akvatiska miljöer 2021 s.57 “Genom utdikningar, 

överexploatering av grundvattnet och hårdgjorda ytor försvinner vattnet från 

landskapet”). 

75 % av större våtmarker nedan fjällkedjan har blivit påverkade och dikade för att 

gynna jordbruk och skogsbruk näringen. Till följd av denna dränering skapas ojämna 

flöden då allt regn eller smältvatten åker ut i vattendragen samtidigt istället för att 

konserveras i markerna under säsongerna. Naturvårdsföreningen vill att flera 

våtmarker skyddas och restaureras (Naturskyddsföreningen 2021). 
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3. Metod/Material, ansökan 

Tillstånd efterfrågades av markägare och vattenverksamhet anmälan skickades in till 

länsstyrelsen varpå samtliga beviljades. 

Johannes Johansson tillsammans med kvalificerade fiskvårds arbetare lade upp en 

arbetsplan, Johannes Johanssons handledare i detta projekt är Niklas Wengström 

på Sportfiskarna Göteborg. Detta arbetet ska göras delvis av Johannes Johansson 

via hans företag Jj’s Fiske & Fiskvård  men även igenom Water circle och 

sportfiskarna Göteborg. Beställare av projekt är Lygnerns vattenråd. Finansiering 

sker via ansökan om Lova-bidrag som länsstyrelsen Västra Götaland delar ut (se 

bilaga. 3 för ansökan doc). 

 

3.1 Beskrivning av lokalerna 

längden bägge referens lokalerna är sammanlagt 60 m lång och uppdelad i två 30 

meters lokaler där en är referens och den andra skal biotopvårdas/restaureras. 

Lokalerna är genomsnittligt 13 m breda. 

 

3.1.1 Biotopvård lokalen Innan arbete genomförs  

(För lokalfakta se bilaga. 5 s.2). Lokalen hade god lateral konnektivitet med 

kantzonen bortsett från stenvallen (fig. 24) som delvisa begränsade den laterala 

konnektiviteten. 
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(Fig. 19) Skiss: J. Johansson 
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3.1.2 Biotopvård lokal efter arbetet genomförts 

(För lokalfakta se bilaga. 5 s.3). 

Lokalen Fick en ökad lateral konnektivitet med kant zonerna då det började trycka ut 

sidorna när materialet kom i vattnet. samtidigt som renvallen bitvis var borta och 

vatten kan rinna emellan vid högflöde.  

 
(Fig. 20) skiss visar ej exakta position av block och död ved, skiss beskriver 

principen. Skiss: Johannes Johansson 
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3.1.3 Referens lokal  

(För lokalfakta se bilaga. 5 s.2). 

lateral Konnektivitet på västra sidan och uppströms Gissle åns utlopp i Nolån var god 

och bra kontakt med svämplan. västra sidan nedströms gissle ån var en kant på 500 

mm till marknivå. 

 
(Fig. 21) Skiss: J. Johansson 
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3.2 Kortfattad metodgenomgång  

Elfiske före och 21 dagar efter slutfört arbete gjordes, Öringarna märktes med fen 

klipp för att kunna identifiera individer vid eventuell återfångst. 

 

Bottenfauna test gjordes enligt metod STAR/AQEM före och efter biotopvård, 

Nyckling gjordes av Johannes Johansson. 

Med handkraft, spett och vinsch flyttades rensmassorna från kantzonen ut i vattnet. 

Grushögar i olika dimension lades ut på lokalen. 

Död ved tillsattes och förankras under större stenar. Vissa utav stockarna 

förankrades med nedbrytbart rep gjort på kokosnötfiber (Vidaxl.se) och träpålar i 

kantzonen (se fig. 27&28).  

3.3 Utförlig metodgenomgång 

 

3.3.1 Elfisken 

(För utförlig genomgång av elfisken vid undersökning se bilaga. 5 s.1-2). 

Metoden under elfiskena var standardiserat kvantitativt elprovfiske med två utfisken 

då signalkräfta påträffades. (Fisk i rinnande vatten - vadningselfiske, F. Ljunghag E. 

Degerman B. Sers, slu.se, 2017). 

 

 

 
(Fig. 22) Foto: Johannes Johansson 
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3.3.2 Bottenfaunaprov 

Bottenfaunaprov utfördes (Här erfordras tillstånd från berörd markägare) med metod: 

STAR/AQEM (En viss spark metodik samt utplacering av spark plats).  

Bottenfunatest och nyckling gjordes av Johannes Johansson både före biotopvård 

(13 maj 2021) sen jämfördes det med efter biotopvård (19 sep 2021). 

Psychomyiidae, lype phaeopa och Lepidostomatidae, lepidostoma hirtum Dessa 

valdes ut för att se hur antalet förändras på kort varsel då det blir mera död ved på 

lokalen. Bottenfauna testet gjordes bara på lokal 2 (biotopvårdad). 

 

3.3.3 Sten och block utläggning 

I det fysiska arbetet genomfördes dessa lokaler parallellt med ett omfattande 

restaureringsarbete av rensningsvallar i Nolån. Det börjades med att vinchas 15 st 

block (500 - 1 000 mm) till den övre lokalen och sprida ut dessa. Blocken vinschades 

med en motordriven vinsch (se fig. 25) där en körde motorn och en anna kopplade 

på blocken med stroppar. Därpå tillfördes ca 200 mindre block och sten (200 - 500 

mm), Dessa tillfördes för hand och järnspett. Se fig. 23 för tabell över stenstorlek och 

antal. Arbetet  började uppströms och jobbar nedströms. För att enklare se ström 

mönster under arbetar bättre. Materialet placerades ut slumpartat utan något typ av 

mönster för att uppnå så naturligt resultat som möjligt. 

På lokalen lades även naturgrus högar ut för att få en ytterligare bred variation av 

material på lokalen. Dessa placerades bakom och runt om Blocken och den döda 

veden i lagom strömhastighet för att den ska kunna ligga kvar och samtidigt inte 

sedimenteras. Grushögarna bestod av 3 högar med 16 X 32 och 120 L styck, en hög 

med 32 X 80 120 L. Dessa grushögar bars ut med hinkar. 

 

(Fig. 23) 
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(Fig. 24 här syns rensvallen som sten och block lades ut ifrån vid arbetet.) 

Foto: Johannes Johansson. 

 
(Fig. 25)  Foto: Johannes Johansson. 
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3.3.4 Död ved utläggning 

54 död ved bitar tillfördes varav 42 av dessa i huvudfåran och 12 i sväm planet. 

Antalet valdes för att leva upp till SLU’s undersökning där resultatet var att minst 10 

död ved bitar / 100 m2 gör att inte brist på död ved blir en faktor som begränsar öring 

tätheten (SLU 2015 s.10). Den biotopvårdade lokalens yta är 390 m2 vilket blir 

10,769 st död ved bitar /100 m2 i vattnet. Trädslag som användes var blandat med 

(Björk, Al, ek och rönn) Se fig. 26 för tabell över död ved. Dessa användes dels för 

att motsvara det naturliga utbudet i kant zonerna men även för att dom olika 

trädslagen har olika lång nedbrytningstid. (SLU J.Hjältén 2021). 

 

(Fig. 26) tabell beskriver antalet död ved bitar, hur antalet var fördelat, tid sedan 

avverkning, olika arter och det procentuella antalet av varje art.  

 

 

Den döda veden förankrades dels av att klämmas fast under dom stora blocken men 

även genom att slå ner träkilar ca 700 mm ner i marken och sedan knyta ett rep 

mellan dessa och den döda veden. Det borrades hål i både killen och dom döda ved 

bitarna för att enkelt och säkert kunna knyta fast den döda veden (Se fig. 27 och 28). 

Ståltråd användes för att föra repet igenom dom borrade hålen. Den döda veden i 

svemplanet lades på ställen där den med stor sannolikhet kommer stanna kvar som 

mellan och bakom träd och buskage. Död ved skänktes från lokal markägare i form 

av 2000 - 3000 mm långa kvistade stockar (För att enklare kunna arbeta med dom) 

alla över 100 mm i diameter. 
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(Fig. 27) Bild på förankringsmetoder. 

