Förvaltningsplan

2015
KUNSKAP FÖR LANDETS FRAMTID

Innehållsförteckning
Inledning ........................................................................................................................ 5
Fiskevattnet .................................................................................................................... 6

Tolken - Viskans källsjö .................................................................................................... 6
Borås .............................................................................................................................. 6
Seglora mader ................................................................................................................ 7
Häggån........................................................................................................................... 7
Lekvad/Surtan ................................................................................................................. 7
Veselången ..................................................................................................................... 7
Åsbro ............................................................................................................................. 7
Utloppet ......................................................................................................................... 7
Fiskbeståndet ................................................................................................................. 8

Fiskarter ......................................................................................................................... 9
Fiskevården - historik ................................................................................................... 11

Projekt.......................................................................................................................... 11
Ytterligare projekt ......................................................................................................... 12
Fisketillsyn .................................................................................................................... 13

Allmänna regler som för närvarande (2014) gäller i Halland är: ........................................ 13
Motstående intressen och påverkan på vattendraget .................................................. 15
Fisket och uttaget ......................................................................................................... 17
Markägarföreningen Två - historik ............................................................................... 21

Varför en förening? ....................................................................................................... 21
Varför en samfällighetsförening? .................................................................................... 21
Åren som gått ............................................................................................................... 21
Förvaltning av fisket i samfälligheten .............................................................................. 23
Markägarföreningen TVÅ ............................................................................................... 25
Förslag ......................................................................................................................... 25
Fiskekortet .................................................................................................................... 26
Fiskekortsförsäljning ...................................................................................................... 26
Fisketillsyn .................................................................................................................... 26
Sportfiskekortets Fiskeregler .......................................................................................... 26
Allmänna bestämmelser på Sportfiskekortets vatten ........................................................ 27
Fiskeförbud ................................................................................................................... 27
Fiskevårdsplan för Markägarföreningen TVÅ ............................................................... 28

Målsättning och syfte ..................................................................................................... 28
Inledning ...................................................................................................................... 28
Åtgärdsförslag .............................................................................................................. 29

Bakgrund ...................................................................................................................... 29
Generella åtgärder......................................................................................................... 30
Kraftverket i Kullagård ................................................................................................... 31
3

Förslag på åtgärder ....................................................................................................... 31
Dämmet - Kullagårdsbron .............................................................................................. 34
Förslag på åtgärder ....................................................................................................... 34
Kullagårdsbron – Reningsverket ..................................................................................... 35
Förslag på åtgärder ....................................................................................................... 35
Högaström .................................................................................................................... 37
Förslag på åtgärder ....................................................................................................... 37
Åsbro ........................................................................................................................... 38
Förslag på åtgärder ....................................................................................................... 38
Fiskarter på Markägarföreningen TVÅ:s vatten ........................................................... 40

Havsöring (Salmo Trutta) ............................................................................................... 40
Lax (Salmo Salar) .......................................................................................................... 41
Abborre (Perca fluviatilis) ............................................................................................... 42
Gädda (Esox lucius) ....................................................................................................... 43
Mört (Rutilus rutilus) ...................................................................................................... 45
Bilaga 1 Detaljerad stabilitetsutredning ...................................................................... 46
Bilaga 2 Slutrapport fiskevårdsarbete 2005 ................................................................ 59
Bilaga 3 Släntarbete 2008 ............................................................................................ 64
Bilaga 4 Viskans vattenråd ........................................................................................... 68
Urvalet av miljömålen: ....................................................................................................... 70
Åtgärdsplaner.................................................................................................................... 70
Åtgärdsmål ....................................................................................................................... 70
Årlig rapportering .............................................................................................................. 71
Bilaga 5 Kullagård 12 ner till norra gränsen för Viskans nedre FVO 33 ....................... 85
Bilaga 6 Årsmötesprotokoll .......................................................................................... 86
Bilaga 7 fastighetsförteckning ..................................................................................... 88

4

Inledning
Denna plan är resultatet av ett samarbete mellan projektet Offensiva Fiskehalland
och Markägarföreningen Två, en samfällighetsföreningen som reglerar fisket i delar
av Viskan i Halland. Projektet pågår under åren 2013 – 2015
Finansiärer för projektet är Fiskeområde Halland och deltagande
fiskevårdsområdesföreningar. Hushållningssällskapet Halland är projektägare och
projektarbetet sker i samverkan med Länsstyrelsen i Hallands län och Hallands
Fiskevattenägareförbund.
Förvaltnings- och Utvecklingsplanen för Markägarföreningen Två har tagits fram i
nära dialog och samarbete med styrelsen för föreningen.
Planen innehåller dels en faktadel med all tillgänglig information om föreningen och
dess fiskevatten. Dels en åtgärdsdel där föreningens långsiktiga mål för vården,
nyttjandet och utvecklingen av fiskevattenresursen formuleras och där konkreta
åtgärder för att uppnå dessa mål läggs fast för de kommande åren.
Med hjälp av planen kan Markägarföreningen Två bedriva ett aktivt och lokalt
anpassat fiskevårdsarbete samt främja ett ökat rationellt och uthålligt nyttjande av
fiskevattenresursen inom fiskevårdsområdet. I förlängningen kommer planen att ge
ökad bärighet för näringsverksamhet hos sjöns fiskerättsägare och andra
landsbygdsföretag i närområdet vilka är eller kommer att bli verksamma inom
fisketurism- och landsbygdsturismnäringen.

Eldsberga 2015

Elisabeth Falkhaven
Hushållningssällskapet Halland
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Fiskevattnet
Viskan rinner från sjön Tolken (228 m.ö.h.) i Västergötland först åt norr och sedan åt
väster till Öresjö (133 m.ö.h.). Därefter rinner ån huvudsakligen åt sydväst genom
Borås och Kinna för att slutligen mynna i Klosterfjorden norr om Varberg i Halland.
Större biflöden är Häggån (Frisjön), Slottsån (Öresjöarna), Surtan, Lillån (Fävren),
Hornån samt Skuttran.
Lera och silt dominerar jordlagren i Viskans dalgång från kusten upp till Kinna och i
Surtans dalgång upp till Hyssna. Längre uppströms samt i de yttre delarna av
avrinningsområdet dominerar morän.
Av den totala avrinningsarealen på 2202 km2 (SMHI 1995) utgörs 6 % av sjöar, 58 %
av skogsmark, 15 % av jordbruksmark och 3 % av tätort och 19 % av övrig mark (SCB
2003). Jordbruksmarken finns främst i nedre delen av Viskan samt Surtans och
Skuttrans dalgångar.
Tolken - Viskans källsjö
Viskan börjar sin långa resa i Tolken, en sjö som ligger på gränsen mellan
Ulricehamn och Borås kommun. Sjön är den största i Viskans vattensystem och
omges av ett varierande landskap med både skog och öppen mark.
Sjön är relativt näringsfattig och därmed känslig för övergödning. Det finns inte
någon större utsläppskälla i Tolkens omgivning, men sjön får ta emot en del diffusa
utsläpp, tex från privata avlopp och luftnedfall. Tack vare en relativt näringsrik och
därmed buffrande omgivning klarar sig dock Tolken rätt bra mot försurningen.
Borås
Nästa större sjö som Viskan bildar är Öresjö norr om Borås, och sjön är stadens
viktiga vattentäkt.
Viskan slingrar sig sedan genom staden Borås, där den kantas av många kända
textilindustrier. Borås har ju i århundraden präglats av bygdens textiltillverkning.
Borås grundades år 1622 av Gustav II Adolf. En förklaring till bildandet är att kungen
ville kontrollera gårdfarihandeln och införa skatteplikt.
Viskan har under årens lopp påverkats av både hushållens avlopp och industriernas
utsläpp. Det berättas att Viskan i mitten av 1900-talet kunde likna regnbågen med
alla dess färger. Det var de olika färgerierna som färgade sina tyger och orenat släppte
ut avloppet i Viskan.
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Nedströms Borås bildar Viskan Djupasjön, Guttasjön och Rydboholmsdammarna.
Studier av bottensedimentet har visat att dessa sjöar är ett av Sveriges mest
förorenade områden, pga de utsläpp som gått ut i Viskan från de olika industrierna.
Seglora mader
Efter kraftverken i Viskafors och Svaneholm väntar Seglora mader och lugnet när
Viskan breder ut sig. Viskan meandrar sig här fram genom landskapet. Våtmarkerna
är många och fyller en viktig funktion för växt- och djurliv och som
utjämningsmagasin för höga flöden.
Häggån
Mellan Kinna och Skene ansluter en rätt stor å, Häggån. Åns nedre delar vittnar om
en aktiv textilbygd med flera kända fabriker. Åns övre delar är mer opåverkade, och
man finner bland annat reproducerande flodpärlmussla.
Lekvad/Surtan
Vid Berghem passerar Viskan Lekvad där det nu är naturreservat. Det gamla dämmet
har rivits bort och området är återigen en viktig plats för laxen att föryngra sig på.
Strax nedan Björketorp ansluter Surtan till Viskan efter flera mils färd genom
landskapet. Surtan är betydelsefull för lax och havsvandrande öring och det finns
även flodpärlmussla i vattensystemet.
Veselången
När Viskan passerar Horred blir dalgången betydligt bredare. Vid stora regn ser
området ut mer som en sjö än en å. Här låg också tidigare en sjö, men redan 1854
gjordes en första sjösänkning för att vinna åkermark. Totalt har vattennivån sänkts
fyra meter. Idag är Veselången med sina översvämmade marker en viktig rastlokal för
flyttande fåglar.
Åsbro
Den gamla stenbron i Åsbro är en vacker representant för de vackra stenbroar som
finns i Sjuhäradsbygden.
Åsbro är också en viktig punkt i vattenvårdsförbundets kontrollprogram då
provpunkten representerar mängden av ämnen som förs ut i havet från Viskan.
Utloppet
Viskans resa når sitt slut när den når Klosterfjorden och havet.
Källa: Viskans Vattenråd
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Fiskbeståndet
Viskan är av riksintresse för fritidsfiske, för sin lax- och havsöringsstam och
förekomsten av flodpärlmussla. Även äkta målarmussla, spetsig målarmussla, stor
dammussla och flat dammussla förekommer i Viskan, vilket tillsammans med
Ätran gör ån till den artrikaste i Halland vad gäller stormusslor.
Enstaka utsättningar av främmande laxstammar har skett i ån och därmed har
Viskan troligtvis inte en genuin laxstam.
I vattensystemets nedre delar förekommer stor- och småspigg, id, färna och
enstaka skrubbor och kustsik.
I huvudfåran lever förutom lax och havsöring; bäcköring, ål, elritsa, abborre, mört,
gädda och bäcknejonöga.
Trots Viskans storlek är sportfisket efter lax mycket beroende av tillrinningen.
Vid sekelskiftet 1900 fångades minst 5 ton lax om året, därefter försämrades
fångsterna gradvis tills den genuina kortvuxna och grova Viskanlaxen helt försvann
runt 1970.
Först på mitten av 1980-talet återinvandrade laxen till Viskan tack vare förbättrad
vattenvård och andra fiskevårdssatsningar i form av byggnation av laxtrappor och
utsättning av laxsmolt av Ätranstam.
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Fiskarter
Abborre
Kännetecken: De mörka banden som pryder sidorna samt de röda buk- och
analfenorna är karaktäristiska. Buken är gul-vit. Färgen skiftar beroende på i vilket
vatten abborren lever.
Fiskesäsong: Bästa säsong är höst och vinter. Vanligaste fångstmetoden är nät
ryssjor, mjärdar och krok.
På vågen: Normalt blir den sällan över 0,5 kg i våra vatten och honan blir större än
hannen.
Braxen
Kännetecken: Braxen har en sammantryckt kropp och ryggpuckel.
Fiskesäsong: Bästa säsong är på hösten. Kommersiella fångstmetoder är nät, ryssjor
och bottengarn.
På vågen: Braxen växer långsamt och det tar 7-8 år innan den väger ett kilo.
Gers
Kännetecken: Den har slemfyllda gropar på huvudet och taggar på gällocken.
På vågen: Denna fisk tillhör Abborrfiskarna. Den kan bli upp till 25 cm men är oftast
mindre, 5-15 cm. Vikt upp till 165 g.
Lake
Kännetecken: Den känns igen på sin långsträckta kropp och breda huvud. Huden
känns som läder men är täckt av små fjäll.
Fiskesäsong: Bästa säsong är på vintern. Fisket sker med garn, krok och ryssjor.
Gammal tradition är också att klubba lake genom blankis då den går upp på grunt
vatten för att leka. Köttet är smakrikt men något torrt.
På vågen: Vanligtvis ligger vikten på 0,5-1,5 kg.
Mört
Kännetecken: Den silverglänsande mörten har röda ögon och fenbaser.
På vågen: Den blir vanligtvis som mest cirka 20 cm lång, men den kan bli upp till 30
cm. Väger oftast inte mer än ett hekto.
Regnbåge
Kännetecken: Regnbågen är en medlem av Laxfiskfamiljen. Lättaste kännetecknet är
det breda rödvioletta bandet längs sidorna. De svarta prickarna återfinns på sidor,
rygg- och stjärtfena.
Fiskesäsongen: Regnbågen är av hög kvalitet året om och den som saluförs är odlad.
På vågen: Vanligast ligger vikten på vild regnbåge under 1 kg medan odlad väger mer,
men sällan över 5 kg.
Sarv
Kännetecken: Väldigt lik mörten. Sarven har korallröda fenor, ofta mässingsgul
kroppsfärg ryggfenan sitter längre bakåt.
Fiskesäsong: Stor Sarv fångas bäst varma kvällar, i skymningen och strax därefter.
Sarven uppehåller sig i vegetationsrika och varma grundvattensjöar där den simmar i
stim omkring bland växtligheten, ofta nära ytan och gärna i vass.
På vågen: Längden kan uppgå till 48 cm och vikten till 1,7 kg.
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Sutare
Kännetecken: En bronsfärgad, säsongsvis sotsvart fisk med små, fina fjäll, grönaktiga
fenor, en skäggtöm vid var mungipa och röda ögon.
Fiskesäsong: Sutaren håller sig nere på botten i sjöar eller i bräckt vatten, men unga
individer vandrar också i vattendrag.
På vågen: Den kan bli 70 cm lång och nå 4,8 kg i vikt.
Ål
Kännetecken: Ålen har en ormlik kropp. Rygg- och analfenor bildar en
sammanhängande fensöm runt om kroppens bakre del. Färgen skiftar under de olika
utvecklingsstadierna.
Fiskesäsong: Ålfisket bedrivs i april-december med ryssjor, tinor och krok.
På vågen: Honan blir störst och kan väga upp till 5 kg och bli 1,5 m lång.
Havsöring
Kännetecken: Öringen liknar laxen men har fler prickar. Den har precis som laxen
den karaktäristiska fettfenan. Öringen är silvrig med grön- eller brunaktig rygg,
svarta och röda fläckar längs sidan.
Fiskesäsong: Leken sker i norra Sverige i oktober och i landets södra del under
november-december.
På vågen: I våra vatten kan den nå en vikt av 7 kg.
Lax
Kännetecken: Laxen liknar havsöringen men har färre prickar nedanför sidolinjen.
Den har den karaktäristiska fettfenan. Laxen är silvrig med grön- eller brunaktig
rygg, svarta fläckar längs sidan ovanför sidolinjen.
Fiskesäsong: Leken sker i norra Sverige i oktober och i landets södra del under
november-december.
På vågen: I våra vatten kan den nå en vikt av 15 kg.
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Fiskevården - historik
Runt millenniumskiftet startades Kullagårdsfiskarnas intresseförening (Kfi).
Intresseföreningen arbetar som en fristående intresseförening vars medlemmar utgör
organisationen.
I organisationen ingår representanter från Markägarförening TVÅ.
Intresseföreningen startades för att vara ett stöd med kunskap till TVÅ gällande idéer
kring fiskevård.
Huvudinnehållet skulle vara:


