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Sammanfattning
Elfiske har bedrivits i vattenriket ända sedan 90-talet, man har totalt utfört
elfiske på ett 50-tal olika lokaler som är belagda i drygt 20 olika vattendrag.
Under de elfisken som utförts har man totalt registrerat mer än 20 olika arter.
Den mest förekommande arten inom vattenriket är öringen som man finner i
Mjöån, Söndreå, Forsakarsbäcken, Helge å, ryabäcken, Klintabäcken, Vinne å,
Björkerödsbäcken, Lindebäcken, Mossabäcken, Bertebäcken, Rambrobäcken,
Bivarödsån, Tjörningabäcken och Vramsån där man funnit den största
populationen.
Vanligt förekommande andra arter är bl.a. Lax som man framförallt hittar i
Vramsån, Grönling som man haft väldigt bra fångst på i Vinne å eller Elritsan
som man stundtals fångat bra i Vramsån.
Andra arter som man fått under elfisket i vattenriket är Abborre, Björkna,
Bäcknejonöga, Flodnejonöga, Färna, Gers, Lake, Lax/Öring (hybrid), Löja,
Mört, Sandkrypare, Signalkräfta, Små och Storspigg, Stensimpa och Ål.

Inledning
Vattenriket sträcker sig över hela Kristianstad kommun med sina 4 sjöar
Hammarsjön, Araslövssjön, Gummastorpssjön och Råbelövssjön och de sex
åarna och bäckarna Vinne å, Helge å, Vramsån, Mjöån, Tolebäcken och
Forsakarsbäcken samt en rad andra mindre vattendrag och bäckar.
Inom vattenriket har vi Sveriges artrikaste vattendrag Helge å vilket säkert
bidrar till att man lyckats fånga minst 38 olika arter inom vattenrikets system.
Men det som vattenriket numera är mest känt för är ändå malen som är en av
världens största sötvattens fiskar som lyckats reproducera sig i vattenrikets
system.
För att kunna inventera alla dessa arter i vattenrikets alla sjöar, åar och bäckar
har man utfört provfiske men framförallt så har man gjort omfattande
elfiskeundersökningar. Man började med elfisket i början på 90-talet och håller
på att elfiska i området än i dag.

3.1 Karta över de sjöar, åar och bäckar som har elfiskats kring vattenriket.
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Syfte och målsättning

4.1 Syfte
Syftet med elfisket som genomförts i vattenriket är att man ska få bättre koll på
vilka arter som lever i systemet samt var de olika arterna befinner sig så man
kan genomföra vatten och fiskevård på ett korrekt sätt på rätt plats. En annan
anledning till att man elfiskar är att man vill veta hur pass fort vissa arter
reproducerar sig i de olika vattnen.