 
(fig. 28) Ytterligare bild på förankringsmetoder. 

 

3.4 Utrustning 

Se bilaga 2 för lista över all utrustning som andvändes. 
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4. Resultat, lokalens struktur/Hydrologi  

Rent visuellt syntes ett bredare mångfald av olika ström habitat kring död ved, sten 

och block (se fig. 29 markering 1 och 2). Det uppskattades av Johannes Johansson 

vara ett högre “forsande” ljud när materialet fick vattnet att “skvalpa”(se fig. 29 

markering 3). Det syntes att den laterala konnektiviteten blev bättre när vattnet 

bromsades av dom olika materialen och det tryckte upp mot Kant Zonerna (se fig. 29 

markering 4). Mycket av rensvallen på östra sidan blev utlagd i huvudfåran och 

möjliggör för vatten att komma längre ut på svämplanet. 

 

(Fig. 29) Skiss av: Johannes Johansson 
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(Fig. 30) Foto: Johannes Johansson 

 

 

 
(Fig. 31) Foto: Johannes Johansson 
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4.2 Elfiske  

 
(Fig. 32) 

 

I fig. 32 visas hur det totala antalet öring som fångades på båda lokalerna fördelade 

sig procentuellt före och efter biotopvården.  
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(Fig. 33) 

 

I fig. 33 är antalet öringar på varje lokal från elfiske både före och efter 

biotopvårdsarbete. 
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4.3 Zippin’s metod 

 

(Fig. 34) 

 

 

I fig. 34, Zippin’s modell är en matematisk formel för att räkna ut hur många öringar 

det troligtvis fanns på lokalen utöver dom som fångades.  
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4.4 Återfångster 

 
(Fig. 35)  

 
 (Fig. 36)       

 

I Fig. 35 och 36 syns hur många öringar som har flyttat sig mellan lokalerna och 

elfiskena. 4 av 25 märkta öringar åter fångades. 
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 4.5 Längd och uppskattad ålder 

 

(Fig. 37) 

 

I fig. 37 är längd samt uppskattad ålder på öringarna som fångades på den 

biotopvårdade lokalen (före och efter arbetet). 
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(Fig. 38) 

 

I fig. 38 är längd samt uppskattad ålder på öringarna som fångades på referens 

lokalen (före och efter arbetet). 
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4.6 Bottenfauna 

 
(Fig. 39) 

 
I fig. 39 visas det totala antalet insekter som fångades i dom bägge testen på den 

biotopvårdade lokalen. 
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4.7 Psychomyiidae, Lype phaeopa resultat 

 

 
(Fig. 40) 

 

I fig. 40 visas det totala antalet Psychomyiidae, lype phaeopa som fångades före och 

efter biotopvårds arbetet. 
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4.8 Lepidostomatidae, lepidostoma hirtum resultat 

 
(Fig. 41) 

 

I fig. 41 visas det totala antalet Lepidostomatidae, lepidostoma hirtum som fångades 

före och efter biotopvård arbetet. 
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4.9 Sammanfattning av resultat. 
På elfisket går det att se att den biotopvårdade lokalen resulterade i 12,5 % mera 

öring efter biotopvården jämfört med innan. På referens lokalen var det en minskning 

på 64,71 procent. Totalt (sammanlagt bägge lokalerna) fångades 40 % färre öringar 

efter biotopvården. Den Procentuell fördelningen på det totala antalet öringar som 

fångades på respektive loka, där blev det en procentuell ökning på 87,5 % på den 

biotopvårdande lokalen efter biotopvården (se fig 30). 4 av 25 märkta öringar åter 

fångades. Öring från lokal 1 (referens lokal) fångades på lokal 2 (biotopvårdad). Det 

var inga öringar från lokal 2 (biotopvårdad) på lokal 1 (referens lokal). Två öringar 

åter fångades på lokal 2 (Biotopvårdad). En öring åter fångades på lokal 1 (referens 

lokal). 

 

På bottenfauna testet var den sammanlagda ökningen av antalet insekter 50% efter 

biotopvården.  

 

Psychomyiidae, lype phaeopa hade ökat med  328,57% efter biotopvård.  

 

Lepidostomatidae, lepidostoma hirtum hade ökat med 1 150% efter biotopvård. 
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5. Diskussion, Elfisket 

Vad som kan ha påverkat elfiske resultatet något är det faktum att det var något 

högre vatten när det andra elfisket gjordes. Vilket dels gjorde det svårare att elfiska 

men kan även vara så att fisken tenderar att stå annorlunda beroende på 

vattenföring och tid på året. Detta hade kunnat var en anledning att så få öringar åter 

fångades från tidigare elfiske. En annan anledning kan vara att öringarna på dessa 

lokaler ofta byter ståndplatser. Förhållandena mellan individerna kan ha 

störts/omtummlats då biotopvårds jobben utfördes varpå det skedde ett skifte av 

ståndplatser. 

 

För att komma så nära öringtäthetens verkligheten som möjligt så kan det bästa vara 

att kolla på den procentuella skillnaden av öring på elfisket (se fig. 34). Anledningen 

till teori är att det inte är någon föryngring mellan elfiskena och det sker alltid ett visst 

bortfall av individer. Det kan vara predation eller konkurrens mm. Därför kan referens 

lokalen vara väsentlig i denna undersökning då det kan indikera på det generella 

antalet öringar. 

 

I zippin’s modell bör understrykas att  denna formeln inte stämmde på det elfiskena i 

denna undersökningen då det observerades fisk som missades vid elfisket och om 

dessa hade räknat med så hade det blivit flera än det zippin’s modell kom fram till.  

 

Undersökningar blir också relevanta då det i vår fauna finns djur som anpassar sig 

fort (Opportunister) som te.x råttor, det finns även mera specialiserade arter som den 

vitryggiga hackspetten som har en väldigt nischad livsstil (Binogi.se 2021). Vissa 

arter är mera svårspridda (L. Gustavsson 2021 s.10). En annan aspekt som kan 

kopplas till resultatets utgång är att öringarna är olika såvida att vissa är våghalsiga 

och tar för sig samt accepterar saker fortare medans andra öringar är mera försiktiga 

och tillbakadragna (J. Höjesjö, B. Adriaenssens, T. Bohlin, C. Jönsson, I. Hellström & 

J. Johnsson 2011 s.1)  

 

Undersökningen kan utvecklas till att göra samma undersökning med samma metod 

fast på många olika lokaler i vattensystemet. Resultatet från denna undersökningen 

kan indikera på att öringen anpassar sig inom utsatt tid men för att få evidens 

behövs fler studier inom området.  

  

Johannes Johansson och elfiskeutövaren Jonathan Bark uppskattar att det det fanns 

mera öringar på lokalerna. Det var svåra förhållanden för elfiske då vatten nivån var 

hög (högre vid elfisket efter biotopvård) och lokalerna var breda med mycket yta. 

 

Under El fisket så fångades även andra arter som Elritsa, Gädda, Ål, Signalkräfta. 
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5.1 Bottenfauna 

Bottenfauna tester brukar användas som indikationer på vattenstatus. Detta för att 

olika arter är olika känsliga för t.ex olika ämnen, syrenivåer, ph-värde mm. 

(Miljöbarometern.Stocholm.se 2021)  

Vatten Insekt arter kan förflytta sig på olika sätt då vissa simmar och andra driftar 

med strömmen (P-E Lingdell, E Engblom s. 30).  

Vatten Insekt familjerna som  varit med i undersökningen Psychomyiidae, 

Lepidostomatidae och även ephemeridae som fångades i bottenfauna test ligger 

högt i listan för känsliga familjer (se bilaga 1 s.4). Detta kan vara en indikation på att 

vattendraget håller en god kemisk status. 

 

Intressanta fynd som gjordes i bottenfaunan testet som pekar åt att vatteninsekter 

etablerar sig fort var att 3 st ephemera danica (Se fig. 42)  hittades i provet på den 

biotopvårdade lokalen. 6 andra bottenfauna tester har gjorts i området både på 

samma lokal men även runt om utan att hitta någon ephemera danica. Danican är en 

vatteninsekt som också äter detritus (död ved/Organiskt skräp) (riverflies.org) och 

dess nymf stadie är 2-3 år (guidlineflyfishing.se 2022). Det innebär att den fanns i 

insekt stadie under första bottenfauna testet också men ingen förekom i testet.  