Att värna miljön i och kring vattnet samt tillvarata sportfiskarnas intresse.



Att i samråd med TVÅ utarbeta och genomföra förbättrande åtgärder för
Laxens samt öringens reproduktionsmöjligheter och stigningsmöjligheter i
Viskan.



Att driva övriga frågor alternativt åtgärder i samråd med TVÅ

Projekt
Ett av de större projekten rent finansiellt avsåg att återställa lekbottnar och
uppväxtlokaler för lax i Viskans huvudfåra vid Kullagård. Idéerna kring detta projekt
startade redan vid ingången av det nya milleniet men tog ordentlig fart runt år 2004.
Ett projektstartsmöte med TVÅ hölls i januari 2004 där Kfi presenterar
genomförandet samt kostnadsramarna för geoteknisk undersökning.
Beslut fattas av TVÅ att genomföra geologisk undersökning enligt projektets
kostnadskalkyl.
TVÅ beställer i februari 2004 den geologiska undersökningen som utförs av ”SWECO
AB”. Undersökningen omfattas av slänt där rasrisk föreligger ned till telestolpe på
Lantbrukare Olanders mark, vilket är ett krav för utförande av fiskevårdsplanen.
Den geologiska undersökningen finansieras med medel från TVÅ, Varbergs Kommun
och Kfi via sponsringsmedel. Totalt c:a 95 000 kr.
Kfi utvärderar resultatet av den geotekniska undersökningen och inarbetar
utredningens påverkan på kommande entreprenadarbeten avseende kostnadskalkyl
samt arbeten enligt WECO’s utredning och åtgärdsförslag.
Ett projektstartsmöte med TVÅ hålls i mars 2004 där resultatet av den geotekniska
undersökningen redovisas. En ny kostnadskalkyl redovisas för TVÅ. Beslut fattas av
TVÅ att genomföra entreprenadarbeten enligt projektets kostnadskalkyl. Tyvärr kom
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arbetet inte igång under 2004 pga av att man ej kunde få klartecken kring deponi av
lermassor och att Länsstyrelsen hittade sk flodpärlmusslor i arbetsområdet.
TVÅ söker i samråd med Fisk- och Vattenvård AB sk 10:5 medel för slutfinansiering
av fiskevårdsprojektet.
I april 2005 tas arbetet upp igen och TVÅ beställer entreprenadarbeten som skall
utföras av Bror Karlssons gräv och schakt AB. Kfi skall övervaka entreprenörens
åtaganden och rapporterar framskridandet samt kostnadsbilden kontinuerligt till
TVÅ, detta fram tills arbetena klarställts i enlighet med fastslagen kostnadskalkyl och
åtgärdsplan.
Arbetena för projektet slutförs i sin helhet under maj-juni 2005 och den totala
kostnaden för projektet slutade på c:a 1 300 000 kr.
Nedan redogörs den totala kostnaden
FAS 1

TVÅ

KI
VBG
Länsstyrelsen Länsstyrelsen
Sponsring kommun statsbidrag
10:5 medel

Geologisk undersökning

30 000

35 000

95 000

170 000

30 000

FAS 2
Entreprenads arbeten
Fiskevårdsplan

Fas 2a

290 000

Fas 2b

Summa total per part
Summa total projektbudget

125 000

205 000

30 000

460 000

180 000

750 000

180 000

1 290 000 kr

Ytterligare projekt
Under 2008 gjordes ett ytterligare en projektering för arbete avseende släntsäkring.
På sträckan mellan kraftverkets utflöde ner till det sk vindskyddet har strandbrinken
eroderat upp till 3 m på vissa ställen. Om inget görs åt problemet kommer ett antal
träd att falla ner i ån med markskador som följd och god åkermark kommer att
sköljas ut i Viskan till ingen nytta.
Projektet genomfördes med resurser från TVÅ, Kfi, Fisk och Vattenvård AB och Bror
Karlssons Gräv & Schakt. Kostnaderna finansierades av TVÅ och uppgick till c:a
110 000 kr
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Fisketillsyn
Tillsyn och kontroll av att fiskeföreskrifterna efterlevs är viktigt för att skydda
fiskbestånden och för att fisket skall ske på lika villkor för samtliga fiskande.
Länsstyrelsen ansvarar bland annat för att förordna fisketillsynsmän vars främsta
uppgift är att kontrollera det kustnära fisket samt fisket i inlandsvatten. Havs- och
vattenmyndigheten har det övergripande ansvaret för fiskerikontrollen i Sverige. Det
är denna myndighet som ska se till att fisket följer de regler som, främst av biologiska
skäl, har satts upp.
Fiskerikontroll associeras ofta med inspektion till sjöss eller landningskontroll i
hamnarna men en stor del av arbetet består i att registrera och rimlighetsbedöma alla
de uppgifter om fångster som fiskare och förstahandsmottagare skickar in.
Fiskerikontroll omfattar en rad olika verksamheter och för att den ska vara så effektiv
som möjligt samarbetar Havs- och vattenmyndigheten med flera andra svenska
myndigheter. Exempelvis sköts inspektioner till sjöss av Kustbevakningen. Tullverket
hanterar kontrollen i samband med import och export.
Fisketillsyningsman utses av Markägarföreningen TVÅ. I dagsläget sköts
fisketillsynen av 2 st tillsyningsmän och gäller sträckan Kullagård, Högaström och
Åsbro.
Den 1 januari 2011 fick fiskevårdsområdesföreningarna möjlighet att ta ut
kontrollavgift för förseelser mot föreningens fiskeregler. För närvarande kan inte
Markägarföreningen TVÅ nyttja denna kontrollavgift då man inte är en
fiskevårdsområdesförening. Brott mot övriga fiskebestämmelser faller under allmänt
åtal och kan ge böter eller fängelse. Fiskeredskap och fångst kan beslagtas och
förverkas.
Allmänna regler som för närvarande (2015) gäller i Halland är:
Minimimått
Vid fångst med handredskap gäller minimimåtten för lax, öring.
För fisk: avståndet från nosspetsen till stjärtfenans yttersta spets.
Minimimått Lax 45 cm, Öring 45 cm.
Vem får fiska?
Fiske får ske endast efter tillstånd av fiskerättsinnehavaren. Sådant tillstånd erhålles
genom köp av fiskekort.
Förbjudna fiskeredskap och fiskemetoder
Fiske är förbjudet med gift, sprängämnen eller andra bedövande eller dödande
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ämnen, elektrisk ström, skjutvapen (gäller även harpungevär) eller sådana redskap
som fisken kan spetsas med. Det är dock tillåtet att bärga redan fångad fisk med
huggkrok.
Fredningstider
Fiske efter lax och öring är förbjudet inom kustvattenområdet under tiden från och
med 1 oktober till den 31 mars
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Motstående intressen och påverkan på
vattendraget
Försurningspåverkan är stark i vattensystemets övre delar och i mindre biflöden.
Idag kan vattenkvaliteten bedömas som tillfredsställande ur försurningssynpunkt
men närsaltspåverkan är stark.
Viskan är kraftigt reglerad och rensningar har upprepade gånger skett i ån, vilket
har haft en negativ inverkan på den naturliga smoltproduktionen.
Flertalet reningsverk längs med vattendraget är en starkt bidragande orsak till den
höga näringsbelastningen.
Kraftverk finns i huvudfåran vid Veddige (Kullagård) och Kungsfors och i biflödena
Hornån (Vasse), Slottsån (Heby) och Surtan.
Trots sin betydelse som viktig laxå är Viskan korttidsreglerad. Kungsfors släpper
dock numera frivilligt en minimitappning som är tillfredsställande ur
fiskevårdssynpunkt, och tack vare detta har situationen i ån förbättrats avsevärt.
Värö bruk tar vatten från Viskan via en regleringsdamm nära mynningen.
Vattendomen för dammen tillåter en minimitappning av ån som är för låg ur
fiskevårdssynpunkt vilket påverkar laxfisken negativt.
I huvudfåran finns tre fisktrappor vid Kullagård, i Lillån finns en och i Surtan finns
fyra fiskvägar, bland annat en vid Melltorp i Hyssna som tidigare var definitivt
vandringshinder. I två av trapporna vid Kullagård rinner det alltid vatten (gamla
åfåran).
Medellutningen på ån är ca 0,08 % och i ett så pass stort vattendrag är det
tillräckligt för att hysa ett naturligt och stabilt laxbestånd. Normal lågvattenföring
är så pass hög att torra somrar inte påverkar överlevnaden hos laxungarna.
Däremot har biflödena betydligt lägre normal lågvattenföring och av den
anledningen är laxbestånden inte stabila.
I huvudfåran kan den onaturliga vattenregleringen göra skada.
På 70-talet var det inte så roligt att vara fisk i Viskan. Industrierna pumpade ut
gifter i de lokala vattendragen och det tog kål på det mesta i djurriket, men idag ser
det betydligt ljusare ut under ytan.
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Man hör ofta höra negativa åsikter om Viskan och många tror att det är dött, men
det finns mycket olika typer av fisk.
Flera undersökningar som gjorts genom åren har visat att Viskans vatten
innehåller många gifter och att fiskarna är ohälsosamma att äta, men det är inte
hela sanningen. Det går att äta fisken om man vill, det är inte farligt.
Som kompensation för skador på fisket ska ål enligt Viskans ålplan samlas upp vid
regleringsdammen vid Värö bruk och sättas ut på valda platser i vattensystemet. På
egen hand tar ålynglen sig inte förbi vandringshindren i Viskan. Sedan mitten av
1990-talet har ålyngeluppvandringen i ån varit mycket dålig vilket har resulterat i
att utsättningar högre upp i systemet endast har gjorts vid ett fåtal tillfällen.
Fasta fisken har tidigare funnits på flera platser i ån, bland annat vid Åsbro,
Kalvhult, Sanngård, Kullagård, Nykvarn, Lekvad, Kungsfors och Löneström. Även i
Klosterfjorden förekom fasta fisken, notdragning och drivgarnsfiske.
Industrialiseringen av ådalen orsakade stora utsläpp som bidrog till minskade
fångster under både 1800- och 1900-talet. Fisk från Viskan var länge svartlistad för
konsumtion.
Även dikningsverksamhet påverkade laxbeståndet negativt. Först på 1930-talet
började utsläppen att renas och något man kan kalla vattenvård startade.
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Fisket och uttaget
Under senare år (2006 -2013) har fångstrapportering för lax och havsöringsfisket
systematiskt dokumenterat för sträckan Kullagård till Åsbro, nedan följer statistik
avseende detta:
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Källor:
Länsstyrelsen Halland (Fiskevårdsplan för Halland 2007-2010)
Kullagårdsfiskaren (http://kullagardsfiskaren.se/)
Markägarföreningen Thårstorp- Vallby – Åsbro
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Markägarföreningen Två - historik
Varför en förening?
- För att förhindra att fritt fiske införs längs kusterna, i sjöar samt i rinnande vatten i
hela landet. (t.ex. en fiskevårdsområdesförening är en juridisk person och svårare att
ge sig på än enskilda fiskerättsägare).
- För att försvara äganderätten dvs. markägarens rätt att förfoga över sin egendom.
- För att visa ansvar genom att bedriva fiskevård. (Statsmakterna har antytt att
bildande av fiskevårdsområdesföreningar, är ett kriterium på att fiskevård är på
gång).
LRF och Sveriges Fiskevattenägares Förbund var pådrivande i ärendet.
Varför en samfällighetsförening?
Staten har beslutat att förvaltning av samfällda fiskevatten skall ske enligt
Samfällighetslagen eller enligt Lagen om fiskevårdsområde.
De fiskevårdsföreningar, som har sålt fiskekort med stöd av bestämmelser i
fiskerättslagen, skulle senast den 31/12 1990 ha ändrat organisationsform till
fiskevårdsområdesförening, för att på juridisk grund, kunna fortsätta sin verksamhet.
Enligt Lagen om fiskevårdsområdesförening(FVOF) 1/1 1987, §6, villkor för bildande.
En FVOF kan inte bildas om berörda fiskerättsägare motsätter sig det.
Åren som gått
1986-04-15 möte i Hembygdsstugan i Vabränna. Birger Nilsson
Fiskevattenägarförbundet, Fiskenämnden i Älvsborgs län informerade om varför ett
fiskevårdsområde bör bildas.
1987-04-09 möte i Vidhögeskolans aula, för att bilda ett fiskevårdsområde för
Viskan i Varbergs kommun. Kommunen kallade.
1990-12-20 Fastighetsbildningsmyndigheten. Specialförrättningar i Västsverige:
Fiskeutredning. En sammanställning av huvuddragen beträffande
fiskerättsförhållandena i Viskan, i Varbergs kommun, Hallands län.
1991-01-21 (enligt Kerstin Börjessons anteckning: datum för
förrättningssammanträde).
1991-04-15 Allmänt möte i Dranstugan. 23 personer närvarande. Interrimstyrelsens
förslag till föreningsnamn och stadgar antogs. Markägareföreningen TVÅ (Thårstorp,
Vallby, Åsbro)bildades.
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1991-12-02 Möte hos Länsstyrelsen i Halmstad. Börje Klingberg möter Hans
Ljungvid och Kerstin Börjesson från Markägareföreningen.
1991-12-31 Markägareföreningen redovisar 1.107,70 kr i utgående behållning i
balansräkningen.
1992-04-08 Sammanträdesdatum för framtagna stadgar gällande Torstorp-Vallby
samfällighetsförening, organisationsnummer 716442-1112. Sammanträdesledare
Börje Klingberg.
1992-07-02 Riksdagens utredningstjänst sänder ett PM (diarienummer
91/92:2592). Det är nog ett svar på en fråga från MF TVÅ.
1993-02-28 Årsmöte i Markägareföreningen. Plats: Dranstugan, Veddige.
1993-04-23 Länsstyrelsen beslutade att bilda ”Viskans nedre fiskevårdsområde”,
omfattande sträckan från mynningen i Kattegatt till övre gränserna för Veddige Näs
och Stengårdshult. Länsstyrelsen beslutade också utreda frågan om att bilda
fiskevårdsområde för resterande delar av Viskan i Hallands län.
1994-05-03 FASTIGHETSBILDNINGSMYNDIGHETEN, Hallands
lantmäteridistrikt, Specialförrättningar. (Dnr NlS 9322). Förrättningsman Börje
Klingberg kallade till ett möte 1994-06-07 kl.19.00, i Idrottshuset i Veddige.
Förrättning för att pröva frågan om bildande av fiskevårdsområden för Viskan,
sträckan Torstorp-länsgränsen, Varbergs kommun, Hallands län.
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Förvaltning av fisket i samfälligheten
Fisket förvaltas alltså av samfällighetsföreningen Thårstorp-Vallby (716442-1112).
Föreningen förvaltar fisket i Viskan mellan dammen vid Kullagård 12 ner till norra
gränsen för Viskans nedre FVO 33 enligt Bilaga 5 fiskesträckan. Förvaltningen är en
så kallad föreningsförvaltning där delägarna genom samfällighetsföreningen upplåter
fiske.