4.2 Mål
Målet med elfisket är då såklart att man ska få mer vetskap om vad som faktiskt
lever i de olika vattnen. Detta krävs för att man ska ha möjlighet att göra de
bästa möjliga åtgärder som kan behövas för arternas fortlevnad och trivsel i
systemet.
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Material och metoder
5.1 Material
Precis som ni kan se på bilden på nästa sida så behöver man lite utrustning för
att kunna bedriva elfiske. Man behöver, ett elverk som kan producera strömmen
som ska användas, en likriktare eller även kallat ett elfiskeaggregat som
transformerar strömmen som ska användas vid fisket till likström, eftersom
växelström lättare skadar fisken. På denna likriktare kan man även ställa in hur
pass kraftig ström man vill använda vid fisket, vilket beror på vattnets
ledningsförmåga. Man behöver vidare en katod eller som det heter på ett lite
lättare språk en minuspol, denna är ofta gjord av en batterifläta eller en
koppartråd. Man behöver sedan även en anod eller då den så kallade pluspolen,
det är med denna du bedövar fisken. Denna katod är ofta uppbyggd på så vis att
man har en stav med en mikroströmbrytare som gör att man själv kan styra när
strömmen ska ges. Vidare sitter det en ring längst ut på denna stav som kan vara
lite olika storleksmässigt beroende på vilken storlek man vill ha på det elektriska
fält som bildas runt ringen och i ringen under tiden då man ger ström, det är
alltså från denna ring som den elektriska strömmen kommer.
5.2 Metod
Så hur går det nu till när man elfiskar? Jo, först väljer man ut en lämplig lokal i
något vattendrag som är ca 25m lång. När man har beslutat sig för en lokal är
det dags att börja fiska. Då börjar man med att gå nedströms sin fiskeplats och
lägga i katoden(batteriflätan) sedan startar man sitt elverk och ställer in vilken
Effekt man vill fiska med på sitt elfiskeaggregat. Effektvalet beror som sagt på
vattnets ledningsförmåga på fiskelokalen, fiskar man till exempel i något klart
fjällvatten bukar man ibland få gå upp ända till 1000 kanske 1200 Watt medan
om man fiskar i södra Sverige brukar det kunna räcka med 400 Watt.
Då du har kommit så här långt är det dags att börja fiska. Oftast bär man vadare
vid fisket som skyddar från den elektriska strömmen men elfiske kan även
genomföras från båt. Då man fått på sig sina vadare går man uppströms till
lokalens början där fisket ska starta. Under fisket underlättar det om man är två,
en som har hand om anoden och en som håvar den bedövade fisken. Själva
tekniken går då ut på att man placerar en håv i vattnet nedströms anoden eller
elfiskestaven som den kallas som sedan sänks ner någon meter uppströms håven,
sen ger man ström med elfiskestaven och för denna mot håven som är placerad i
vattnet. Fisken som bedövas lägger sig oftast på rygg och flyter upp så att
håvmannen lätt kan se och håva den bedövade fisken. Så här sicksackar man sig
sedan fram över lokalen nedströms mot katoden tills hela lokalen är avfiskad.
Beroende på om man genomför ett kvantitativt fiske eller ett kvalitativt fiske ska
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denna procedur upprepas i fall att man vill genomföra ett kvantitativt fiske då
man är ute efter alla fiskar på sträckan.
I annat fall då ett kvalitativt fiske ska genomföras går man bara över lokalen en
gång med anoden då man bara är ute efter en översiktlig bild av lokalens
fiskfauna.
Den fisk som nu fångats ska mätas och artbestämmas samt räknas till antalet och
föras in i ett protokoll där man även beskriver lokalen lite kort med några olika
parametrar till exempel bottensupstrat, djup vattenhastighet osv. De fiskar som
sen förts in i protokollet ska överföras till de digitala Elfiskeregistret.

6.2 Denna bild illustrerar lite kort hur elfisket går till samt vilken utrustning som
krävs
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Resultat
1.1Artförekomst
1.2 Sammanställning av artförekomsten i Vattenrikets vattendrag
Jag har sammanställt alla elfiskeresultat från 90-talet ända fram till i dag och
gjort en tabell över artförekomsten i alla de vatten som elfiskats i Vattenriket,
tabellen redovisas här nedan!

Tabell 1.2 Förkortningsförklaring: H å=Helge å, V å=Vramsån, Fb=Forsakarsbäcken, Mån=Mjöån, Så=Söndreå, Vi å=Vinne å,
Öb/Bb=Önnestadsbäcken/Bockebäcken, Kb=Klintabäcken, Rb=Ryabäcken, BvH=Bäck vid Hedentorp, Bjb=Björkerödsbäcken,
B-Y=Bösarp-Ynnarp, Lb=Lindebäck, Mb=Mossabäcken, Beb=Bertebäcken, Rbb=Rambrobäcken, Bå=Bivarödsån, Tb=Tjörningabäcken

Tabellen visar bl.a. att Färnan endast noterats under elfiske i Helge å. Man kan
även utläsa i tabellen att vi har ett mycket svagt bestånd av den rödlistade ålen
som endast hittats i Helge å, Vramsån och Mjöån och Bivarödsån. Vidare kan
man se att öringen verkar trivas utmärkt i vårt system då det ända vattnen den
inte påträffats i är bäcken vid Hedentorp och sträckan Bösarp-Ynnarp. En till art
som verkar ha ett stabilt bestånd i vattenriket är Bäcknejonöga som hittats i 6
olika vatten.
Det kan även tyckas att Bäcken vid Hedentorp och Björkarödsbäcken har en
svag fiskfauna men då ska man komma ihåg att dessa vattendrag endast har
fiskats i varsin lokal vid varsitt tillfälle vilket skiljer sig från de flesta andra
vattendragen i tabellen som elfiskats både på fler lokaler och även vid fler
tillfälle. Vad det gäller den icke inhemska arten Signalkräftan hittar vi den i hela
8 utav vattenrikets vattendrag.
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1.3Sammanställning av artförekomsten vid elfiske utförda i Vattenriket
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Täthet per art under elfiske i Vattenriket