E. Danican är även en bioindikator på “rent” och oförsurat vatten (P. Nolbrant s. 24) 

 
(Fig. 42) 
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En teori till att detritus ätande vatteninsekter ökade i testen är för att insekterna har 

ett flygande stadium där dom letar efter bästa platserna för sin avkomma och kan 

därav etablera sig fort. En annan kan är att vissa art driftar/simmar  mycket med 

strömmen och stannar där dom trivs. 

I bottenfauna test som gjordes så hittades totalt 22 olika arter vatteninsekter. 

 

En felkälla som kan påverkat resultatet är att bottenfauna testet innan biotopvård 

gjordes (13 maj 2021) var en annan årstid jämfört med efter (19 sep 2021) och det 

faktiska antalet insekter kan ha varit olika just på grund av den anledningen. Orsak 

till att bottenfaunans testet gjordes så tidigt var brist på tid att hinna nyckla 

insekterna och välja insekter från resultatet att titta närmare på inom utsatt tid för 

examensarbete. Psychomyiidae, lype phaeopa  och Lepidostomatidae, lepidostoma 

hirtum undersöktes som var i samma metamorfos stadie (flyg och parnings stadiet) 

under bägge undersökningar. Det blev en markant ökning av dessa bägge detritus 

ätande/levande arter. Psychomyiidae, lype phaeopa från 14 till 60 individer, och 

Lepidostomatidae, lepidostoma hirtum från 2 till 25 individer.  

Detta kan indikera på att dessa anpassa sig fort till område med mera föda och 

mångfald av habitat i vattnet. Med tanke på att många individer förmodat parade sig 

under sommaren och inte längre finns kvar så hade en hypotes kunnat vara att det 

generella antalet (Psychomyiidae, lype phaeopa och Lepidostomatidae, lepidostoma 

hirtum) som är stora nog att fångas borde vara färre i vattnet. En annan teori är att 

eftersom l. phaeopa och l. hirtum har osynkade generationer så är det enbart en 

mindre felkälla vilken tid bottenfauna testerna görs. 

 

Hade undersökningen gjorts om nu i efterhand så hade bottenfauna test även gjorts 

på referens lokalen för att ha en tydlig jämförelse i resultatet. 

 

Om anledningen till att den procentuella andelen öring på biotopvårdade lokalen var 

högre på uppföljande fiske på grund av att antalet vatteninsekter ökade är svårt att 

konstatera. Man kan misstänka att det var en faktor till att dom hellre uppehöll sig på 

den biotopvårdade lokalen. Vid flertalet test skulle eventuellt kopplingar kunnat 

urskiljas, te.x om ett test resultat visar på minskning av antal vatteninsekter men 

öringens antal ökar ändå.  

Det finns många faktorer att ta hänsyn till innan slutsatser konstateras i denna 

undersökningar. 

  



51 

5.2 En referens 
I fig. 43 är en annan lokal som gjordes Biotopvård i under samma projekt. Det lades 

ut sten, block och död ved på en liten sträcka på ca 5 meter då det var där materialet 

fanns i kanterna. 2 veckor efter arbetet gjordes en elfiske lokal på 35 meter som var 

relativt lik botten struktur hela vägen, så fångades 11 av 12 öringar på dom 5 

metrarna som var biotopvårdade (se fig. 43) Inget elfiske gjordes innan Biotopvård 

som referens, anledning var för att denna lokal gjordes som förberedande åtgärd 

inför avelsfiske och var ej tänkt att  vara en del av denna undersökningen. Men 

resultatet pekar  åt att öringarna etablerade sig fort och individerna föredrog att 

uppehålla sig vid det biotopvårdade partiet här. 
 

 
(Fig. 43) 

Skiss: J. Johansson 
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5.3 Frågar branschen 

I diskussion med många i fiskevårds branschen så hade inte alla samma hypotes 

angående hur förhållandet av öringen och vatteninsekter flyttat sig/anpassat sig på 

den korta tiden, på respektive lokal. En frågeställningen blev där av relevant och att 

det kan finnas ett intresse för en undersökning. Ett frågeformulär skickades därför ut 

till friskvårdare och fiskare angående vad dom trodde resultatet skulle bli (se fig. 44, 

45 och 46).  

 

 
(Fig. 44) 
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(Fig. 45) 
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(Fig. 46) 

 

I Frågeställning’s Undersökningen (Se Fig. 44, 45 och 46) visar att majoriteten hade 

rätt likt det faktiska resultatet. Samtidigt visas att det det inte var eniga svar i någon 

utav frågorna. 

5.4 Val av material 

Alla åtgärder som gjordes på biotopvård lokalen (se kap 3.2) valdes för att skapa en 

variation som hoppas leda till bättre skydd och resurser för Öring men även 

bottenfauna och andra vattendjur.  

Det finns många parametrar som spelar in i resultatets utformande. Sannolikt hade 

resultatet kunnat bli annorlunda om det till exempel hade varit okvistade stockar med 

eller utan blad på. Det finns många olika sätt utföra testet. Men naturen är varierad 

och komplex, vad som ger positivt resultat på det ena stället kanske hade gett 

negativt på ett annat, därför är det passande att vara ödmjuk. 
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5.5 Framtiden 

En intressant punkt är att följa upp hur lokalen ser ut efter nästkommande års 

föryngring och om vattnet kan hålla en tätare öring population efter åtgärderna som 

gjorts både lokalt där undersökningen gjorts men även Nolån med dess bäckar och 

sidfåror. Dock kommer inte detta att bli med i detta examensarbete då inlämnings 

datumen sätter stopp för detta. 

 

Nolån har även partiella/definitiva (Beroende på bland annat vattenföring) 

vandringshinder nedströms. Rolfsån där Nolån ligger är tidiga (2022) i den nationella 

omprövning planen på vattenkraftverk (Sveriges riksdag 2020) Detta kan i 

förlängningen leda till förbättrade omlopp för vandringsfisk. 

 

Det finns ambitioner att fortsätta med biotopvård och restaurerings jobb i Nolån men 

även andra delar av avrinnings systemet. Lygnerns vattenråd jobbar aktivt med att 

förvalta avrinningsområdet och är en mittpunkt för de olika biotop främjande projekt 

som planeras. Som nämnts ovan finns det partiella/definitiva vandringshinder mellan 

Nolån och havet, men även Nolån och uppströms. Sedan finns god potential till 

lyckade arbeten med att återintroducerar vandringsfisk. I Nolån men även Sörån 

finns mycket lek och uppväxtmiljö för lax och öring. Det anlades lekgrus bottnar i 

både huvudfåran, tillflöden och sidfåror under biotopvård arbetet i Nolån sommaren 

2021 vilket ökar potentialen till lyckad etablering och föryngring för öring och 

eventuellt framtida lax. Öringen leker i större utsträckning i biflöden och mindre 

vattendrag än lax som gärna leker i huvudfåran/ större vattendrag. (Havsöringens 

ekologi 2001 s.10) 

På många ställen ligger fellagda vägtrummor som utgör vandringshinder. förslagsvis 

kan trösklar byggas nedströms så att det inte längre utgör ett vandringshinder (J. 

Andersson 2018 S. 29). Om målet med ökad täthet av öring uppnås kan även 

flodpärlmusslan gynnas som föryngrar sig på öring eller lax. Den starkt hotade 

flodpärlmusslan som bara är ett glest antal kvar på många sträckor efter att ha blivit 

hårt utsatta av mänsklig aktivitet (wwf.se 2021). 
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6. Tack till 

Jag vill rikta ett stort tack till alla som gjorde biotopvård projektet i 

Nolån 2021 möjligt. 

 
- Lygnerns vattenråd, uppdragsgivare. 

 

- Water cirkel (Johan Andersson) som drivit det administrativa arbetet och även 

jobbat fysiskt i restaurerings projektet. 