Fiskesträckan mellan Åsbro och Kullagård

Fisket är oskiftat inom byarna, förutom två fastigheter, Kullagård 1:2 och Åsbro, som
har fiske med ensamrätt.
Enligt stadgarna är föreningens syfte är att handlägga rätten till fiske.
Medlemmar är fastigheter inom Veddige-Thårstorp s:3 och fiskesamfälligheten inom
Vallby, se Bilaga 7 fastighetsförteckning.
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Styrelsen består av 4 ledamöter och 2 suppleanter. Se bifogat årsmötesprotokoll
bilaga 6.
Styrelsen har uppdraget att:
1. Förvalta samfälligheterna och föreningens tillgångar
2. Föra redovisning av föreningens räkenskaper
3. Föra förteckning över delägande fastigheter, dessas andelstal och ägare
4. Avge förvaltningsberättelse vid stämman, avseende ekonomi och verksamhet
5. Om förvaltningen omfattar flera samfälligheter eller annars är uppdelad på
olika verksamhetsgrenar där medlemmarnas andelar inte är lika stora, för
särskild redovisning för varje sådan gren
6. I övrigt fullgöra vad lagen föreskriver om styrelsens handhavande av
föreningens angelägenheter.
Ovanstående skall granskas av 2 revisorer och 1 suppleant till dessa.
Verksamhetsåret löper mellan 1 januari och 31 december och årsstämman hållas
under mars månad.
Beslut fattas med acklamation. Vid omröstning har varje medlem en röst, utom i
ekonomiska frågor, där röstetalet i stället beräknas efter andelstal, om medlem begär
detta. Detta är i enlighet med stadgar för FVO.
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Markägarföreningen TVÅ
Samfällighetsföreningen överlät redan i starten förvaltningsuppdraget till
Markägarföreningen TVÅ (802469-2207), där den ekonomiska verksamheten har
bedrivits sedan dess.
I dess stadgar framgår att syftet med föreningen är att:
 Respektera och stödja den enskildes rätt i ärenden som berör honom enskilt.
 Respektera och stödja samfälligheterna i ärenden som berör dem samfällt.
Föreningen bildades som en intresseorganisation för att motverka bildandet av FVO
inom området och dess stadgar är således inte relevanta för en förening som förvaltar
fiske.
Praktiskt sett har detta inte haft någon betydelse eftersom verksamheten har gått bra
och samstämmigheten varit god bland medlemmarna.
Men i framtiden bör verksamheten bedrivas i en förening med ändamålsenliga
stadgar och rätt organisationsform.
Detta innebär en del frågeställningar och problem:
1. Fiskerättsägare inom Veddige samfällighet är inte medlemmar trots att deras
fiskerätt utnyttjas.
2. Den ekonomiska verksamheten bedrivs i en förening som inte är
ändamålsenlig.
3. Stadgarna i samfällighetsföreningen är otydliga vad gäller förvaltning. Främst
bör de geografiska områdena preciseras.
4. Det finns ”för mycket” pengar i kassan hos MF TVÅ. Medel som flyter in måste
delvis kunna fördelas till fiskerättsinnehavarna.
5. Behövs markägarföreningen?

Förslag
Samfällighetsföreningen bör ombildas så att fiskerättsägarna i Veddige också blir
medlemmar. Samtidigt bör stadgarna i denna förening förnyas så att de blir
ändamålsenliga och moderna.
Den ekonomiska verksamheten flyttas därefter från MF TVÅ till den ”nya”
samfällighetsföreningen. Pengarna som finns i MF TVÅ flyttas inte över, utan
används till fiskevårdande åtgärder tills de är slut. Därefter föreslås MF TVÅ avslutas.
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Fiskekortet
Det finns fem typer av fiskekort, Årskort (allt fiske), Årskort (gädda och annan
vitfisk), Dagkort Kullagård – Högaström, Dagkort Åsbro och Dagkort (Gädda och
annan vitfisk). Årskortet och dygnskortet för (gädda och anna vitfisk) säljs endast
under perioden 1/10-31/3.
Intäkterna från fiskekortsförsäljningen går oavkortat tillbaks till förvaltning och
tillgängliggörandet av fiskevatten samt lokal fiskevårdsverksamhet för fiskesträckan.
Information kring fiskeregler, fisketips, och annan intressant information inför
fisketuren finns för fiskesträckan på i-Fiskes websida
(http://www.ifiske.se/fiske-viskan-kullagard-asbro.htm)
Fiskekortsförsäljning
Fiskekorten finns att köpa hos på i-Fiskes websida och sms
(http://www.ifiske.se/fiske-viskan-kullagard-asbro.htm).
Fiskekorten erbjuds som årskort och dagkort. Fiske för ungdomar under 16 år är
kostnadsfritt.
Tab. 1. Sportfiskekortets olika upplåtelseformer, giltighetstid samt pris.

Typ

Giltighetstid

Årskort

1/4-31/9

Dygnskort
Kullagård Högaström

24 h

100

Dygnskort Åsbro

24 h

50

Årskort (Gädda och 1/10-31/3
annan vitfisk)
Dygnskort (Gädda
och annan vitfisk)

24 h

Pris
1300

500
50

Fisketillsyn
Fisketillsyn sker regelmässigt på hela sträckan. Övertädelse av gällande
bestämmelser medför att rätten till fiske omedelbart förverkas och med eventuell
straffpåföljd. Från och med säsongen 2012 gäller under september månad endast
fiske med hullinglös enkelkrok, detta för att minimera skador på laxhonor som skall
återutsättas. Gäller alla typer av fiske, spinn, fluga och mete.

Sportfiskekortets Fiskeregler
Fiskeregler bidrar till att bestånden av fisk skyddas och stärks. Genom att följa
reglerna hjälps vi alla åt att bevara och förvalta fisket idag och i framtiden. Det är upp
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till den som köper fiskekort att ta reda på regler och bestämmelser innan man börjar
fiska.
Allmänna bestämmelser på Sportfiskekortets vatten
ALLMÄNNA VILLKOR FISKEKORTET är personlig och skall för att
gälla vara försett med innehavarens namn. Innehavaren skall vara
beredd att legitimera sig. Kortet berättigar till fångst av max tre
laxfiskar per dag. Gädda över 80 cm och aborre över 45 cm skall alla
återutsättas
FISKE får endast ske på anvisat strandområde, inte från båt eller
Kullagårdsbro.
FISKE får endast utövas med sportfiskeredskap, spö för hand (1 st),
mete efter gädda och vitfisk (2 st).
FISKE med spinn efter gädda får ej ske med beten understigande 15
cm.
FISKET skall bedrivas såsom rörligt fiske och i zoner där så anvisas.
FÖRFATTNINGAR och stadgar, såväl allmänna som för varje län
förekommande, skall noga iakttas.
VARSAMHET med ELD i skog och mark skall iakttas och
nedskräpning får inte förekomma.
FÅNGSTRAPPOTRERING skall rapporteras på rapporteringsställen
vid Kullagård, Högaström och Åsbro. När detta saknas skall
rapportering av fångst ske på i-Fiskes hemsida.
FISKESÄSONG är för närvarande 1 april till 30 september för lax och
havsöring, laxhonor fredade under september. Övrigt fiske hela året.
FISKEKORT Köps på i-Fiske. Tillsyningsmän är Karin Örnerkrans Tel.
0340-30702 eller Claes Karlsson Tel. 0340-639868.
Fiskeförbud
Fiskeförbud råder under perioden 1 oktober -31 mars för lax och
havsöring, detta för att skydda lekande fisk som vandrar in från
kattegatt för lek.
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Fiskevårdsplan för Markägarföreningen TVÅ
Målsättning och syfte
Fiskevårdsplan för Markägarföreningen TVÅ är en tioårig fiskevårdsplan och har som
syfte att beskriva, utreda och ge förbättringsförslag för fiskstatus och sportfiske i
området Veddige Torstorp s:3, fiskesamfällighet inom Vallby samfälligheten a och
Veddige skifteslag. Området består av fisket i de fastigheter som har fiskerätt i den
del av Viskan som på bilagda kartor Bil 5 omfattar sträckorna 10-12 och 30-31.
Fiskevårdsplanen skall gälla mellan åren 2015-2025 och uppdateras årligen.
Fiskevårdsplanen är tänkt att fungera som ett planeringsverktyg, kunskapsunderlag
och inspirationskälla för fiskevårdsåtgärder och främjandet av sportfiske i
Makägarföreningen TVÅ:s vatten. Fiskevårdsplanen är framtagen av
Markägarföreningen TVÅ i samverkan med projektet Offensiva Fiskehalland
Inledning
Markägarföreningen TVÅ (Torstorp,Vallby,Veddige) samfällighetsförening är en
demokratiskt uppbyggd ideell organisation. Vårt främsta mål är att är att samordna
fiskets- och fiskevårdens bedrivande och att främja fiskerättsinnehavarnas
gemensamma intressen med beaktande av de föreskrifter som gäller för fiskets
utövande samt att upplåta fiske till allmänheten.
Målsättningen är att TVÅ:s medlemmar och sportfiskeintresserade skall erbjudas
möjlighet till ett attraktivt sportfiske i med god tillgänglighet.
Ambition är hög servicenivå genom enkla fiskeregler, information och fisketips kring
vattnen, effektiv fisketillsyn, enkel fiskekortsförsäljning via web och sms samt tydlig
information kring fisket med skyltar vid fiskeplatserna.
Forskning visar att aktiviteter i naturen är mycket hälsofrämjande och har en stor
betydelse i vår egenvård för att tåla stress och hålla oss friska och krya. En av de
största fritidsgrupperna är sportfiskare, de som fiskar med spö.
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Åtgärdsförslag
Bakgrund
Området präglas av jordbruk. Viskan är kraftigt rensad längs flera partier på
sträckan. Strandbankar har erosionssäkrats. Vid minst en delsträcka planeras
ytterligare erosionsarbeten. Vid Kullagård ligger ett kraftverk. Där är medel
vattenföringen 31,5m3/s. Turbinen klarar ett flödesintervall på 4 m3/s till 15 m3/s.
Sträckan har enligt VISS måttlig ekologisk status 2014. God ekologisk status ska
uppnås till 2015 men dispens har givits till 2021. Anledningen till att sträckan inte
uppnår god ekologisk status är främst beroende av bristande konnektivitet.
VISS kommentarer angående konnektivitet
Fiskar och andra vattenlevande djur kan bara delvis vandra naturligt i
vattensystemet. Nedströms finns delvisa vandringshinder som dammar eller andra
hinder som människan har byggt. Vattenförekomsten har ett vandringhinder, en
damm söder om Veddige. Vid denna finns fiskvägar för lax och öring. Mer
svagsimmande fiskar kan troligen inte passera. Delar av strandzonen har
försvunnit eftersom den är uppodlad eller har bebyggelse. Detta gör att de
naturliga livsmiljöerna för fiskar, smådjur och växter har minskat eller är
försämrade