Diagramet här ovan visar vilka arter som är vanligast förekommande under
elfiske i Vattenriket.
Igenom att titta på diagram ovan får du en bild av artsammansättningen i
vattenriket. Man kan exempelvis utläsa att det är just öring Elritsa och Grönling
som är de vanligaste förekommande arterna. Men framförallt kan man se att det
är just öringen som dominerar Vattenriket med en Genomsnittlig fångst på 53,5
öringar per elfisketillfälle i Vattenriket, vilket skiljer sig stort från den
nästkommande arten Grönlingen som man i genomsnitt fångar 25,1 per elfiske
utförda i Vattenriket.
Vad man mer kan se är att vi har hela 21 olika arter registrerade på endast
elfisken i systemet. Vi kan vidare se att arter som Björkna, Gers, Flodnejonöga
och färna inte är särskilt vanligt förekommande vid elfiske.
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Artförekomst vattendragsvis
Helge å
Helge å är ett av Sveriges artrikaste vattendrag vilket visar sig tydligt på
elfiskeresultaten. Helge å har endast fiskats på två olika lokaler men vid hela 14
tillfälle har man fiskat i Helge å sedan 1994 och elfiske i Helge å genomförs
fortfarande. Man har under dessa elfisken påträffat 12 olika arter vilka är
Abborre, Björkna, Färna, Grönling, Lake, Lax, Lax/Öring(hybrid), Löja, Mört,
Sandkrypare, Ål och förstås Öring. Den art man fångat mest av under Elfiske är
Lax som fångats innan några vandringshinder då man som bäst fångat 40 Laxar
på 100m². Vidare har man fångat bra med Lake, Löja, Sandkrypare, Ål och
Grönling, sedan sker en minskning på fångstmängderna vad det gäller de
resterande Abborre, Öring, Björkna Färna Lax/Öring(hybrid) och Mört.
Bivarödsån
Bivarödsån är ett vatten som egentligen ligger utanför vattenriket men eftersom
det är ett vattendrag som vattenriket jobbar ganska mycket med har jag valt att ta
med det ändå.
Bivarödsån har elfiskats sedan 1995 och det senast utförda elfisket gjordes i
oktober 2011. Man har elfiskat i ån vid hela 20 tillfällen fördelade på 5 olika
lokaler. Under de elfiske som utförts i ån har man noterat 11 olika arter vilka är
Abborre, Gers, Grönling, Gädda, Lake, Lax, Löja, Mört, Sandkrypare, Ål och
Öring.
Den art man fångade mest av under elfisket i Bivarödsån var Grönlingen med en
bästa fångst på 22,9 på 100m². Där efter kom Öringen med en bästa fångst på
11,4 öringar på 100m², Lax med en bästa fångst på 29,2 Laxar på 100m², Lake
med en bästa fångst på 6,0 på 100m², Mört med en bästa fångst på 12,4 Mörtar
på 100m², Sandkrypare med bästa fångstantalet 6,2 på 100m², Gädda med
högsta fångstantalet 4,0 på 100m², Abborre med en bästa fångst på 3,6 på
100m², Ålen med ett bästa fångstantal på 2,0 på 100m², Gers med ett bästa
fångstantal på 0,8 Gersar på 100m² och sist kom Löjan med en bästa fångst på
1,4 Löjor på 100m².
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Vinne å
Vinne å är ett vatten som elfiskats sedan 1991 och som fiskas än i dag då ån
senast elfiskades i oktober 2012. Under elfiske i Vinne å har man noterat 10
olika arter under sammanlagt 11 fisketillfälle fördelat på 3 olika lokaler. De arter
man fångat är Bäcknejonöga, Elritsa, Grönling, Gädda, Lake, Sandkrypare,
signalkräfta, obestämd Spigg och öring. Den art som förekommit mest är
grönlingen med en bästa fångst på 458,1 Grönlingar på 100m ². Det näst största
beståndet i Vinne å tycks vara öringen med en bästa fångst på 45,9 Öringar på
100m ², Ganska så stor skillnad på det lite drygt tio gånger så stora
Grönlingsbeståndet. Vidare fångades även Signalkräfta med en bästa fångst på
6,8 signalkräftor på 100m². Sedan har vi en klar minskning i fångstantalet på de
resterande arterna så som Bäcknejonöga med ynka 0,6 individ på 100m ²,
Elritsan med en bästa fångst på 5,0 individer på 100m ² eller Gäddan med endast
0,7 individer på 100m ², Sandkrypare på 3,7 individer på 100 m ². Den sista
arten spigg är lite speciell då man inte kunnat artbestämma någon av de spiggar