 

- Peter Nolbrant, för hjälp med åter uppstartande av Nolåns FVO bland annat. 

 

- Niklas Wengström, som varit min handledare och gett många bra tips och 

vägledning. 

 

- Hederdals åkeri som skänkte grus och hjälpte till vid frakt av material. 

 

- Bollebygds emballage som lånade ut verktyg. 

 

- Jonathan Bark, för all hjälp med elfiske och bottenfauna. 

 

- Joakim Eriksson, för många goda tips och råd. 

 

- Sportfiskarna göteborg, för hjälp med bland annat fysiskt jobb. 

 

- Miljöteknik i väst (Dan Calderon) för många goda råd. 

 

- Mikael Thyberg och Erik Wikblad samt övriga lärare på forshagaakademin. 

 

- Kim Nordin, som hjälpte till under sin praktik. 

 

- Jonathan Widerberg, för stor arbetsinsats. 

 

- Nolån Fvo med styrelsemedlemmar.  

 

- Markägare. 
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https://www.eje.cz/artkey/eje-200304-0017_Mouthparts_gut_contents_and_retreat-construction_by_the_wood-dwelling_larvae_of_Lype_phaeopa_Trichoptera_Ps.php
https://www.eje.cz/artkey/eje-200304-0017_Mouthparts_gut_contents_and_retreat-construction_by_the_wood-dwelling_larvae_of_Lype_phaeopa_Trichoptera_Ps.php
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.2c30d6f167c5e8e7c012a8/1545300278024/Bevarandeplan%20Rolfs%C3%A5n.pdf
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.2c30d6f167c5e8e7c012a8/1545300278024/Bevarandeplan%20Rolfs%C3%A5n.pdf
https://app.binogi.se/l/ekologisk-nisch-biotop-och-habitat
https://www.bollebygd.se/download/18.4f159c451707644d6d818e00/1582636977407/Kunskaps-och%20planeringsunderlag%20f%C3%B6r%20NOL%C3%85NS%20DALG%C3%85NG,%20BOLLEBYGD.pdf
https://www.bollebygd.se/download/18.4f159c451707644d6d818e00/1582636977407/Kunskaps-och%20planeringsunderlag%20f%C3%B6r%20NOL%C3%85NS%20DALG%C3%85NG,%20BOLLEBYGD.pdf
https://bollebygdsemballage.se/
https://bollebygdsemballage.se/
https://www.bt.se/bollebygd/lyckad-utplantering-av-lax-10d08582/?fbclid=IwAR0JWu4TqAnO06QkSI1pOsg09q3KLA09WDQRMeyg6Eu2MgmaRbdslPDOYUk
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- (Bt.se 2022, TV: Uppdraget – återfå lax och havsöring till Nolån (bt.se)) Läst 

2022-01-22 

-  

- (C. Lindhagen 2006 s. 1, 3, 7, 22, 34 https://www.mark.se/globalassets/a-

invanare/miljo-och-halsa/miljo-i-mark/2006_1-lax-och-oring-i-rolfsans-

vattensystem.pdf?r=20151027154026 ) Läst 2021-11-19 

- (död ved i vattendrag 2008 s.1 http://biodivers.se/files/Broschyr_dod_ved.pdf  

“Undersökningar visar att det är stor brist på död ved i våra syd- svenska 

vatten. I hela landet räknar man att 90 % av vattendragen har idag en brist på 

död ved. Genom att öka mängden död ved kan vi öka mångfalden av djur och 

växter i våra vattendrag”). Läst 2021-11-19 

- (Ekologisk restaurering av vattendrag 2008 s.55. 

https://www.slu.se/globalassets/ew/org/inst/aqua/externwebb/sidan-

publikationer/ekologisk-restaurering-av-vattendrag/ekologisk-restaurering-av-

vattendrag_web.pdf  

Död ved fyller flera funktioner i vatten- drag och sjöar:  

● skapar en mer varierad miljö (Figur 1) 

● utgör ”rev” som koloniseras av påväxtal- 

ger och sedan olika bottendjur 

● skapar skyddade ståndplatser för små- 

djur och fisk 

● kan stabilisera stränder genom att bryta 

vattenström och vågor 

● skapar höljor nedströms eller erosion av 

stränder 

● kvarhåller organiskt material och sedi- 

ment”). Läst 2021-11-19 

- (Ekologiskt funktionella kantzoner vid vatten, Länstyrelsen Jönköping, 2021 

s.2 

https://www.lansstyrelsen.se/download/18.1dfa69ad1630328ad7c62db5/1526

068565018/Kantzoner%20-%20Folder.pdf ) Läst 2021-11-19 

- (fiskevardsforbundet.se 2021 s.2 oring.pdf (fiskevardsforbundet.se) Läst 

2021-11-27 

- (Fisk i rinnande vatten - vadningselfiske, F. Ljunghag E. Degerman B. Sers, 

slu.se, 2017 

https://www.slu.se/globalassets/ew/org/inst/aqua/externwebb/databaser/elpro

vfiskedatabasen/undersokningstyp-fisk-i-rinnande-vatten-vadningselfiske.pdf). 

Läst 2022-03-25 

https://www.bt.se/bollebygd/tv-uppdraget-aterfa-lax-och-havsoring-till-nolan-e40ecf98/?fbclid=IwAR0rTH7KFgmSbbWgn2SHJrnJbkzsDaoHStUTIRuUJvx1k49UEiy9WSgvRwk
https://www.mark.se/globalassets/a-invanare/miljo-och-halsa/miljo-i-mark/2006_1-lax-och-oring-i-rolfsans-vattensystem.pdf?r=20151027154026
https://www.mark.se/globalassets/a-invanare/miljo-och-halsa/miljo-i-mark/2006_1-lax-och-oring-i-rolfsans-vattensystem.pdf?r=20151027154026
https://www.mark.se/globalassets/a-invanare/miljo-och-halsa/miljo-i-mark/2006_1-lax-och-oring-i-rolfsans-vattensystem.pdf?r=20151027154026
http://biodivers.se/files/Broschyr_dod_ved.pdf
https://www.slu.se/globalassets/ew/org/inst/aqua/externwebb/sidan-publikationer/ekologisk-restaurering-av-vattendrag/ekologisk-restaurering-av-vattendrag_web.pdf
https://www.slu.se/globalassets/ew/org/inst/aqua/externwebb/sidan-publikationer/ekologisk-restaurering-av-vattendrag/ekologisk-restaurering-av-vattendrag_web.pdf
https://www.slu.se/globalassets/ew/org/inst/aqua/externwebb/sidan-publikationer/ekologisk-restaurering-av-vattendrag/ekologisk-restaurering-av-vattendrag_web.pdf
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.1dfa69ad1630328ad7c62db5/1526068565018/Kantzoner%20-%20Folder.pdf
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.1dfa69ad1630328ad7c62db5/1526068565018/Kantzoner%20-%20Folder.pdf
https://fiskevardsforbundet.se/wp-content/uploads/2020/01/oring.pdf
https://www.slu.se/globalassets/ew/org/inst/aqua/externwebb/databaser/elprovfiskedatabasen/undersokningstyp-fisk-i-rinnande-vatten-vadningselfiske.pdf
https://www.slu.se/globalassets/ew/org/inst/aqua/externwebb/databaser/elprovfiskedatabasen/undersokningstyp-fisk-i-rinnande-vatten-vadningselfiske.pdf
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- (För friska fiskar i friska vatten av sportfiskarna 2017 s.280. “Den nedersta 

delen av Rickleån, Västerbotten, har inte rensats i nämnvärd utsträckning och 

kan tjäna som målbild för restaurering av ström partier i våra älvar”). Läst 

2021-11-19 

- (Forskningsrådet 2007 Jönsson. L Christina. B s.9 Bertilsson. s. 38 

https://www.vr.se/download/18.2412c5311624176023d25a40/152948053857

5/Biologisk-mangfald-30-forskningsprojekt_VR_2007.pdf ) Läst 2021-11-19 

- (Fysisk restaurering av akvatiska miljöer 2021 s. 