Diagrammet visar resultat av elfisken vid Kullagård

Från 1982 till 2006 elfiskades flera lokaler. Resultatet visar på minskande tätheter av
års- och fjolårsungar av lax.
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Generella åtgärder
1. Utför elfiske för att få kunskap om reproduktion, kan utföras löpande genom
åren.
2. Skapa flera fiskeplatser anpassade för familjer.
3. Plantera Al och ev. annan tålig växt vid de ställen där rasrisk föreligger och
släntsäkring är svår att genomföra.
4. Grusa stigen något längre fram förbi skansen och skapa en grillplats.
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Kraftverket i Kullagård

Förslag på åtgärder
Förslagen på åtgärder är numrerade i prioriteringsordning. Om ett lägre nummer
åtgärdas så kan högre nummer utgå för att det inte längre ger någon effekt. Störst
positiva effekt på fiskpopulationer och andra organismer vore att riva ut dämmet vid
kraftverket i Kullagård. Både för att skapa naturlig strömvattensbiotop av den vunna
fallhöjden och för att turbinerna vid nuvarande konstruktion skadar nedvandrande
fisk. Enligt den nuvarande vattendomen för trappan vid kraftverket ska den vara
öppen mellan 1/3 och 30/11 när tillrinningen överstiger 20 m³. Denna vattendom bör
ändras till att trappan alltid ska vara öppen 1/3-30/11. Om inte det är möjligt föreslår
vi följande åtgärder;
1. Minimiflödet i Viskan förbi kraftverket får aldrig vara lägre än
flödet genom kraftverket.
2. Vid smolt utvandringen på våren och vid låga flöden på
sommaren ska kraftverket stängas.
3. Fiskgaller (fysiskt, elektriskt eller annan spärr) uppströms vid
den övre dammluckan vid inloppet från Viskan.
4. Avledning av uppvandrande fisk vid kraftverkskanalens utlopp
i Viskan.
5. Fisktrappan vid kraftverket ska anpassas för utvandrande
smolt. Nuvarande urtag i betongmurarna ska kompletteras
med uttag i nivå med ytvattnet s.k. överfallskar.
6. Mellanrummen i gallret vid kraftverket ska minskas från
nuvarande 75 mm till 18 mm.
7. Ta bort material i dammen så att fisk kan passera även vid låga
flöden, se nedan bilder. Den övre visar en ny fiskväg på norra
sidan (a) och den nedre bilden innebär att bygga om de gamla
trapporna till en ny fiskväg (b).

31

Bilden visar dämmet uppströms kraftverket i Kullagård. Förslag 7a

Bilden visar dämmet uppströms kraftverket i Kullagård. Förslag 7b
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Viskan mellan Kullagård och Åsbro. De blå markeringarna i bilden nedan visar de
befintliga fiskeplatserna. Här fiskas främst lax men även öring. Vi har valt att dela in
Kullagård i två sektioner. Fisket bedrivs främst från den västra sidan på samtliga
markerade sträckor.

På de sträckor som inte är markerade som fiskeplatser fiskas det som
gädda, id, braxen, mört etc. Här borde man tillföra dödved för att öka
den biologiska mångfalden. Den döda veden skall förankras så att den
inte sveps med vid höga flöden.
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Markägarföreningens TVÅ:s fiskesträcka är uppdelad i 4 delområden. Dämmet –
Kullagårdsbron, Kullagårdsbron – Reningsverket, Högaström och Åsbro.
Dämmet - Kullagårdsbron

Bilderna visar en del av Viskan från kullagårdsbron upp till dammet

Beskrivning
Abc
Förslag på åtgärder
Området har stor potential som föryngrings- och uppväxtsplats för ett flertal
fiskarter. Beskuggningen är god men det saknas block och död ved.
Lista på åtgärdsförslag i prioritetsordning;
1. Iordningställ fiskeplats ovan kullagårdsbron.
2. Tillför block på minst 1,5 m i diameter. Placera blocken om möjligt så att flödet
är tillfredställande i alla kanaler i kvillområden.
3. Tillför dödved i form av stora träd. Använd gärna befintliga träd.
4. Placera ut större sten +300 mm som förhindrar att finare
substrat sköljs bort.
5. Komplettera med lekgrus på de ställen där man kan anta att
grus spolats bort på grund av att man rensat vattendraget på
block och större sten.
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Kullagårdsbron – Reningsverket

Kvillområdet vid Kullagårdsbron

Bilden visar Viskan vid den nedersta fiskesträckan vid reningsverket

Beskrivning
Västra sidan har god tillgänglighet för fiske medan fiskemöjligheterna
på östra sidan är begränsade. Från vägen vid sjön är det enkelt att ta
sig till vattnet. I sjön råder förbud mot att framföra motordriven båt.
Förslag på åtgärder
Området har god potential som uppväxtområde och måttlig potential
som föryngringsområde för fisk. På många ställen saknas
beskuggning. Listan på åtgärder är skriven i prioriteringsordning.
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1.
2.
3.
4.
5.

Tillför stora block på minst 1,5 m i diameter.
Släntsäkra raset mitt emot vinskjulet vid Kullagård
Rusta upp fiskeplatsen.
Tillför dödved
Placera ut större sten som förhindrar att finare substrat sköljs
bort.
6. Komplettera med lekgrus på de ställen där man kan anta att grus
spolats bort på grund av att man rensat vattendraget på block och
större sten.
Sträckan Kullagård 2 har erosionssäkrats och fiskevårdsåtgärder har utförts.
Föreslagna åtgärder skall harmoniseras med tidigare åtgärder.

Bilden visar sten som använd vid erosionssäkring
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Högaström

Bilden visar Viskan vid fiskeplatsen Högaström

Bilden visar befintliga stenar på platsen vid Högaström

Beskrivning
Fiske gäller endast västra sidan. Bra möjligheter till både spinnfiske
och mete. Liten plats för parkering av 1-2 bilar finns innan
järnvägsövergången.
Förslag på åtgärder
Området har potential som uppväxtområde för fisk. Beskuggning saknas. I ett senare skede
kan man skapa uppväxtplatser med liknande åtgärder som föreslagits på de andra lokalerna
Förslag: Placera ut de block och stenar som finns på platsen
Sträckan är av lugn flytande karaktär. Inga åtgärder har gjorts här tidigare. På platsen finns ett
större block och några större stenar som man kan dra ut i åfåran för att skapa ståndplatser.
Man kan också rusta upp fiskeplatsen.
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Åsbro

Bilden visar fiskeplatsen från bron och nedströms

Bilden visar block på den norra stranden vid Åsbro

Beskrivning
Fiske sker endast på västra sidan både ovan och nedan Åsbron.
Sträckan lämpar sig för alla typer av fiskemetod, spinn, mete och fluga.
Förslag på åtgärder
Området har stor potential som föryngrings- och uppväxtsplats för fisk.
Förslag på åtgärder är skriven i prioriteringsordning;
1.
2.
3.
4.

Tillför stora block på minst 1500 millimeter i diameter.
Prova grusning nedanför Åsbron och gallra sly och träd.
Tillför dödved i form av stora träd. Använd gärna befintliga träd.
Komplettera med lekgrus på de ställen där man kan anta att grus spolats bort på grund
av att man rensat vattendraget på block och större sten.
5. Rusta upp fiskeplatsen.
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På den norra sidan finns det gott om stora block som kan dras ut i åfåran.
Det kommer att ge ett turbulentare flöde och en mer varierad biotop som
gynnar fisk och de organismer som de lever av.
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Fiskarter på Markägarföreningen TVÅ:s vatten
De vanligaste fiskarterna är lax, havsöring, gädda, abborre och mört. Fler
arter förekommer än vad som presenteras nedan i fiskevårdsplanen, men
dessa arter är bland de vanligaste och populäraste sportfiskarna.
Havsöring (Salmo Trutta)

Maxlängd cirka 110 cm
Maxvikt cirka 50 kilo
Artbeskrivning

Öringen liknar laxen men har fler prickar. Den har precis som laxen den
karaktäristiska fettfenan. Öringen är vanligtvis mindre än laxen och har en
relativt kraftig stjärtspole. Öringen är silvrig med grön- eller brunaktig rygg,
svarta och röda fläckar längs sidan, även nedanför sidolinjen och ofta en
gulaktig undersida. Arten skiljer sig mycket i utseende och storlek från
bestånd till bestånd men den kan väga upp till 50 kg och bli 110 cm lång. I
våra vatten kan den nå en vikt av 15 kg.
Öringen påträffas över nästan hela Sverige i olika bestånd; havsöring,
insjööring och bäcköring. Beroende på var de lever skiljer man på öringar
som är havsvandrande eller lever i insjö respektive bäckar. De
havsvandrande bestånden har, precis som laxen, kläckts i sötvatten och efter
några år vandrat ut i havet.
När de sedan vuxit till sig återvandrar de till sin födelsebäck eller å för att
leka. Rommen läggs på botten av grus och sten och kläcks följande vår. Till
skillnad från laxen är öringen mindre benägen att lämna kusten. Öringen är
en god matfisk och har ett lätt och fint kött, ofta rött. Leken sker under
hösten då fisken vandrar upp i älvar, åar och vattendrag. Öringen är mycket
värdefull både för sport- och yrkesfisket. Fiskas med garn, krok och i
fiskfällor.
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Lax (Salmo Salar)

Maxlängd cirka 150 cm
Maxvikt cirka 45 kilo
Artbeskrivning

Magnifikast är vår stora lax från Atlanten. Gemensamt för alla laxarter är
den lilla fettfenan på bak-kroppens ryggsida. Kännetecken är den långa
spolformade kroppen med ett relativt litet huvud. I havet har laxen
silverglänsande sidor med svarta prickar.
Vanlig vikt i våra vatten är 3-6 kg. Laxen trivs i strömmande vatten och
finns i vissa älvar och stora sjöar i Sverige. I Vänern finns en naturlig
insjöstam av lax. I samband med leken på hösten gräver laxen ner rommen i
bottengruset.
Ynglen kläcks på våren i sötvatten och lever där i 2-4 år. När de sedan
vandrar ut i havet, till Östersjön eller Atlanten, kallas de smolt. I havet
stannar fisken ytterligare 1-4 år och hinner växa till sig ordentligt. Den
kallas nu blanklax och vandrar sommartid hemåt mot älvarna igen. Den
goda smaken, det höga näringsvärdet och de stora variationsmöjligheterna
vid tillagningen gör laxen till en mycket uppskattad matfisk.
Bästa säsong är sommar och höst. Laxen är kanske vår mest eftertraktade
sportfisk på spö, medan yrkesfisket främst använder garn, krok och fasta
redskap. Odlad lax har ökat på senare år och därmed blir laxen tillgänglig
året om.
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Abborre (Perca fluviatilis)

Maxlängd cirka 60 cm
Maxvikt cirka 4 kilo
Artbeskrivning

Abborren är Sveriges vanligaste fisk och återfinns i sjöar, vattendrag och
bräckvatten runt om i hela landet undantaget fjällmiljö. Abborren är en
opportunistisk rovfisk som livnär sig på allt från insekter till fisk och vilken
oftast lever i stim. Abborren är i regel småvuxen och en vanlig snittstorlek
hos fisken är strax över decimetern. Vid sportfiske är det i regel desto
vanligare att fånga större exemplar på ett par hekto medan en fisk kring
kilot får anses vara stor. Hos abborren är det honorna som blir störst,
hanarna väger sällan över 5hg. Abborren blir könsmogen mellan 2-5 års
ålder där det är vanligare att hanarna mognar något år tidigare. Abborren är
en vårlekande fiskart som är strikt beroende av att ha ett substrat att fästa
rommen på. Leken sker vanligen i april-juni över grunda vegetationsrika
områden där abborrarna kan fästa romsträngarna på växtlighet, nedfallet ris
eller ett annat substrat som håller rommen uppe från bottnen. Efter ett par
veckor kläcker abborrlarverna framåt försommaren vilka är pelagiska och
som framförallt lever sin första tid på djurplankton i den fria vattenmassan.
Rekryteringen av abborre är korrelerad med varma somrar vilket ger en god
födotillgång och tillväxt för abborrynglen.
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Gädda (Esox lucius)
Maxlängd Ca 150 cm.