som fångats kunde man inte säga om det var småspigg eller storspigg, så därför
kallar man dem för obestämd Spigg och den kategorin hade sitt största
fångstantal 2,4 spiggar på 100m ².
Bockebäcken/Önnestadsbäcken
Önnestadsbäcken eller Bockebäcken som den egentligen heter är endast elfiskad
på två olika lokaler vid totalt bara två olika tillfällen. Trotts de få fiskena har
man ändå lyckats notera 5 olika arter. De arter som hittades var Bäcknejonöga,
Grönling, Lake, Storspigg och Öring. Den största populationen är
återkommande Öringen med en bästa fångst på 126,9 Öringar på 100m ².
Vidare sedan var Grönlingen den näst största populationen med en bästa fångst
på 40,2 grönlingar på 100m ². Efter Grönlingen kommer sen storspigg med en
bästa fångst på 26,2 individer på 100m ². Den näst minsta populationen var
Bäcknejonögonen med en bästa fångst på 23,4 individer på 100m ² och den sista
och även minsta populationen består av Lake då man endast fångat 2,5 lakar på
100m ².
Bäcken vid Hedentorp
Denna bäck har endast fiskats en gång vid en lokal år 2001. Den ända art som
fångades i bäcken vid Hedentorp var Storspigg. Fångstantalet låg på 27,8 på
100 m ².
Vramsån
Vramsån är ett av de vatten inom vattenriket som har elfiskats mest. Här har
man elfiskat vid 31 olika lokaler vid hela 51 tillfällen. Det första elfisket i
vramsån gjordes i september år 1990 och det senaste utförda elfisket i vramsån
gjordes i oktober år 2011. Under elfiskena har man noteras totalt 14 olika arter
med störst population av Öring som man fångade 198,8 på 100m ² som bäst.
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Andra stora populationer fann man av Elritsa, Grönling och Lax. Vidare
noterades mindre populationer av Abborre, Bäcknejonöga, Flodnejonöga,
Gädda, Lake, Lax/Öring(hybrid), Mört, Sandkrypare, Signalkräfta och den
rödlistade Ålen. Den minsta populationen som noterades var Flodnejonöga då
man som bäst endast fick 0,6 Flodnejonögon på 100m ².
Rambrobäcken
Rambrobäcken har nyligen elfiskats år 2012 då man etablerade en elfiskelokal
precis nedströms tre vandringshinder i ett område som heter Strömdalen. Denna
lokal har man fiskat två gånger och noterat 3 arter. De arter som fångades var
öring med hela 777 individer på 100m2, dock beror det stora fångstantalet
troligen på att fisken samlas framför vandringshindret. Vidare fångades 6
Elritsor och 9 stycken obestämda Nejonögon.
Ryabäcken
Ryabäcken har elfiskats endast vid tre tillfällen på två olika lokaler. Ryabäcken
fiskades år 1999 och då noterades två arter, Öring med det största fångstantalet
26 individer på 100m ² och Elritsa som var klart mindre till antalet då man
endast fångade 6,4 på 100m ². senare 2012 har man utfört två nya elfisken på en
ny lokal vid namn Öst om banvall där man fångade 100 Öringar på 100m² samt
10 Signalkräftor och två Elritsor.
Klintabäcken
Vid klintabäcken har man endast utfört elfiske vid en och samma lokal under ett
tillfälle år 1995. Man noterade 2 arter vilka var Elritsa som man fångade flest av
med 67,9 individer på 100m ² och Öring som endast fångades i 2,7 exemplar på
100m ².
Tjörningabäcken
I Tjörningabäcken har man fiskat under två olika tillfällen på en och samma
lokal. Man noterade 3 olika arter under dessa elfisken. De arter man fångade var
Öring med en fångst på 137 individer på 100m², 13 obestämda Nejonögon och 6
Signalkräftor.
Björkerödsbäcken
Denna bäcken är endast elfiskad på en lokal vid ett tillfälle år 1995 och då
träffade man endast på Öringen, dock så fångade man hela 255,3 öringar på 100
kvadratmeter varav 217,6 var årsungar och resterande 37,7 var äldre. Dessa
Öringar påträffades vid lokalen med namnet 620249 138093 1 km S Sätaröd.
Lindebäck
Denna bäck är ett litet biflöde till vramsån. Här har man utfört elfiske på en
lokal mellan Lindebäcks mynning i Vramsån och det lilla området Ullarp.
Lokalen har elfiskats vid två tillfällen då man sammanlagt noterat de tre arterna