10,16,34,35,48,49,57,69,70,317,319 

https://www.skogsstyrelsen.se/globalassets/projektwebbplatser/grip-on-life-

ip/rapporter-grip-on-life/2021.03-fysisk-restaurering-av-akvatiska-miljoer.pdf ) 

Läst 2021-11-19 

 

s. 10 “När man rensat en älv på stora stenar och block för att flotta timmer, fyller den 

rensade sträckan ingen naturlig ekologisk funktion (Figur 1). Älven finns kvar men 

har förvandlats från ett ekosystem rikt på biologisk mångfald med stora miljövärden 

till en effektiv transportfåra för timmerstockar” 

 

s. 34 “Vattenhastigheten strukturerar och sorterar bottensedimenten. De tre stora 

geomorfologiska processer i landskapet som styrs av vattenflödet är erosion, 

transport och deposition. Erosion i vattendrag är när botten- och strand material sätts 

i rörelse av strömmande vatten. I branta vattendrag kan erosionen av stränder och 

strandbrinkar vara betydande om vattendraget har hög lutning och kraftiga 

högflöden” 

 

s. 57 “Genom utdikningar, överexploatering av grundvattnet och hårdgjorda ytor 

försvinner vattnet från landskapet” 

 

- (guidlineflyfishing.se 2022 GL Danica Dun #10 - Guideline AB 

(guidelineflyfish.se)). Läst 2022-01-26 

- (Gustavsson. A 2019 https://www.diva-

portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1326173&dswid=5583 ) Läst 2021-

11-21 

- (Havs och vatten myndigeten 2014) https://www.havochvatten.se/arter-och-

livsmiljoer/arter-och-naturtyper/oring.html ) Läst 2021-11-21 

- (Havs och vatten myndigheten 2018. 

https://www.havochvatten.se/miljopaverkan-och-

atgarder/miljopaverkan/forsurning/forsurning-av-sjoar-och-

vattendrag/biologiska-effekter-av-forsurningen.html ) Läst 2021-11-21 

https://www.vr.se/download/18.2412c5311624176023d25a40/1529480538575/Biologisk-mangfald-30-forskningsprojekt_VR_2007.pdf
https://www.vr.se/download/18.2412c5311624176023d25a40/1529480538575/Biologisk-mangfald-30-forskningsprojekt_VR_2007.pdf
https://www.skogsstyrelsen.se/globalassets/projektwebbplatser/grip-on-life-ip/rapporter-grip-on-life/2021.03-fysisk-restaurering-av-akvatiska-miljoer.pdf
https://www.skogsstyrelsen.se/globalassets/projektwebbplatser/grip-on-life-ip/rapporter-grip-on-life/2021.03-fysisk-restaurering-av-akvatiska-miljoer.pdf
https://www.guidelineflyfish.se/produkter/flugor/trout/mayflies/gl-danica-dun-10-106112-p0000135595
https://www.guidelineflyfish.se/produkter/flugor/trout/mayflies/gl-danica-dun-10-106112-p0000135595
https://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1326173&dswid=5583
https://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1326173&dswid=5583
https://www.havochvatten.se/arter-och-livsmiljoer/arter-och-naturtyper/oring.html
https://www.havochvatten.se/arter-och-livsmiljoer/arter-och-naturtyper/oring.html
https://www.havochvatten.se/miljopaverkan-och-atgarder/miljopaverkan/forsurning/forsurning-av-sjoar-och-vattendrag/biologiska-effekter-av-forsurningen.html
https://www.havochvatten.se/miljopaverkan-och-atgarder/miljopaverkan/forsurning/forsurning-av-sjoar-och-vattendrag/biologiska-effekter-av-forsurningen.html
https://www.havochvatten.se/miljopaverkan-och-atgarder/miljopaverkan/forsurning/forsurning-av-sjoar-och-vattendrag/biologiska-effekter-av-forsurningen.html
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- (Havsöringens ekologi 2001 s.10 Havsoringrapporten.PDF 

(varbergsflugfiskeklubb.com) Läst 2021-11-27 

 

- (J. Höjesjö, B. Adriaenssens, T. Bohlin, C. Jönsson, I. Hellström & J. 

Johnsson 2011 s.1  Behavioural syndromes in juvenile brown trout (Salmo 

trutta); life history, family variation and performance in the wild | SpringerLink ) 

Läst 2021-11-17. 

- (J. Andersson 2018 S. 29 Åtgärdsförslag INOM ROLFSÅNS 

AVRINNINGSOMRÅDE - PDF Free Download (docplayer.se) Läst 2021-11-

27 

- (J. Hjelm 2021 Havsmiljöinstitutet.se s.1 1482036_havet-2014_utsjofisk.pdf 

(havsmiljoinstitutet.se) “När torsken minskade, ökade överlevnaden hos deras 

byten, det vill säga djurplanktonätande fiskar som skarpsill och sill. Det ledde i 

sin tur till att den totala biomassan av djurplankton minskade, varpå 

växtplanktonen ökade. När mängden torsk var stor hände det omvända, det 

vill säga växtplanktonen minskade. Ett stort torskbestånd bidrar därför till att 

minska övergödningens effekter genom att påverka hela näringskedjan. Detta 

brukar kallas ”topdown” kontroll och kunskapen om hur den fungerar är 

grundläggande för en modern ekosystembaserad fiskeförvaltning”). Läst 

2022-01-26  

- (J. Kling 2009 Länsstyrelsen i Kronoberg s.6,12 

https://www.lansstyrelsen.se/download/18.4e0415ee166afb593243598/15408

27310989/Block%20som%20åtgärd%20vid%20restaurering%20i%20vattendr

ag%20–%20exempel%20från%20Helge%20å.pdf) Läst 2021-11-21 

- (J. Lindman 2012 s.4 FULLTEXT01.pdf (diva-portal.org) ) Läst 2021-11-19 

- (Jordbruksverket.se 2021 

https://jordbruksverket.se/vaxter/odling/vattenhushallning/vattenverksamhet-

och-vattenanlaggningar ) Läst 2021-11-21 

- (L. Gustavsson 2021 s.10Microsoft Word - 6796577a-0c49-4506-812a-

610406714b02.doc (skogforsk.se) ) Läst 2021-11-22 

- (Länsstyrelsen Jämtland Åtgärder av dammar i sännåns vattensystem s. 2 

https://www.lansstyrelsen.se/download/18.610163bd1708581f8805b4/158280

7332694/Åtgärder%20av%20dammar%20i%20Sännåns%20vattensystem.pdf

) Läst 2021-11-21 

- (Länsstyrelsen västra götaland A. Ek  P. Alm 2014 s.41 s. 214 2014-51.pdf 

(lansstyrelsen.se) Läst 2021-11-21 

https://www.varbergsflugfiskeklubb.com/Uploads/Docs/finfo01_10havsoringensekologi1.pdf
https://www.varbergsflugfiskeklubb.com/Uploads/Docs/finfo01_10havsoringensekologi1.pdf
https://link.springer.com/article/10.1007/s00265-011-1188-0
https://link.springer.com/article/10.1007/s00265-011-1188-0
https://docplayer.se/167676248-Atgardsforslag-inom-rolfsans-avrinningsomrade.html
https://docplayer.se/167676248-Atgardsforslag-inom-rolfsans-avrinningsomrade.html
https://www.havsmiljoinstitutet.se/digitalAssets/1482/1482036_havet-2014_utsjofisk.pdf
https://www.havsmiljoinstitutet.se/digitalAssets/1482/1482036_havet-2014_utsjofisk.pdf
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.4e0415ee166afb593243598/1540827310989/Block%20som%20%C3%A5tg%C3%A4rd%20vid%20restaurering%20i%20vattendrag%20%E2%80%93%20exempel%20fr%C3%A5n%20Helge%20%C3%A5.pdf
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.4e0415ee166afb593243598/1540827310989/Block%20som%20%C3%A5tg%C3%A4rd%20vid%20restaurering%20i%20vattendrag%20%E2%80%93%20exempel%20fr%C3%A5n%20Helge%20%C3%A5.pdf
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.4e0415ee166afb593243598/1540827310989/Block%20som%20%C3%A5tg%C3%A4rd%20vid%20restaurering%20i%20vattendrag%20%E2%80%93%20exempel%20fr%C3%A5n%20Helge%20%C3%A5.pdf
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:575525/FULLTEXT01.pdf
https://jordbruksverket.se/vaxter/odling/vattenhushallning/vattenverksamhet-och-vattenanlaggningar
https://jordbruksverket.se/vaxter/odling/vattenhushallning/vattenverksamhet-och-vattenanlaggningar
https://www.skogforsk.se/cd_20190114162202/contentassets/9047ff6488724bd98a8381d3bdf71399/arbetsrapport-383-1997.pdf
https://www.skogforsk.se/cd_20190114162202/contentassets/9047ff6488724bd98a8381d3bdf71399/arbetsrapport-383-1997.pdf
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.610163bd1708581f8805b4/1582807332694/%C3%85tg%C3%A4rder%20av%20dammar%20i%20S%C3%A4nn%C3%A5ns%20vattensystem.pdf
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.610163bd1708581f8805b4/1582807332694/%C3%85tg%C3%A4rder%20av%20dammar%20i%20S%C3%A4nn%C3%A5ns%20vattensystem.pdf
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.4da86a5a16488a299bc944a/1531896380417/2014-51.pdf
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.4da86a5a16488a299bc944a/1531896380417/2014-51.pdf
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- (Länsstyrelserna, 2022 s.2 DU_2019__16_part_13 (lansstyrelsen.se) ) Läst 