Maxvikt

Ca 30 kilo

Artbeskrivning

Gäddan är en fiskart som finns i de flesta sjöar och lugnflytande vattendrag
kring norra halvklotet men som även förekommer i bräckt vatten. Gäddan är
opportunistisk som art och jagar det mesta den kan tänkas komma över. Det
är inte ovanligt att både grodor, fågelungar, insekter och fisk kan stå på
menyn. Jaktstrategin är enkel, med hjälp av sitt vackert tecknade kamouflage
gömmer sig gäddan i vegetationen och göra snabba utfall mot byten som
kommit tillräckligt nära för att fångas. Gäddans vanliga förekomst och breda
anpassningsförmåga har gjort att den blivit en nyckelart inom ekosystemet.
Gäddans påverkan är ofta påtaglig i de system den lever och den har ofta en
starkt strukturerande roll i det akvatiska ekosystemet. I Sverige är gäddan
allmän i sjöar, vattendrag och bräckvatten i hela landet bortsett från
fjällmiljö. Hos gäddorna är det honorna som blir störst, hanarna blir oftast
inte över 80 cm i längd medan honorna har en maxlängd uppåt 150 cm och
30 kg. Så pass stora gäddor är ovanligt, men exemplar runt 120 cm och en bit
över tio kilo finns i de flesta större vatten. Gäddan är en av de tidigaste
fiskarna som leker, ofta direkt efter islossning. Då solen börjar stå högre på
himlen under vårvintern börjar gäddorna röra sig mot sjöns, åns eller havets
grunda bevuxna vikar och översvämningsområden. Gäddan föredrar att leka
i grunda skyddade miljöer där det finns gott om vattenväxter, nedfallna
grenar eller annan struktur som rommen kan fästas vid. Att det finns
tillräckligt med struktur som vattenväxter på lekområdet är ytterst viktigt för
gäddan då det krävs för att rom och yngel skall få en god överlevnad.
Gäddan lägger nämligen rommen på grässtrån, kvistar och liknande för att
rommen skall vara väl syresatt en bit ovanför botten. Gäddynglet är runt
centimetern stort redan då det kläcks. Den första levnadsveckan spenderar
gäddynglet genom att haka sig fast i ett grässtrå genom en tagg som sitter på
nosen. Ynglet får sin näring genom att förbruka gulesäcken som ynglet fått
med sig från ägget. Då ynglet förbrukat gulesäcken har den hunnit växa ett
par millimeter och klarar nu av att simma bättre och den livslånga jakten
efter föda börjar. Till en början äter gäddan främst djurplankton, insekter och
andra fiskyngel men ju större den blir, desto mer inriktar den sig enbart på
fiskdiet. Gäddor växer snabbt och efter första sommaren har gäddan ofta
vuxit till en god bit över decimetern i längd. Gäddan är en art som är och
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förblir starkt bunden till vegetation hela livet. Först och främst som lek- och
uppväxtplats, men sedan även som jaktlokal och skydd för gäddan då den är
äldre. En av gäddans största fiender är faktiskt större artfränder, och gäddan
rör sig inte gärna längre sträckor utanför den skyddade vegetationen innan
den blivit tillräckligt stor för att vara något sånär säker mot kannibalism.
Gäddan blir ofta könsmogen vid ett par års ålder och kan uppnå en ålder runt
20 år.
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Mört (Rutilus rutilus)
Maxlängd Ca 50 cm.

Maxvikt

Ca 1,7 kilo.

Artbeskrivning

Mört är en av våra allra vanligaste karpfiskar och den påträffas över hela
landet. Den är en stimfisk som lever i olika slags sjöar och åar samt i havets
bräckvatten men föredrar grunda, vegetationsrika och uppvärmda
vatten.Födan består mest av insektslarver men även av snäckor, kräftdjur och
växter, t.ex. alger. Arten är med sina karaktäristiska silverglänsande sidor och
röda ögon gör den lätt att identifiera. Den kan dock ibland bilda hybrider med
sarv, braxen, björkna och löja. Mörten blir vanligen ca 25 cm men i enstaka
fall upp mot 50 cm och 1,5 kg och kan leva uppemot 25 år. Under varma
dagar i maj till juni brukar mörtarna skrida till lek, varvid hanarna bildar revir,
gärna med ett bevuxet bottenparti som centrum, längs stränderna i sjöar och
bäckar på ett djup av 15-40 cm. Bräckvattnens mörtar vandrar upp för lek i
åar och strömmar. Leken för ett bestånd pågår två till tre dagar, för en hona 24 timmar. När en hona är lekvillig simmar den in i en del av hanens revir med
tät vegetation och hanen och honan lägger rom och mjölke samtidigt i en
samfälld rusning upp mot ytan. En hanes revir besöks ofta av flera honor.
Mörten tas ofta vid mete med bröd, maggot, majs eller mask. Vid fiske efter
rovfiskar är mörten en av de vanligaste betesfiskarna.
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Bilaga 1 Detaljerad stabilitetsutredning
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Bilaga 2 Slutrapport fiskevårdsarbete 2005
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Bilaga 3 Släntarbete 2008
Bakgrund
Under årens lopp har 130 m av slänten från turbinkanalens utlopp i Viskan ner till
vindskyddet erosionskadats kraftigt pga. av de höga flödena i ån. De två senaste åren
har erosionen accelererat i allt snabbare takt. Strandbrinken har eroderat upp till 3 m
på vissa ställen på sträckan. Om inget görs åt problemet kommer ett antal träd (6 st)
att falla ner i ån med markskador som följd och god åkermark kommer att sköljas ut i
Viskan till ingen nytta.
Syfte
Syftet med att erosionskydda slänterna är att förhindra framtida skador i brinken.
Samtidigt som man åtgärda slänten med en släntlutning på ca 30-35° lutning ökar
man avrinningen i Viskan eftersom åprofilen blir lite bredare.
Området

Sträckan är ca 130 m lång.
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Släntområdet består mest av jord och grus och är inte direkt stabilt när Viskan går
full. På bilden ser man kraftiga urgröpningar i slänten. Den nya slänten på sträckan
kommer att följa den röda linjen som syns på bilden ner till vindskyddet. De svarta
linjerna markerar släntlutningen som kommer att ligga på ca 30-35° lutning.
Matrial
Släntmatrialet kommer att bestå av överbliven bergkross (30-700 mm) och natursten
(120-500 mm).
Metodik
Arbetet börjar med att fälla 6 stycken träd som står utmed Viskan som förr eller
senare kommer att ramlar ner i ån. Rötterna tas bort och grävs ner i slänten vid
reningsverket. Befintliga småträd planteras om i närområdet. Dom skadade slänterna
schaktas av till en profil som håller 30-35° när erosionskyddet är pålagt och klart.
Bergkrossen används som undermaterial i slänten och natursten läggs ovanpå för att
ge ett snyggare intryck (samma metodik som på sydsidan nere vid 2005 års arbete).
De överblivna schaktmassorna med markägarnas tillstånd stryks ut i området och
besås av slåttervall eller andra örter som harmonera i närområdet. Denna åtgärd
kommer att säkerställa slänterna för en mycket lång framtid.
Kostnad


Grävmaskin: 700 kr/tim.




Dumpers/hjullastare: 775 kr/tim.
Arbetsledning: 530 kr/tim.



Transport grävmaskin: ca 2500 kr.



Natursten: 135 kr/ton.

Arbetskostnad


Grävmaskin ca 29 tim: 20 300 kr.



Dumpers/hjullastare ca 29 tim: 22 475 kr.



Arbetsledning ca 29 tim: 15 370 kr.



Transport grävmaskin: 2500 kr.




Natursten ca 225 ton: 29 250 kr.
Oförutsedda störningar (vädret): 11 tim som ovan (22 000 kr).

Totalkostnaden exkl. moms blir då ca 89 895 kr.
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Totalkostnaden med oförutsedda störningar exkl. moms blir då 111 950
kr.
Övrigt
1. Markägarförening TVÅ bör söka pengar från Kurt Claesson till
släntförstärkningen.
2. Markägarförening TVÅ bör söka pengar från Fiskeenheten på Lst. till
släntförstärkningen.
3. Projektbeskrivningen bör godkännas av markägarföreningen,
intresseföreningen och kraftverksägaren.
4. Kontaktpersoner för projektet bör vara Lars-Göran Pärlklint FOV, Filbert
Hvalgren markägarförening TVÅ, Claes Karlsson intresseföreningen samt
Kent Lyngåker kraftverksägare.
5. Slutbesiktning sker när arbetet är slutfört och utförs av markägarna,
intresseföreningen och kraftverksägaren.
6. Arbetet med att erosionskydda strandbrinkarna bör göras i augusti månad när
det är lågvatten i ån och när skörden är tagen.
7. Markägarföreningen TVÅ bör skriva en beställning på arbetet till Fisk och
vattenvård AB när pengarna finns till projektet.
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Mellan dom svarta pilarna markera den sträcka som skall erosionsskyddas.

67

Bilaga 4 Viskans vattenråd

Förslag på
åtgärdsprogram
2005-2009
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Syftet med detta åtgärdsprogram är att det ska fungera som ett ramverk för
medlemskommun-erna. Kommunerna ska tillsammans med övriga aktörer såsom
LRF, Skogsägarna, Skogsvårds-styrelsen, industrin, länsstyrelserna m.fl. enas om egna
åtgärdsplaner för varje kommun. Kommunernas åtgärdsplaner antas av respektive
kommunstyrelse.
Tillsammans
med
övriga
medlemskommuner
i
vattenvårdsförbundet bildar de sedan en plan för hela vattensystemet. Kommunernas
respektive plan redovisas på förbundets årsmöte och sedan görs en redovisning av
åtgärder varje år som sammanställs av vattenvårdsförbundet och presenteras på
årsmötet.
Tanken är att vattenvårdsförbundet skall fungera som en gemensam länk inom
vattensystemet och initiera och samordna åtgärder inom programmet. Behovet av en
länk är stort då Viskan avrinningsområde sträcker sig över två län och fyra kommuner.
Förbundets årsmöten är ett lämpligt forum där verksamheten inom vattensystemet
kan knytas ihop.
Bakgrund
EG:s ramdirektiv för vatten antogs år 2000 och senast år 2009 skall åtgärdsprogram
upprättas för att nå de fastställda målen för miljökvalitet i yt- och grundvatten. Det
övergripande syftet med vattendirektivet är att se till att en ”god vattenstatus” uppnås
och bibehålls inom unionen. Vattenvårdsförbundet vill redan nu arbeta aktivt med
åtgärder och har tagit fram ett åtgärdsprogram där vi föreslår en bred förankring i de
regionala miljömålen.
Vattenvårdsförbundets första åtgärdsprogram (1996-2001) inriktade sig främst mot
övergödningsproblematiken i avrinningsområdet. I detta andra åtgärdsprogram lyfter
vi blicken och ser påverkan på vattenområdet i ett större perspektiv där
åtgärdsprogrammet utgår från de regionala miljömålen. Eftersom fler och fler
kommuner förväntas arbeta utifrån de regionala miljömålen, ser vi en
samordningsvinst i att även förbundets arbete utgår från miljömålen. Miljömålen
kommer också vara centrala för att uppnå ramdirektivets mål ”god vattenstatus”.
Vattenvårdsförbundet har valt ut sju av de 15 miljömålen till åtgärdsprogrammet, och
även lagt till det föreslagna 16:e målet, och det är de mål som mer direkt har med
vattenkvalitet och vattenekologi att göra. Miljömålen berör ett stort antal aktörer, allt
från skogsvårdsorganisationen och länsstyrelserna till de enskilda markägarna. De
förslag på åtgärder som ges här är därför ett urval som lämpar sig för kommunernas
verksamhet. De kommunala aktörerna förväntas ta kontakt med andra aktörer för att
få till stånd åtgärder.
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Urvalet av miljömålen:
3. Bara naturlig försurning
4. Giftfri miljö
7. Ingen övergödning
8. Levande vattendrag
9. Grundvatten av god kvalitet
11. Myllrande våtmarker
15. God bebyggd miljö
16. Ett rikt växt- och djurliv

Åtgärdsplaner
Som underlag till val av åtgärder i kommunerna bör detta åtgärdsprogram användas
tillsammans med Miljömålen för Västra Götalands län (2003:19) och Miljömålen för
Hallands län (2003:16). Årsrapporterna från Viskans vattenvårdsförbund är också
användbara för att t ex välja ut områden med hög näringsbelastning där åtgärder kan
göra stor nytta, likaså rapporten som var underlag till förra åtgärdsprogrammet
”Näringstillförsel till Viskans vattensystem 1991-1993”. I övrigt används den lokala
kunskapen inom kommunen om åtgärdsbehov inom olika områden. Åtgärdsplanen
bör även innehålla utredningar och inventeringar för att få kunskap om åtgärdsbehov
som inte är utredda.