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öring med en fångst på hela 95 öringar på 100m², Elritsa med en fångst på 6
individer samt till sist fångades även 6 stycken obestämda Nejonögon.
Bertebäcken
Bertebäcken är ett biflöde till Tjörningabäcken som i sin tur är ett biflöde till
Vramsån. I Bertebäcken har man elfiskat på endast en lokal men vid två
tillfällen. Man fångade under dessa elfisken Öring, obestämda Nejonögon samt
Signalkräfta. Bäst fångade man av Öringen med sina 59 individer på 100m² sen
kom 6 Nejonögon tätt följt av 5 Signalkräftor.
Mossabäcken
En lokal har elfiskats i Mossabäcken 300m uppströms Lindebäck. Man fiskade
lokalen totalt vid två tillfällen då man lyckats fånga arterna Öring, obestämda
Nejonögon och slutligen Elritsa. Bäst fångst hade man på Elritsan med 26
individer på 100m² där efter kom De 4 obestämda Nejonögonen och sist kom
Öringen med ynka 3 individer totalt.
Bösarp-Ynnarp
Denna å sträcka har endast fiskats på en och samma lokal i ett biflöde mot
Bösarp vid två tillfällen. Man noterade då endast arterna Elritsa och
Signalkräfta. Störst fångstantalet fick man av Elritsa då man fångade 75
individer på 100m² vilket var betydligt mer än Signalkräftans ynka 5 individer.
Mjöån
Mjöån har elfiskats sedan 1995 och det senaste elfisket i vattendraget gjordes i
septemper 2009. Man har gjort totalt 11 elfisken i Mjöån fördelat på 4 lokaler
och lyckats observera 8 olika arter. De arter som fångades var Bäcknejonöga,
Elritsa, Öring, Flodnejonöga, Stor och Småspigg, Lake och ål. Det största
fiskbeståndet bestod av öring då man som bäst fångade 301,8 Öringar på
100m ². Det svagaste beståndet tycks vara Ålbeståndet då man som bäst endast
fångat ynka 0,9 ålar på 100m ².
Söndreå
Söndreå har fiskats lite mer än de senast nämnda vattnen. Man har utfört elfiske
i Söndreå sedan år 1990 och senaste fisket genomfördes i oktober 2011. Man har
under dessa år fiskat i 2 olika lokaler men den ena lokalen vid namn ”619620
138865 Lokalnamn saknas” har endast fiskats en gång under år 1993 och det
fisket gav ingen fångst. Den andra lokalen i Söndreå som heter 619562 138748
NO Åbjer har fiskats betydligt flitigare vid hela 12 olika tillfällen. Man har
fångat Bäcknejonöga, vår icke inhemska art Signalkräftan och Öring. Utav dessa
arter var Öringen flest till antalet med en högsta fångst på hela 470 individer på
100m ², där efter kom Bäcknejonögat med 22,4 individer på 100m ² vidare
fångade man Elritsan med en bästa fångst på 2,0 Elritsor på 100m ² vilket gör
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det beståndet till det näst minsta i Söndreå. Minst bestånd hade vår inplanterade
signalkräfta med endast 0,7 Signalkräftor på 100m ².
Vittskövleån
Ett annat vatten som även elfiskats är vittskövleån Som är belägen nedströms
Forsakarsbäcken. Ån fiskades år 1992 för första gången och har endast fiskats
vid det tillfället på en enda lokal. Under detta elfiske fångades inte en enda
fiskart.
Forsakarsbäcken
Elfisken i forsakarsbäcken har utförts vid 3 olika tillfällen mellan 1995 och
2002. Man har fiskat på 3 olika lokaler och lyckats notera 5 olika arter. Arterna
som påträffades var Öring som man som bäst fångade 192,4 på 100 m ². Där
efter kommer Stensimpan som man fångade 113,6 individer på 100 m ² i
forsakarsbäcken som bäst. Vidare fångade man även några mindre mängder
Bäcknejonögon och Storspiggar.
Lokalbeskrivningar med kartposition
Helge å
Lokalnamn: 622065 139560 Torsebro g:a fåran
Vi börjar med Sveriges artrikaste vatten, nämligen Helge å. Denna lokal vid
namn 622065 139560 Torsebro g:a fåran är belägen en bit norr om Kristianstad i
det lilla området Torsebro, en bit nedströms Gummastorpasjön på åns västra
sida. Se kartposition nedan!
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Lokalnamn: 622068 139564 Torsebro ned bron
Nästa och även den sista lokalen i Helge å är belägen strax bredvid den först
nämnda lokalen fast på den östra sidan av ån precis nedanför vägbron Se
kartposition nedan!