2022-01-10 

- (Lygnernsvattenrad.se 2021 https://lygnernsvattenrad.se/avrinningsomradet/ ) 

Läst 2021-11-19 

- (Lygnernsvatttenråd.se 2020) https://lygnernsvattenrad.se/laxen-leker-i-

bollebygd-efter-over-hundra-ar/ Läst 2021-11-19 

- (Manual för effektuppföljning av åtgärder i vatten – med fokus på fisk, 

Länstyrelsen i Jönköping län, s.7 http://www.diva-

portal.org/smash/get/diva2:880603/FULLTEXT01.pdf ). Läst 2022-03-26 

 

- (Miljöbarometern.Stocholm.se 2021 Bottenfauna - Stockholms miljöbarometer 

) Läst 2021-11-24 

- (M. Ibbe Länsstyrelsen Östra Götaland 2013 s.15Åtgärdsmöjligheter för ökad 

reproduktion av vårlekande och varmvattenälskande fiskarter i Östergötlands 

skärgård.pdf (lansstyrelsen.se)). Läst 2022-01-28 

- (N . Wengström 2011 https://www.diva-

portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1272398&dswid=-1180 ) Läst 

2021-11-21   

- (N. Wengström, 2011, Länsstyrelsen Västra götaland, s.5 FULLTEXT01.pdf 

(diva-portal.org) ) Läst 2021-12-16 

 

- (Naturen i bollebygds kommun s.12 2022 Microsoft Word - 

Områdesbeskrivningar 2008.doc (bollebygd.se) “Redan för 5000 år sedan 

började människan i trakterna att bedriva jordbruk. Marker röjdes för odling 

och kreatur betade i skogsmarkerna. Människan bosatte sig tidigt i Nolåns 

dalgång på grund av bördiga och sandiga lättbrukade jordar och rika 

förekomsten av fisk”). Läst 22-01-22 

 

- (Naturen i bollebygds kommun s.12 2022 Microsoft Word - 

Områdesbeskrivningar 2008.doc (bollebygd.se)) Läst 2022-01-22 

- (Naturskyddsföreningen.se 2021 

https://www.naturskyddsforeningen.se/artiklar/varfor-ar-vatmarker-viktiga-for-

klimatet/ ) Läst 2021-11-21 

- (Naturskyddsföreningen.se 2021-11-16 Biologisk mångfald - 

Naturskyddsföreningen (naturskyddsforeningen.se) Läst 2021-11-16 

- (Naturvårdsverket Återställning av älvar som använts för flottning, 2011 s.4 

https://nanopdf.com/queue/terstllning-av-lvar-som-anvnts-fr-flottning-

https://catalog.lansstyrelsen.se/store/23/resource/DU_2019__16_part_13
https://lygnernsvattenrad.se/avrinningsomradet/
https://lygnernsvattenrad.se/laxen-leker-i-bollebygd-efter-over-hundra-ar/
https://lygnernsvattenrad.se/laxen-leker-i-bollebygd-efter-over-hundra-ar/
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:880603/FULLTEXT01.pdf
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:880603/FULLTEXT01.pdf
https://miljobarometern.stockholm.se/natur/arter-och-artgrupper/bottenfauna/
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.4df86bcd164893b7cd949a73/1536309566079/%C3%85tg%C3%A4rdsm%C3%B6jligheter%20f%C3%B6r%20%C3%B6kad%20reproduktion%20av%20v%C3%A5rlekande%20och%20varmvatten%C3%A4lskande%20fiskarter%20i%20%C3%96sterg%C3%B6tlands%20sk%C3%A4rg%C3%A5rd.pdf
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.4df86bcd164893b7cd949a73/1536309566079/%C3%85tg%C3%A4rdsm%C3%B6jligheter%20f%C3%B6r%20%C3%B6kad%20reproduktion%20av%20v%C3%A5rlekande%20och%20varmvatten%C3%A4lskande%20fiskarter%20i%20%C3%96sterg%C3%B6tlands%20sk%C3%A4rg%C3%A5rd.pdf
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.4df86bcd164893b7cd949a73/1536309566079/%C3%85tg%C3%A4rdsm%C3%B6jligheter%20f%C3%B6r%20%C3%B6kad%20reproduktion%20av%20v%C3%A5rlekande%20och%20varmvatten%C3%A4lskande%20fiskarter%20i%20%C3%96sterg%C3%B6tlands%20sk%C3%A4rg%C3%A5rd.pdf
https://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1272398&dswid=-1180
https://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1272398&dswid=-1180
https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1272398/FULLTEXT01.pdf
https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1272398/FULLTEXT01.pdf
https://www.bollebygd.se/download/18.1b64d32d15063f0796fa21f1/1495011381259/3.%20Naturen%20i%20Bolelbygd.pdf
https://www.bollebygd.se/download/18.1b64d32d15063f0796fa21f1/1495011381259/3.%20Naturen%20i%20Bolelbygd.pdf
https://www.bollebygd.se/download/18.1b64d32d15063f0796fa21f1/1495011381259/3.%20Naturen%20i%20Bolelbygd.pdf
https://www.bollebygd.se/download/18.1b64d32d15063f0796fa21f1/1495011381259/3.%20Naturen%20i%20Bolelbygd.pdf
https://www.naturskyddsforeningen.se/artiklar/varfor-ar-vatmarker-viktiga-for-klimatet/
https://www.naturskyddsforeningen.se/artiklar/varfor-ar-vatmarker-viktiga-for-klimatet/
https://www.naturskyddsforeningen.se/lar-dig-mer/biologisk-mangfald/
https://www.naturskyddsforeningen.se/lar-dig-mer/biologisk-mangfald/
https://nanopdf.com/queue/terstllning-av-lvar-som-anvnts-fr-flottning-en_pdf?queue_id=-1&x=1634130575&z=MzEuMjA4LjE0LjE3Ng==
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en_pdf?queue_id=-1&x=1634130575&z=MzEuMjA4LjE0LjE3Ng==  – “Denna 

rapport handlar om att återställa natur. Den beskriver hur vattendrag som 

under årtionden omformats för timmerflottning kan repareras för att återfå en 

natur som i många avseenden liknar den som ursprungligen förstörts”). Läst 

2021-11-19 

- (Naturvårdsverket, 2020 https://www.naturvardsverket.se/ekosystemtjanster 

“Ekosystemtjänster är alla produkter och tjänster som ekosystemen ger 

människan och som bidrar till vår välfärd och livskvalitet. Begreppet används 

för att skapa förståelse för att människors överlevnad och välmående är 

beroende av de tjänster som ekosystemen ger”). Läst 2021-11-21 

- (Netingbag.com 2022 Vad är aerob cellulär andning? (netinbag.com)) Läst 

2022-01-10 

- (nrm.se 2021 

https://www.nrm.se/faktaomnaturenochrymden/evolution.1298.html) Läst 

2022-01-22 

- (Öringsakademin http://www.oringsakademien.se/oringen.html ) Läst 2021-

11-21 

- (P-E Lingdell, E Engblom s. 30 Innehåll (lansstyrelsen.se) Läst 2021-11-27 

 

- (P. Nolbrant, Lygnerns vattenråd, s.24  

Vattnet_i_skolan_slutver.pdf(lygnernsvattenrad.se)). Läst 2021-12-18 

- (P4 Sveriges radio Efter 100 år - laxen återvänder till sjuhärad, 2020 

https://sverigesradio.se/artikel/7581770 ) Läst 2021-11-19.  