Åtgärdsmål
Det åtgärdsprogram som kommer tas fram av vattenmyndigheten till år 2009 kommer
innehålla specifika åtgärdsmål som skall uppnås. T ex att halten av ett ämne skall
understiga ett visst värde eller att ett visst antal områden skall åtgärdas. Eftersom
åtgärdsarbetet i nuvarande läge är frivilligt har vattenvårdsförbundet valt inte ta fram
specifika mål utan inriktar arbetet mot själva åtgärderna, och kommunerna själva får
sätta mål för sitt arbete där de tycker det är möjligt. Ramdirektivets mål ”god
vattenstatus” kommer bl a att baseras på Naturvårdsverkets Bedömningsgrunder för
miljökvalitet, och dessa bedömningsgrunder är en bra utgångspunkt för att sätta mål
för kommunernas åtgärdsarbete. Välj ett lämpligt mål utifrån problemställningen.
Som exempel kan mål utformas både som att fosforhalten skall understiga X mg/l eller
att fosforhalten skall minska med X %.
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Presentationen av kommunernas åtgärdsplan bör ske enligt förslaget i tabell 1.
Mål= nationellt miljömål
Delmål= nationellt delmål
Kommun= den kommun som gör åtgärden
Delområde= nummer på det delavrinningsområde som berörs enligt bifogad karta
Åtgärd= beskrivning av åtgärd
Indikator (nyckeltal)= hjälpmedel för uppföljning och utvärdering. För att hitta
lämplig
indikator
läs
gärna:
http://miljomal.nu/nar_vi_malen/indikatorer/inledning.php där det finns förslag på
indikatorer inom olika mål. Annars välj en egen indikator som passar åtgärden.
Indikatorerna ska:
· följa upp resultatet av miljömålsarbetet,
· visa om miljöarbetet går i rätt riktning och i rätt takt,
· visa hur miljön mår,
· ge underlag för åtgärder och beslut
Genomförd= Sätt kryss för de år åtgärden kommer utföras i delområdet.

Årlig rapportering
Vattenvårdsförbundet har ansvar för att påminna kommunerna om årlig
inrapportering av arbetet i kommunerna, samt att sammanställa och presentera
arbetet på årsmötet. Den årliga rapporteringen skall vara inlämnad till förbundet den
1 april för sammanställning inför årsmötet.

Rapporteringen följer samma mall som åtgärdsplanen, se tabell 2. För en tabell i wordformat, kontakta förbundets sekreterare Anna Ek, 0320-21 72 79, Anna.Ek@mark.se
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Tabell 1. Exempel på hur kommunernas åtgärdsplaner skall presenteras med åtgärder samt indikatorer (Obs, endast förslag på åtgärder).
Mål

Delmål

Kommun

Delområde

Åtgärd

Indikator/nyckeltal

Genomförd
05

4. Giftfri miljö

7. Ingen
övergödning
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6. Åtgärder för fler
åtgärdade områden

Borås

Muddring av Rydboholmsdammarna

Åtgärdade områden och kostnader
för åtgärder

4. Fortlöpande
minskning av…

Minskning av hårdgjorda ytor i
centrala Borås

Andel hårdgjorda ytor

4. Fortlöpande
minskning av…

Åtgärdsprogram för att minska
metallhalter i utgående vatten från
Gässlösa

Analys av metallhalter i vatten samt
vattenmossa nedströms Gässlösa

06

07

08

x

x

x

x

x

x

x

x

2&3. Minskande
utsläpp av fosfor och
kväve

Varberg

Inventering av jordbruk längs med
Skuttran

Antal inventerade jordbruk

x

2&3. Minskande
utsläpp av fosfor och
kväve

Varberg

Beräkning av åtgärders inverkan på
näringsläckage från Skuttran i
samarbete med XX universitetet

Rapport tryckt i 200 exemplar

2&3. Minskande
utsläpp av fosfor och
kväve

Mark

Arbete för att öka andelen jordbruk
med miljöstöd för att minska
näringsläckage

Andel jordbruksmark med miljöstöd
för att minska näringsläckage

x

x

2&3. Minskande
utsläpp av fosfor och
kväve

Mark

Arbete för att öka andelen jordbruk
med miljöstöd för att minska
näringsläckage

Areal jordbruksmark med miljöstöd
för att minska näringsläckage

x

x

x

09

Tabell 2. Årlig rapportering av åtgärder till vattenvårdsförbundet (Obs, endast förslag på åtgärder).
Mål

Delmål

Kommun

4. Giftfri miljö

6. Åtgärder för fler
åtgärdade områden

Borås

Delområde

Åtgärd

Indikator/nyckeltal

2005

Muddring av Rydboholmsdammarna

Åtgärdade områden och kostnader
för åtgärder

Muddring av
Rydboholmsdammarna
Kostnad 125 Mkr

7. Ingen
övergödning
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4. Fortlöpande
minskning av…

Minskning av hårdgjorda ytor i
centrala Borås

Andel hårdgjorda ytor

2000 m2 omgjord till grönyta.
Totalt 53% hårdgjort yta.

4. Fortlöpande
minskning av…

Åtgärdsprogram för att minska
metallhalter i utgående vatten från
Gässlösa

Analys av metallhalter i vatten samt
vattenmossa nedströms Gässlösa

Metallhalter i mossa, se
separat information

2&3. Minskande
utsläpp av fosfor och
kväve

Varberg

Inventering av jordbruk längs med
Skuttran

Antal inventerade jordbruk

Hela Skuttran inventerad,
total 23 jordbruk.

2&3. Minskande
utsläpp av fosfor och
kväve

Varberg

Beräkning av åtgärders inverkan på
näringsläckage från Skuttran i
samarbete med XX universitetet

Rapport tryckt i 200 exemplar

Tryckt rapport 200 st och
distribuerad till LRF och
markägare.

2&3. Minskande
utsläpp av fosfor och
kväve

Mark

Arbete för att öka andelen jordbruk
med miljöstöd för att minska
näringsläckage

Andel jordbruksmark med miljöstöd 5 utav 18 jordbruk längs
för att minska näringsläckage
Surtan har miljöstöd, totalt
23 % av sträckan

2&3. Minskande
utsläpp av fosfor och
kväve

Mark

Arbete för att öka andelen jordbruk
med miljöstöd för att minska
näringsläckage

Areal jordbruksmark med miljöstöd
för att minska näringsläckage

46 ha av jordbruks-marken
längs Surtan har miljöstöd
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FÖRSLAG PÅ ÅTGÄRDER
Åtgärdsförslagen baseras på Miljömålen i Västra Götaland (Länsstyrelsen 2003:19).

Vattenvårdsförbundet har valt ut 7 av de regionala miljömålen som mer direkt berör
vattenmiljön, samt det eventuellt kommande 16:e målet, och valt ut lämpliga
åtgärdsförslag för kommunalt arbete.

3. Bara naturlig försurning

Miljökvalitetsmålet: De försurande effekterna av nedfall och markanvändning skall understiga gränsen för vad mark
och vatten tål. Nedfallet av försurande ämnen skall heller inte öka korrosionshastigheten i tekniska material eller
kulturföremål och byggnader.

Försurning av mark och vatten: trots minskade utsläpp är försurningen av mark
och vatten ett stort problem på grund av den långsamma naturliga återhämtningen
från försurningen. I Ulricehamns kommun är behovet av kalkning låg, men i övriga
kommuner längs Viskan sker omfattande kalkningsverksamhet som förväntas pågå
många år framöver.

Åtgärder för färre försurade vatten (delmål 1):



Utöka kalkningsverksamheten så att fler vattendrag och sjöar omfattas.
Genomför kalkningar av fastmark och våtmarker i starkt försurade
skogsdominerade avrinningsområden.

Viktigt att vara medveten om den konflikt som kan uppkomma mellan målet myllrande
våtmarker och kalkningar av våtmarker. Därför skall våtmarker med höga naturvärden
normalt undantas från kalkning och andra hänsyn tas.
Åtgärder för trendbrott i markförsurningen (delmål 2):
 Kompensera uttag av biobränsle i form av grenar och ris med askåterföring.
 Anpassa skogsbruket till växtplatsens förutsättningar t ex vad gäller trädslag
och uttaget av biomassa.
 Underlätta askåterföring av aska genom att öka samarbetet mellan energibolag,
markägare och bränsleleverantörer.

Åtgärder för minskade utsläpp av svaveldioxid (delmål 3):
 Fortsätt övergången från fossilbränsle till biobränsle i värmeanläggningar.
 Minska användningen av enskilda oljepannor för uppvärmning av bostäder
genom utbyggnad av fjärrvärme och konvertering till pellets.
Åtgärder för minskade utsläpp av kvävedioxider (delmål 4):
Minska utsläpp från trafiken genom att välja bästa bränsle och bästa miljöklass,
stimulera till att samåka och utnyttja kollektivtrafik, öka godstrafiken på järnväg
och bygga ut järnvägen.

4. Giftfri miljö
Miljökvalitetsmålet: Miljön skall vara fri från ämnen och metaller som skapats i eller utvunnits av samhället och som
kan hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden.

Kemikalier och gifter: Många industrier har genom historien utnyttjat Viskan och
biflödens vatten för kraft och för själva tillverkningsprocesserna. Detta har lett till att
stora mängder föroreningar släppts ut i Viskan. Strax nedan Borås finns i Viskans
bottensediment så stora föroreningsmängder, att det klassas som ett av Sveriges mest
förorenade områden. Även mark som översvämmats av Viskan innehåller
föroreningar. Idag har direktutsläpp från industrier till Viskan minskat kraftigt. Men
reningsverken kan inte ta hand om alla föroreningar, och det är viktig att även minska
de utsläpp som idag sker till Viskan via reningsverk (både från industrier och övrig
verksamhet) och dagvatten etc. Det är även viktig att minska övriga samhällets
påverkan från kemikalier som når vattenmiljön, alltifrån tvättmedelsenzymer och
bekämpningsmedel till medicinrester.

Åtgärder för att få bättre kunskap om kemiska ämnens hälso- och miljöegenskaper,
bättre miljö- och hälsoinformation om varor, utfasning av särskilt farliga ämnen,
fortlöpande minskning av hälso- och miljöriskerna med kemikalier samt riktvärden
för miljökvalitet (delmål 1-5):




Öka användningen av miljövarudeklarationer på frivillig väg och genom tillsyn
och tillsynsvägledning.
I samband med prövning och tillsyn enligt miljöbalken tydligt markera att de
ämnen och varor som omfattas av delmålet ska vara utfasade senast år 20032010 (beroende på typ av ämne).
Utöva tillsyn över användningen av bekämpningsmedel och informera om
gällande lagstiftning










Minska användningen av bekämpningsmedel inom vattenskyddsområden
genom översyn av befintliga skyddsföreskrifter och fastställande av nya, samt
information till boende och verksamhetsutövare.
Ta upp frågor som rör konsumenternas roll och ansvar för att i samhället
minska flödet av varor som innehåller farliga ämnen. Informera konsumenterna
om att välja miljömärkta produkter.
Var restriktiv med att i det kommunala avloppssystemet ta emot avloppsvatten
som innehåller miljöskadliga ämnen eller ämnen med okända miljöeffekter.
Exempel är dagvatten och avloppsvatten från sjukhus.
Öka informationen till hushåll och verksamheter om vad som kan renas i
avloppsreningsverk och vad som passerar ut i vattendragen.
Öka det lokala omhändertagandet av dagvatten från parkerings- och trafikytor.
Utarbeta åtgärder för att minska sjukhusens utsläpp av mediciner i
avloppsvattnet, t ex miljöval av läkemedel.
Utarbeta handlingsplaner för hur slam från reningsverken ska tas om hand.
Inventera riskerna med farligt gods på väg och hur eventuell olycka påverkar
vattenkvaliteten.

Åtgärder för fler åtgärdade förorenade områden (delmål 6):




Identifiera, riskklassa och prioritera förorenade områden.
Upprätta handlingsplaner för efterbehandling av förorenade områden.
Redovisa förekomst av och behov av ev. markrestriktioner i översikts- och
detaljplaner.
 Inventera och riskklassa avslutade deponier.
 Inventera förekomst av och upprätta saneringsprogram för PCB i byggnader.

7. Ingen övergödning
Miljökvalitetsmålet: Halterna av gödande ämnen i mark och vatten skall inte ha någon negativ inverkan på människors
hälsa, förutsättningarna för biologisk mångfald eller möjligheterna till allsidig användning av mark och vatten.

Övergödning: De samhällen som vuxit upp längs Viskan p.g.a. industriernas
placering har också bidragit med stora föroreningar, främst fosfor och kväve via
reningsverken. Fortfarande står reningsverken för en stor del av näringsämnen även
om de minskat mycket under senare år. Nedre delen av Viskan rinner genom intensiv
jordbruksbygd, och de högsta halterna av näringsämnen uppmäts också här. De största
källorna för fosfor är åkermark, kommunala reningsverk och enskilda avlopp. De
största källorna för kväve är nedfall från luften, åkermark och kommunala reningsverk.

Åtgärdsprogram enligt EG:s ramdirektiv för vatten senast 2009 (delmål 1):


Viskans vattenvårdsförbund fortsätter med sitt aktiva åtgärdsarbete i och med
detta program, och kommer att arbeta aktivt tillsammans med
vattenmyndigheten i framtagandet av ett åtgärdsprogram enligt EG:s direktiv
när föreskrifterna är klara för hur ett sådant program ska utarbetas.

Åtgärder för minskade utsläpp av fosfor- och kväveföreningar (delmål 2 och 3):

















Fastställa vilka sjöar, vattendrag och avrinningsområden som ska prioriteras i
arbetet med minskad näringsbelastning
Inventera lämpliga lägen för våtmarker.
Stimulera markägare till att anlägga våtmarker och söka projektstöd för
anläggning.
Odla fånggrödor samt anlägga skyddszoner och våtmarker.
Stimulera skogsägare att anpassa skogsbruksåtgärder såsom att skapa
skyddszoner längs vattendrag, sjöar och våtmarker.
Stimulera arbete med organisationen Greppa näringen för att minska
näringsläckage i jordbruket.
Öka andelen jordbruk med miljöstöd för att minska näringsläckage.
Uppfyll tillsynskraven i jordbruket för att minska näringsläckage.
Om dikning görs undvik direkt mynnande i vattendraget utan arbeta med
översilning t ex.
Minska utsläpp av fosfor och kväve från reningsverken.
Alternativt omhändertagande av avloppsvatten efter reningsverk för att minska
kväveutsläppen (te x våtmarker).
Minska breddning av obehandlat och delvis behandlat avloppsvatten från
avloppsledningsnät och via avloppsreningsverk.
Ompröva villkor för andra anläggningar med gödande utsläpp.
Inventera och ställ krav på åtgärder för fastigheter som inte har godtagbar
avloppslösningar.
Minska användandet av tvätt- och rengöringsprodukter som innehåller fosfor
hos personer med enskilda avlopp.
Inför
fördröjningssystem
för
dagvattenavledning
genom
lokalt
omhändertagande.

8. Levande sjöar och vattendrag

Miljökvalitetsmålet: Sjöar och vattendrag skall vara ekologiskt hållbara och deras variationsrika miljöer skall bevaras.
Naturlig reproduktionsförmåga, biologisk mångfald, kulturmiljövärden samt landskapets ekologiska och
vattenhushållande funktion skall bevaras samtidigt som förutsättningarna för friluftsliv värnas.

Biologiska värden: Viskan med biflöden nedan Skene har ett av västkustens viktiga
bestånd av havsvandrande lax och öring, och i Viskans övre delarna finns goda
stammar av vandrande insjö- och bäcköring. Det finns fortfarande behov av att ta bort
vandringshinder
och återställa förstörda lekbottnar. Ett unikt bestånd av
reproducerande flodpärlmussla finns också i avrinningsområdet. Listan kan göras lång
med skyddsvärda arter i Viskan med biflöden.

Åtgärdsprogram för natur- och kulturmiljöer (delmål 1):







Senast år 2005 skall berörda myndigheter ha identifierat och tagit fram
åtgärdsprogram för särskilt värdefulla natur- och kulturmiljöer i länet som
behöver ett långsiktigt skydd i eller i anslutning till sjöar och vattendrag. Senast
2010 skall minst hälften av de skyddsvärda miljöerna ha ett långsiktig skydd.
Peka ut kända, kulturhistoriskt särskilt värdefulla miljöer och objekt i
anslutning till sjöar och vattendrag i översiktsplaner och skydda dem genom
detaljplaner.
Skydda värdefulla natur- och kulturmiljöer i anslutning till vatten genom
hänsynstagande, naturreservat, biotopskydd, naturvårdsavtal och gröna
skogsbruksplaner samt genom en strikt tillämpning av strandskyddsreglerna.
Genomför kompletterande inventeringar och biotopkarteringar av
avrinningsområden med förekomst av lax och flodpärlmussla eller andra
indikatorarter.
Informera lokalt och regionalt så att människor blir medvetna om de natur- och
kulturvärden som finns under vattenytan.

Åtgärdsprogram för restaurering av vattendrag (delmål 2):




Senast år 2005 skall berörds myndigheter ha identifierat och tagit fram
åtgärdsprogram för restaurering av skyddsvärda vattendrag eller sådana
vattendrag som efter åtgärder har förutsättningar att bli skyddsvärda. Senast till
år 2010 skall minst 25% av de värdefulla och potentiella skyddsvärda
vattendragen i länet ha restaurerats.
Genomför arbetet vid vägdragningar, kulverteringar eller underhåll av
befintliga vägtrummor på ett sådant sätt att vandringsfisk och andra djur som
följer vattendragen ges möjlighet att passera.







Redovisa i översiktsplanerna vattendrag med värdefulla reproduktionsområden
för vandrande fisk och hur man tänker skydda dessa.
Inventera dikade och kulverterade vattendrag.
Miljöanpassa vattendomar av särskild betydelse för natur- och fiskevården
genom omprövning eller frivilliga överenskommelser.
Genomför restaureringar av vandringsvägar med hänsyn till kulturhistoriska
värden och samordna restaurering av rinnande vatten med vård och skydd av
värdefulla kulturhistoriska miljöer.
Inrätta skyddszoner vid åar och bäckar. Träd, buskar och gräsmarker efter
stränderna skapar bättre livsmiljöer för växter och djur samt minskar
näringsläckaget till vattendragen.

Åtgärder för upprättande av vattenförsörjningsplaner (delmål 3):
 Inom Viskans avrinningsområde är det endast Öresjö vid Borås som används
som större ytvattentäkt, men flera mindre ytvattentäkter finns. Flera
grundvattentäkter påverkas av ytvatten.
Åtgärder vid utsättning av djur och växter i vatten (delmål 4):





Senast 2005 sker utsättning av djur och växter på ett sådant sätt att den
biologiska och genetiska mångfalden inte påverkas negativt.
Sätt inte ut främmande arter och stammar av fisk, kräftdjur, blötdjur, växter
eller genmodifierade organismer.
Undvik förstärkningsutsättningar utav andra genuppsättningar i vattendrag
med skyddsvärda bestånd.
Se till att odlingarna förses med effektiva säkerhetsanordningar för att undvika
att odlad fisk rymmer.

Åtgärdsprogram för hotade arter och fiskstammar (delmål 5):






Senast 2005 har åtgärdsprogram inletts för de hotade arter och fiskstammar
som har behov av riktade åtgärder.
Samordna insatserna för att stärka bestånden av hotade arter i behov av riktade
åtgärder.
Uppmärksamma särskilt de hotade vattenanknutna arterna i det fortsatta
arbetet med att skydda värdefulla naturoråden eller miljöer.
Fortsätt kartläggningen av flodpärlmusslans förekomst i länet.
Upprätta fiskevårdsplaner.

Åtgärdsprogram enligt EG:s ramdirektiv för vatten (delmål 6):

 Senast år 2009 skall det finnas åtgärdsprogram enligt EG:s ramdirektiv för
vatten som anger hur god ytvattenstatus skall uppnås. Viskans
vattenvårdsförbund har som målsättning att ligga steget före. Förbundet har

tidigare arbetat med åtgärdsprogram och vill med detta utvidgade
åtgärdsprogram anpassa förbundets arbete enligt EG:s ramdirektiv för vatten.

9. Grundvatten av god kvalitet
Miljökvalitetsmålet: Grundvattnet skall ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt bidra till en god livsmiljö
för växter och djur i sjöar och vattendrag.

Hot mot dricksvatten: Grundvattnet är vår viktigaste nuvarande och framtida källa
för dricksvatten. Bekämpningsmedel har redan hittats i flera dricksvattentäkter. Andra
risker är bl a läckage från cisterner, trafikolyckor (olja och kemikalier), vägsalt,
gödselhantering och energibrunnar (bergvärme).

Åtgärder för skydd av geologiska formationer (delmål 1)



Redovisa resultat av vatteninventeringar med avseende på bl a tätorternas och
glesbygdens vattenbehov, tillgång på vattenresurser med god kvalitet och
brister i vattenförsörjning senast år 2005.
Fastställ skyddet för viktiga intressen för viktiga geologisk formationer efter
prövning mot andra intressen.

Åtgärder för inga negativa förändringar i grundvattennivån (delmål 2)




Ta senast år 2005 fram ett system för övervakning av grundvattennivåer och
kvalitet, där ingrepp i känsliga mark- och grundvattenområden pågår eller
planeras.
Redovisa områden som påverkas negativt av sänkt grundvattennivå i
översiktplanen som ekologiskt känsliga så att utredningar och åtgärder
genomförs inför exploateringar.
Beakta risken för grundvattensänkningar och vidta vid behov åtgärder inför
omfattande vägprojekt eller andra större exploateringar.

Åtgärder för ökade kvalitetskrav för grundvatten (delmål 3)





Inventera samtliga vattentäkter (50 personer eller minst 10m3/dygn) och
klarlägg behovet av skydd.
Fastställ skyddsområden där sådana saknas senast 2007.
Revidera befintliga skyddsområden där och skyddsföreskrifter senast 2010 i
den mån de inte anses uppfylla kraven för ett fullgott skydd enligt
Naturvårdsverkets Allmänna råd.
Anlägg reningsanordningar från vägarna i områden där annars grundvattnets
kvalitet kan påverkas negativt.



Genomför informationskampanjer för vatten- och energiborrare med syfte att
ge nya grundvattenbrunnar ett bra skydd och en tillfredsställande
vattenkvalitet.

Åtgärdsprogram enligt EG:s ramdirektiv för vatten (delmål 4)



Senast år 2009 skall det finnas åtgärdsprogram enligt EG:s ramdirektiv för vatten
som anger hur god ytvattenstatus skall uppnås. Viskans vattenvårdsförbund har som
målsättning att ligga steget före. Förbundet har tidigare arbetat med åtgärdsprogram
och vill med detta utvidgade åtgärdsprogram anpassa förbundets arbete enligt EG:s
ramdirektiv för vatten.

11. Myllrande våtmarker
Miljökvalitetsmålet: Våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande funktion i landskapet skall bibehållas och
värdefulla våtmarker bevaras för framtiden.

Sänkta sjöar, utdikade marker och låg andel våtmarker: Viskan dalgång är
till större delen ett intensivt jordbrukslandskap där utdikningar, kulverteringar och
sjösänkningar varit vanliga, precis som i övriga södra Sverige. Ett tydligt exempel är
den sänkta sjön Veselången på gränsen mellan Mark och Varbergs kommuner. I nedre
delen av Viskan förs stora mängder näring ut i havet från jordbruksområdena, och
behovet av att minska detta näringsläckage är stort. En ökad andel våtmarker är ett
sätt att minska näringsbelastningen. Våtmarker är även en viktig livsmiljö för många
hotade arter och jämnar ut flödestoppar.

Viskans dalgång är även viktig för flyttfåglar som flyger från Getterön upp längs Viskan
och vidare norrut i Sverige. Att öka andel våtmarker har därför stort betydelse för den
biologiska mångfalden då de är rastplast, födoresurs och häckningsplats för många
arter.

Åtgärder för skydd, skötsel och återställning mm (delmål 1-5)
Enligt miljömålet ligger det större delen av ansvaret hos länsstyrelserna, men
kommunerna kan arbeta mot målet genom att:



Arbeta in uppgifter om skyddsvärda våtmarker i översiktsplanerna
Arbeta tillsammans med länsstyrelse och skogsvårdsstyrelse för skydd av
värdefulla våtmarker.



Arbeta tillsammans med länsstyrelsen och ta fram förslag på lämpliga områden
för att anlägga våtmarker.
 Kontakta markägare och informera om anläggning och skötsel av våtmarker
samt informera om möjligheterna till ekonomiskt stöd.
 Arbeta med skydd av hotade arter utifrån det åtgärdsprogram skall ha tagits
fram av länsstyrelsen senast år 2005.

15. God bebyggd miljö
Miljökvalitetsmålet: Städer, tätorter och annan bebyggd miljö skall utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt medverka
till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden skall tas till vara och utvecklas. Byggnader och
anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning med mark,
vatten och andra resurser främjas.

Inom miljökvalitetsmålet god bebyggd miljö finns åtta delmål. Inom det första
delmålet finns ”Planering för grön- och vattenområden i tätorter” där syftet är att
bevara och utveckla biologisk mångfald och kulturhistoriskt intressanta grönområden
i tätorten och låta dem ingå i sammanhängande och varierande grön- och
vattenområden. Viskans vattenvårdsförbund formulerar om det första delmålet utifrån
Viskans behov och utökar området till att inte bara innefatta tätorterna utan istället se
hela Viskan som en levande helhet i kommunal planering:
”Vänd ansiktet mot Viskan och gör vattendraget tillgängligt!”
Viskan har betraktats, och betraktas fortfarande av många, som ett avloppsdike trots
de stora förbättringar som skett av Viskans vattenkvalitet. Genom att göra vattendraget
tillgängligt för människor tror vi att synen på Viskan kommer förändras och även
människors vilja att vårda och värna ”sitt” vattendrag.
Åtgärder
 Gör en plan för vattendraget med dess biflöden genom kommunen och planera
för framtiden så att möjligheter inte byggs bort av misstag. Borås stad har här
föregått med fint exempel med ”Viskan genom Borås” (2001) där man ligger
steget före i planeringen för hur vattendraget ska utnyttjas till gång- och
cykelstråk, kanoting, grillplatser mm.
 Anlägg gång- och cykelvägar längs med vattendraget i tätorterna.
 Anlägg stigar för att nå fram till Viskan utanför tätortsområden.
 Utnyttja Viskans miljöer i skolornas miljö- och naturundervisning.
 Utveckla längre friluftsstigar som följer vattendraget och dess tillflöden, t ex den
historiska Viskanstigen i Marks kommun där bra möjligheter finns för
informationsskyltar både om Viskan och om kulturhistorien.