- (R. Smedman 2000 https://www.rackelhanen.se/swe/1532.htm ) Läst 2021-

11-19 

- (riverflies.org https://www.riverflies.org/ephemera-danica-green-drake-mayfly ) 

Läst 2021-11-21    

 

- (sgu.se, 2020, https://www.sgu.se/om-geologi/jord/fran-istid-till-nutid/) Läst 22-

01-22 

- (S.bolander, kort om groddjur 2022 Kort om groddjur (varmdomx.se)). Läst 

2022-01-28 

- (Skogsttyrelssen.se 2020 s.2 

https://www.skogsstyrelsen.se/globalassets/mer-om-skog/malbilder-for-god-

miljohansyn/malbilder-trad-och-buskar-med-naturvarden-samt-dod-ved/dod-

ved--exempel.pdf ) Läst 2021-11-19 

https://nanopdf.com/queue/terstllning-av-lvar-som-anvnts-fr-flottning-en_pdf?queue_id=-1&x=1634130575&z=MzEuMjA4LjE0LjE3Ng==
https://www.naturvardsverket.se/ekosystemtjanster
https://www.netinbag.com/sv/science/what-is-aerobic-cellular-respiration.html
https://www.nrm.se/faktaomnaturenochrymden/evolution.1298.html
http://www.oringsakademien.se/oringen.html
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.4df86bcd164893b7cd92d3d1/1534489583639/2013-06%20Fakta%20om%20sm%C3%A5kryp%20i%20Dalarnas%20vattendrag.pdf
http://lygnernsvattenrad.se/wp-content/uploads/2019/10/Vattnet_i_skolan_slutver.pdf
https://sverigesradio.se/artikel/7581770
https://www.rackelhanen.se/swe/1532.htm
https://www.riverflies.org/ephemera-danica-green-drake-mayfly
https://www.sgu.se/om-geologi/jord/fran-istid-till-nutid/
https://www.varmdomx.se/globalassets/varmdo-mk---motorcykel-och-snoskoter/dokument/kortomgroddjur.pdf
https://www.skogsstyrelsen.se/globalassets/mer-om-skog/malbilder-for-god-miljohansyn/malbilder-trad-och-buskar-med-naturvarden-samt-dod-ved/dod-ved--exempel.pdf
https://www.skogsstyrelsen.se/globalassets/mer-om-skog/malbilder-for-god-miljohansyn/malbilder-trad-och-buskar-med-naturvarden-samt-dod-ved/dod-ved--exempel.pdf
https://www.skogsstyrelsen.se/globalassets/mer-om-skog/malbilder-for-god-miljohansyn/malbilder-trad-och-buskar-med-naturvarden-samt-dod-ved/dod-ved--exempel.pdf
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- (SLU 2015 s.10 

https://www.slu.se/globalassets/ew/org/inst/aqua/externwebb/sidan-

publikationer/underlag-till-radgivning/forslag-till-nya-indikatorer-for-

miljokvalitetsmalet-levande-sjoar-och-vattendrag-dnr-slu.aqua.2015.5.5-

160.pdf ) Läst 2021-11-19 

- (slu.se 2021 Ekologisk restaurering av vattendrag | Externwebben (slu.se)) 

Läst 2022-01-26 

 

- (slu.se 2021-11-16 Biologisk mångfald | Externwebben (slu.se)) Läst 2021-11-

16 

- (smhi.se 2021 Sveriges vattendrag | SMHI) Läst 2022-01-26. 

 

- (SMHI.se http://vattenweb.smhi.se/hydronu/ ) Läst 2021-11-21 

- (sportfiskarna.se https://www.sportfiskarna.se/Fiske/Fisketips/Fiskarter/Öring ) 

Läst 2021-11-21 

- (Stora kolutsläpp för döda träd SLU 2021 J.Hjältén  

https://www.forskning.se/2021/09/02/stora-kolutslapp-fran-doda-trad/ ) Läst 

2021-11-21 

- (Sveriges riksdag 2020 Förordning (1998:1388) om vattenverksamheter 

Svensk författningssamling 1998:1998:1388 t.o.m. SFS 2020:664 - Riksdagen 

)  Läst 2021-11-19 

- (Sveriges riksdag 2011 s.1,15 biologisk-mangfald-i-rinnande-vatten-och-

vattenkraft-uppfoljning.pdf (riksdagen.se) Läst 2022-01-30  

s.1 “Den svenska riksdagen har beslutat om miljökvalitetsmålet Levande sjöar och 

vattendrag. Målet innebär bl.a. att vattendrag ska användas och nyttjas på ett 

ekologiskt hållbart sätt och att deras variationsrika livsmiljöer bevaras”).  

- (T. Salberg 2009 s.3, 7 

- http://www.diva-portal.se/smash/get/diva2:304353/FULLTEXT01.pdf ) Läst 

2021-11-21 

- (trichopteraireland.wordpress.com 2017, Lepidostomatidae hirtum 

lepidostomatidae, lepidostoma hirtum | Search Results | trichopteraireland 

(wordpress.com) ) Läst 2021-12-13 

 

- (trichopteraireland.wordpress.com 2017, Lepe phaeopa Species profile: Lype 

phaeopa | trichopteraireland (wordpress.com) ) Läst 2021-11-21 

- (Triple lakes http://www.triplelakes.se/index.php/projektomraden/historisk-

paverkan ) Läst 2021-11-21 

https://www.slu.se/globalassets/ew/org/inst/aqua/externwebb/sidan-publikationer/underlag-till-radgivning/forslag-till-nya-indikatorer-for-miljokvalitetsmalet-levande-sjoar-och-vattendrag-dnr-slu.aqua.2015.5.5-160.pdf
https://www.slu.se/globalassets/ew/org/inst/aqua/externwebb/sidan-publikationer/underlag-till-radgivning/forslag-till-nya-indikatorer-for-miljokvalitetsmalet-levande-sjoar-och-vattendrag-dnr-slu.aqua.2015.5.5-160.pdf
https://www.slu.se/globalassets/ew/org/inst/aqua/externwebb/sidan-publikationer/underlag-till-radgivning/forslag-till-nya-indikatorer-for-miljokvalitetsmalet-levande-sjoar-och-vattendrag-dnr-slu.aqua.2015.5.5-160.pdf
https://www.slu.se/globalassets/ew/org/inst/aqua/externwebb/sidan-publikationer/underlag-till-radgivning/forslag-till-nya-indikatorer-for-miljokvalitetsmalet-levande-sjoar-och-vattendrag-dnr-slu.aqua.2015.5.5-160.pdf
https://www.slu.se/institutioner/akvatiska-resurser/sok-publikation/ekologisk-restaurering-av-vattendrag/
https://www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/centrum-for-biologisk-mangfald-cbm/biologisk-mangfald/
https://www.smhi.se/kunskapsbanken/hydrologi/sveriges-vattendrag/sveriges-vattendrag-1.167641
http://vattenweb.smhi.se/hydronu/
https://www.sportfiskarna.se/Fiske/Fisketips/Fiskarter/%C3%96ring
https://www.forskning.se/2021/09/02/stora-kolutslapp-fran-doda-trad/
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-19981388-om-vattenverksamhet-mm_sfs-1998-1388
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-19981388-om-vattenverksamhet-mm_sfs-1998-1388
https://www.riksdagen.se/globalassets/06.-utskotten--eu-namnden/miljo--och-jordbruksutskottet/mju-uppfoljning/biologisk-mangfald-i-rinnande-vatten-och-vattenkraft-uppfoljning.pdf
https://www.riksdagen.se/globalassets/06.-utskotten--eu-namnden/miljo--och-jordbruksutskottet/mju-uppfoljning/biologisk-mangfald-i-rinnande-vatten-och-vattenkraft-uppfoljning.pdf
http://www.diva-portal.se/smash/get/diva2:304353/FULLTEXT01.pdf
https://trichopteraireland.wordpress.com/?s=lepidostomatidae%2C+lepidostoma+hirtum
https://trichopteraireland.wordpress.com/?s=lepidostomatidae%2C+lepidostoma+hirtum
https://trichopteraireland.wordpress.com/2017/01/16/species-profile-lype-phaeopa/
https://trichopteraireland.wordpress.com/2017/01/16/species-profile-lype-phaeopa/
http://www.triplelakes.se/index.php/projektomraden/historisk-paverkan
http://www.triplelakes.se/index.php/projektomraden/historisk-paverkan