16. Ett rikt växt- och djurliv
Detta miljömål förväntas ingå i miljömålspropositionen 2005.
Alla arter som naturligt förekommer i Sverige ska kunna fortleva i långsiktigt livskraftiga bestånd med bibehållen
genetisk variation. Den biologiska mångfalden bevaras genom att arternas livsmiljöer och ekosystemens funktioner
och processer värnas. Naturen med dess växter, djur och övriga organismer är en väsentlig del av människans livsmiljö
och en grund för vår hälsa och välfärd.





Till 2010 bör länen ta fram landskapsstrategier för att få ett helhetsgrepp på
skog, åker, våtmarker, sjöar och vattendrag.
Till 2012 ska åtgärdsprogram tas fram för att restaurera biotoper (livsmiljöer)
som våtmarker, ängs- och betesmarker.
Till år 2015 ska andelen hotade arter minska med minst 30 procent jämfört med
år 2000.
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Bilaga 6 Årsmötesprotokoll
Protokoll fört vid årsmöte för år
2014 i Torstorp-Vallby
samfällighetsförening, Onsdagen
den 11 Mars 2015 Viskadalens
Gårdsglass i Drared.

Bengt Hvalgren
Roger Börjesson
Jonny Karlsson
Claes Karlsson
Karin Örnekrans
Bengt-Ove Gunnarsson
Hans-Erik Eriksson
Anders Claesson
§ 1. Bengt Hvalgren hälsade närvarande välkomna och öppnade mötet, föreslagen
dagordning godkändes.
§ 2. Till mötets ordförande valdes Bengt Hvalgren och till sekreterare Claes Karlsson.
§ 3. Till protokolljusterare valdes Jonny Karlsson Hans-Erik Eriksson.
§ 4. Årsmötet var behörigen sammankallat.
§ 5. Då den praktiska verksamheten bedrivs av Markägarföreningen TVÅ, fanns för
samfällighetsföreningen inget att rapportera för 2014.
§ 6. Fastställande av resultat samt beslut om uppkommen vinst, jämte ersättning till
mark- och fiskerättsinnehavare 2014.
Inget
§ 7. Styrelsens medlemmar beviljades ansvarsfrihet för år 2014.
§ 8. Förslag på nya medlemmar enligt medlemslista (fastighetsägare med fiskerätt).
§ 9. Verksamhetsplan
Ingen, verksamheten bedrivs i Markägarföreningen TVÅ
§ 10. Beslutades att ersättningar ej skall utgå till styrelse och revisorer.
§ 11. Val av ordförande för 2015

Till ordförande på ett år valdes Bengt Hvalgren
§ 12. Val av 2 st styrelseledamöter på 2 år
Till styrelseledamöter på 2 år Anders Claesson och Karin Örnekrans.
§ 13. Val av 2 st styrelsesuppleanter på 1 år
Till styrelsesuppleanter på 1 år valdes: Hans-Erik Eriksson och Ola Johansson
§ 14. Val av revisorer för 2015: Kerstin Börjesson, revisorssuppleant för 2015 Håkan
Henriksson
§ 15. Val av kassör på 1 år 2015, Karin Örnekrans.
§ 16. Val av valberedning: (sammankallande) Roger Börjesson och Jan-Åke Olander
§ 17. Firmatecknare samma som i TVÅ
§ 18. Övriga frågor
§ 19. Mötet avslutades

Vid protokollet

Mötesordförande

Claes Karlsson

Bengt Hvalgren
Justeras:

Hans-Erik Eriksson

Jonny Karlsson

Bilaga 7 fastighetsförteckning
Aktbilaga FA1

Lantmäterimyndigheten 2014-06-19 Aktbilaga FA1 i Varbergs kommun Sida 1
N147132

Veddige-Torstorps fiske i Viskan
2014-06-19
Ärendenummer

N147132
Förrättningslantmätare

Emma Sigvardsson
Ärende

Fastighetsägarförteckning markägarföreningen TVÅ
Kommun: Varberg

Län: Halland

Torstorps skifteslag har fiskerätt i Viskan sträcka 10-11 enligt karta från 1991.

Fastigheter

Ägare

Andel, ägande

Andel i Torstorps
fiske (%)

KOMMUN: VARBERG
Kvarnome 2:1

Margit Ingeborg Viola Eriksson

andel 1/2,

Kvarnome 9 Börs

lagfaren ägare

3.69

432 66 VEDDIGE
Bengt Olof Eriksson

andel 1/2,

Kvarnome 9 Börs

lagfaren ägare

432 66 VEDDIGE
Källebacken 1:1

Jeppe Börjeson

andel 1/2,

Thårstorp 23

lagfaren ägare

1

432 68 VEDDIGE
Anneli Ferm

andel 1/2,

Thårstorp 23

lagfaren ägare

432 68 VEDDIGE
Veddige-Torstorp 1:8

Anders Klaesson

andel 1/2,

Klastorps By 103 Korskullen 432 91

lagfaren ägare

VARBERG

13.86

Erik Klaesson

andel 1/2,

Bjurum 6 Vävars

lagfaren ägare

432 96 ÅSKLOSTER
Veddige-Torstorp 2:4

Anders Klaesson

andel 1/2,

Klastorps By 103 Korskullen 432 91

lagfaren ägare

10.97

VARBERG
Erik Klaesson

andel 1/2,

Bjurum 6 Vävars

lagfaren ägare

432 96 ÅSKLOSTER
Veddige-Torstorp 2:6

Jeppe Börjeson

andel 1/2,

Thårstorp 23

lagfaren ägare

0.58

432 68 VEDDIGE
Anneli Ferm

andel 1/2,

Thårstorp 23

lagfaren ägare

432 68 VEDDIGE
Veddige-Torstorp 3:5

Maj Astrid Ingalill Toftby

lagfaren ägare

6.93

Segerstad Prästgården 1 521
63 STENSTORP
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Fastigheter

Ägare

Andel, ägande

Andel i Torstorps
fiske (%)

Veddige-Torstorp 3:13

Sven Erik Jonny Karlsson

lagfaren ägare

6.93

Anders Klaesson

andel 1/2,

3.47

Klastorps By 103 Korskullen 432 91

lagfaren ägare

Thårstorp 8 Gunnes
432 68 VEDDIGE
Veddige-Torstorp 4:4

VARBERG
Erik Klaesson

andel 1/2,

Bjurum 6 Vävars

lagfaren ägare

432 96 ÅSKLOSTER
Veddige-Torstorp 4:5

Anders Klaesson

andel 1/2,

Klastorps By 103 Korskullen 432 91

lagfaren ägare

VARBERG
Erik Klaesson

andel 1/2,

Bjurum 6 Vävars

lagfaren ägare

432 96 ÅSKLOSTER

3.46

Veddige-Torstorp 5:3

Ann-Marie Börjesson

lagfaren ägare

6.93

Hans-Erik Eriksson

andel 93/100,

15.86

Thårstorp 10

lagfaren ägare

Sällstorp Svenstorp 17 432
68 VEDDIGE
Veddige-Torstorp 5:12

432 68 VEDDIGE
Lisette Eriksson

andel 7/100,

Thårstorp 10

lagfaren ägare

432 68 VEDDIGE
Veddige-Torstorp 6:8

Anders Klaesson

andel 1/2,

Klastorps By 103 Korskullen 432 91

lagfaren ägare

5.54

VARBERG
Erik Klaesson

andel 1/2,

Bjurum 6 Vävars

lagfaren ägare

432 96 ÅSKLOSTER
Veddige-Torstorp 7:3

Glenn Johansson Thårstorp 3
Ekedal
432 68 VEDDIGE

lagfaren ägare

6.93

Veddige-Torstorp 9:1

Sven Erik Jonny Karlsson

lagfaren ägare

13.85

Thårstorp 8 Gunnes
432 68 VEDDIGE

Lantmäterimyndigheten i
Varbergs kommun

Vallbys fiske i Viskan
2014-06-19
Ärendenummer

N147132
Förrättningslantmätare

Emma Sigvardsson
Ärende

Fastighetsägarförteckning markägarföreningen TVÅ.
Kommun: Varberg

Län: Halland

Vallbys skifteslag har fiskerätt sträcka 30-31 enligt karta från 1991.

Fastigheter

Ägare

Andel, ägande

Andel i Vallbys fiske
(%)

KOMMUN: VARBERG
Kullagård 1:13

Bengt Hvalgren

lagfaren ägare

7.14

Gunbritt Ingegärd Nilsson

andel 1/2,

3.57

Vallby 41 Storåker

lagfaren ägare

Kullagård 20
432 68 VEDDIGE
Vallby 1:3

432 68 VEDDIGE
Bertil Thorvald Nilsson

andel 1/2,

Vallby 41 Storåker

lagfaren ägare

432 68 VEDDIGE
Vallby 1:7

Per-Ove Claesson

lagfaren ägare

7.14

lagfaren ägare

5.95

lagfaren ägare

1.19

lagfaren ägare

15.48

Vallby 44 Frugården
432 68 VEDDIGE
Vallby 2:2

Klas Emanuelsson
Vallby 42 Markusgården
432 68 VEDDIGE

Vallby 2:3

Klas Emanuelsson
Vallby 42 Markusgården
432 68 VEDDIGE

Vallby 3:2

Bo Olander
Vallby 37 Jöras
432 68 VEDDIGE

Vallby 4:2

Barbro Johansson

andel 1/2,

Vallby 39 Skattagården

lagfaren ägare

3.57

432 68 VEDDIGE
Christer Johansson

andel 1/2,

Vallby 39 Skattagården

lagfaren ägare

432 68 VEDDIGE
Vallby 4:3

Elsa-Brita Thorleif-Bengtström

lagfaren ägare

3.57

lagfaren ägare

2.53

Vallby 61
432 68 VEDDIGE
Vallby 5:7

Urban Jagestrand
Nygårdsvägen 2
311 63 ÄLVSERED

Lantmäterimyndigheten 2014-06-19 i Varbergs kommun
N147132

Fastigheter

Ägare

Andel, ägande

Andel i Vallbys fiske
(%)

Vallby 5:8

Edwin Olander

lagfaren ägare

2.83

lagfaren ägare

3.57

Lennart Olsson

andel 1/2,

2.38

Vallby 15 Höga Gård

lagfaren ägare

Vallby 37 Jöras
432 68 VEDDIGE
Vallby 7:2

Lennart Strömqvist
Vallby 51 Börs Gård
432 68 VEDDIGE

Vallby 7:3

432 68 VEDDIGE
Eva Anette Olsson

andel 1/2,

Vallby 15 Höga Gård

lagfaren ägare

432 68 VEDDIGE
Vallby 7:4

Lennart Olsson

andel 1/2,

Vallby 15 Höga Gård

lagfaren ägare

1.19

432 68 VEDDIGE
Eva Anette Olsson

andel 1/2,

Vallby 15 Höga Gård

lagfaren ägare

432 68 VEDDIGE
Vallby 10:2

Rose-Marie Gunnarsson

andel 1/2,

Vallby 17 Stamrins

lagfaren ägare

3.57

432 68 VEDDIGE
Bengt Ove Gunnarsson

andel 1/2,

Vallby 17 Stamrins

lagfaren ägare

432 68 VEDDIGE
Vallby 10:3

Sven-Göran Karlsson

lagfaren ägare

3.57

lagfaren ägare

3.58

lagfaren ägare

2.68

Einar Häger

andel 2/3,

0.89

Vallby 18 Skräddarns

lagfaren ägare

Vallby 19 Marcusa
432 68 VEDDIGE
Vallby 11:2

Ola Johansson
Vallby 13 Sves
432 68 VEDDIGE

Vallby 11:3

Sven-Göran Karlsson
Vallby 19 Marcusa
432 68 VEDDIGE

Vallby 11:4

432 68 VEDDIGE
Mari Häger

andel 1/3,

Vallby 18 Skräddarns

lagfaren ägare

432 68 VEDDIGE

Vallby 12:3

Einar Häger

andel 2/3,

Vallby 18 Skräddarns

lagfaren ägare

3.58

432 68 VEDDIGE
Mari Häger

andel 1/3,

Vallby 18 Skräddarns

lagfaren ägare

432 68 VEDDIGE

Lantmäterimyndigheten 2014-06-19 i Varbergs kommun
N147132

Fastigheter

Ägare

Andel, ägande

Andel i Vallbys fiske
(%)

Vallby 16:1

Anders Ericsson

andel 1/2,

Vallby 21 Nybonas

lagfaren ägare

7.15

432 68 VEDDIGE
Annika Ericsson

andel 1/2,

Vallby 21 Nybonas

lagfaren ägare

432 68 VEDDIGE
Vallby 18:1

Anders Peter Mikael Högenberg

andel 1/2,

Vallby 33 Bernts

lagfaren ägare

5.35

432 68 VEDDIGE
Linda Victoria Högenberg

andel 1/2,

Vallby 33 Bernts

lagfaren ägare

432 68 VEDDIGE
Vallby 19:1

Bengt Ove Gunnarsson
Vallby 17 Stamrins
432 68 VEDDIGE

lagfaren ägare

9.52