64 

- (Vattenvård i Tunaåns vattensystem 2021 s.5 SE_Rapport (borlange.se) ) 

Läst 2021-11-28 

- (vattlefjall.net 2021 kvarnar (vattlefjall.net)) Läst 2022-01-26 

- (Vidaxl.se https://www.vidaxl.se/e/vidaxl-rep-i-kokosfibrer-8-10-mm-

500m/8718475579878.html )  Läst 2021-11-21 

- (wwf.se 2021 Flodpärlmussla - Världsnaturfonden WWF) Läst 2021-11-27 

 

Källor till bilagor 

 

Bilaga, 1  
- (B. Nilgård 2016 lu.se  Försurning och vattenpest – Fråga en Biolog (lu.se)) 

Läst 2022-01-27 

 

- (Boken Ekologisk fiskevård E.Degerman, P.Nyberg, I.Näslund, D.Johansson 

s.145 ) Läst 2021-11-23 

 

- (H. Ahlström s.10 Kräftor i Halland.PDF (diva-portal.org) ) Läst 2021-11-23 

 

- (Havs och vattenmyndigheten J. Granit 2018 HVMFS 2013:19 Bilaga 1 

Avsnitt 5.3 s.10 FULLTEXT01.pdf (diva-portal.org) ) Läst 2021-11-23. 

 

- (Kräftodlignens ABC P.Nyström T.Jansson, L,Edsman s.10 1.-kraftodlingens-

abc---handbok-for-odlare.pdf (slu.se) ) Läst 2021-11-23 

 

- (Lyckebyåns vattenförbund Försurning (lyckebyan.org) ) Läst 2021-11-23 

- (Medins havs och vatten konsult AB 2020 s. 70 

https://lygnernsvattenrad.se/wp-

content/uploads/2021/10/Arsrapport_Lygnern_2020.pdf ) Läst 2021-11-21 

- (Miljödata.slu.se 2021 Station: Nolån, Bollebygd Miljödata MVM - Search 

(slu.se)) Läst 2021-11-21 

- (Miljödata.slu.se 2021 Station: Nolån, Bollebygd Miljödata MVM - Search 

(slu.se)) Läst 2021-11-21 

- (Viss.lanstyrelssen.se 2017 

https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA14571200 ) Läst 

2021-11-21  

https://www.borlange.se/download/18.bec0abd1772617b917baff/1612453803603/F%C3%96RSTUDIE%20VATTENV%C3%85RD%20I%20TUNA%C3%85N.pdf?fbclid=IwAR0YMmW35W_51OUnL4qj12hEf-K1EYqT_Lu0QjBtsTw9gCPjILmoZMMHxRk
http://www.vattlefjall.net/kvarnarna.htm
https://www.vidaxl.se/e/vidaxl-rep-i-kokosfibrer-8-10-mm-500m/8718475579878.html
https://www.vidaxl.se/e/vidaxl-rep-i-kokosfibrer-8-10-mm-500m/8718475579878.html
https://www.wwf.se/djur/flodparlmussla/#intro
https://fragaenbiolog.blogg.lu.se/forsurning-och-vattenpest/
https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:863321/FULLTEXT01.pdf
https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1371820/FULLTEXT01.pdf
https://www.slu.se/globalassets/ew/org/inst/aqua/externwebb/radgivning/kraftor-och-kraftfiske/1.-kraftodlingens-abc---handbok-for-odlare.pdf
https://www.slu.se/globalassets/ew/org/inst/aqua/externwebb/radgivning/kraftor-och-kraftfiske/1.-kraftodlingens-abc---handbok-for-odlare.pdf
http://www.lyckebyan.org/miljodata/forsurning.html
https://lygnernsvattenrad.se/wp-content/uploads/2021/10/Arsrapport_Lygnern_2020.pdf
https://lygnernsvattenrad.se/wp-content/uploads/2021/10/Arsrapport_Lygnern_2020.pdf
https://miljodata.slu.se/MVM/Search
https://miljodata.slu.se/MVM/Search
https://miljodata.slu.se/MVM/Search
https://miljodata.slu.se/MVM/Search
https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA14571200
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8. Bilagor 

 

Bilaga 1, Dokument på Historiskt PH-värde och alkalinitet sedan år 2020. PH - 

värde/vattenkemi bilaga - Google Dokument  

 

Bilaga 2, en lista över vilka verktyg och utrustning som användes under för 

undersökningen inkluderat fysiskt arbete. Material för undersökning - Google 

Dokument 

 

Bilaga 3, Ansökan om medel för biotopvårdsarbete. 

Excel:https://drive.google.com/file/d/1TaYChT0_dnrPPKfR4LcNp9vpbWwKt6kp/view

?usp=sharing 

Bilaga till Excel och  budget: 

https://docs.google.com/document/d/18NbF0KLCDSrsnMK-GpERV8mEYCC02OE-

4peAeYTig1Q/edit  

 

Bilaga 4, Analys av miljöanpassningsåtgärder i prövningsgruppen Rolfsån 106_1, 

Länsstyrelsen västra götaland, verision 2021-12-03, s.8,12,13,15,16,37,40,41,43 

https://drive.google.com/file/d/1ShVo7ZYawepiA1eaITh6lUxoGCW4WXfX/view?usp

=sharing  

 

Bilaga 5, Detaljerad beskrivning och protokoll från Elfiske undersökning, samt andra 

elfiske tillstånd. 

https://docs.google.com/document/d/17DeS91xug5_TCJpbesxdMzfsQp7cWV1Ea-

x0pElOy9I/edit  

 

 

https://docs.google.com/document/d/1qR3M_GvHeRGm10HathSBNHMyisrdFzSH_Gj1gmU2Oo0/edit
https://docs.google.com/document/d/1qR3M_GvHeRGm10HathSBNHMyisrdFzSH_Gj1gmU2Oo0/edit
https://docs.google.com/document/d/1YrE4VnDi9_icv1IbQ7KG2DPafCgZ2pDpfzBJzNYuUx8/edit
https://docs.google.com/document/d/1YrE4VnDi9_icv1IbQ7KG2DPafCgZ2pDpfzBJzNYuUx8/edit
https://drive.google.com/file/d/1TaYChT0_dnrPPKfR4LcNp9vpbWwKt6kp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TaYChT0_dnrPPKfR4LcNp9vpbWwKt6kp/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/18NbF0KLCDSrsnMK-GpERV8mEYCC02OE-4peAeYTig1Q/edit
https://docs.google.com/document/d/18NbF0KLCDSrsnMK-GpERV8mEYCC02OE-4peAeYTig1Q/edit
https://drive.google.com/file/d/1ShVo7ZYawepiA1eaITh6lUxoGCW4WXfX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ShVo7ZYawepiA1eaITh6lUxoGCW4WXfX/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/17DeS91xug5_TCJpbesxdMzfsQp7cWV1Ea-x0pElOy9I/edit
https://docs.google.com/document/d/17DeS91xug5_TCJpbesxdMzfsQp7cWV1Ea-x0pElOy9I/edit
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