Bivarödsån
Bivarödsån ligger egentligen inte i vattenriket men eftersom man på vattenriket
jobbar mycket med ån har jag valt att ta med den i sammanställningen ändå.
Lokalnamn: 622925 139800 Bivaröds mölla
Denna lokal är belägen sydost om Knislinge ganska rakt söder om Hjärsås. Lite
mer exakt så ligger lokalen ca50m söder om en vägbro som korsar ån vid
Bivarödsmölla. Se kartposition nedan!
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Lokalnamn: 622928 139803 Bivaröds mölla
Nästa lokal är belägen sydost om Knislinge ynka ca50m norr om föregående
lokal direkt söder om vägbron vid Bivarödsmölla istället. Se karposition nedan!

Lokalnamn: 623200 139786 Hjärsås
Vidare hittar vi en lokal nord öst om Knislinge precis i närheten av Hjärsås.
Lokalen är belägen några ynka meter söder om en vägbro som korsar ån vid
Hjärsås, Se kartposition nedan!
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Lokalnamn: 623320 139805 Nedstr bro toffelfab
Denna lokal finner du norr om Hjärsås i höjd med texten Hjärtabacken, precis i
ån öst om några mindre vattensamlingar.

Lokalnamn: 623348 139825 N toffelfabr Hjärsås
Nu har vi kommit till den sista och nordligaste elfiskelokalen i Bivarödsån.
Lokalen hittar vi Norr om Hjärsås ca 450m norr om föregående lokal.
Se kartposition nedan!
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Vinne å
Lokalnamn: 621660 139070 Nygård
Nu har vi kommit till vinne å som har elfiskats på 3 olika lokaler och 621660
139070 Nygård är en av dem. Denna lokal finner man mitt i mellan samhällena
Färlöv och Önnestad precis på södra sidan av bron som korsar ån på
Färlövsvägen. Se kartposition nedan!

Lokalnamn: 622018 138807 Kålaberga
Nästa elfiskade lokal i Vinne å är 622018 138807 Kålaberga. Denna lokal är
lokaliserad i det lilla området Kålaberga som ligger ca 6 km öster om Samhället
Vinslöv. Lokalen ligger på östra sidan av en bro som korsar ån på en grusväg.
Se kartposition nedan!
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Lokalnamn: 622029 138842 Gamlegården
Den tredje och sista lokalen som elfiskats i Vinne å är 622029 138842
Gamlegården. Denna lokal hittar du ca 800m österut längs med ån från lokalen
622018 138807 Kålaberga. Lokalen ligger vid nästa vägbro som korsar ån om
man räknar norr ifrån den föra lokalen i Kålaberga. Se kartposition nedan!

Önnestadsbäcken
Lokalnamn: 621521 138896 S Önnestad
Precis som ni kan utläsa på lokalnamnet så ligger denna lokal lite söder om
samhället Önnestad precis öster om vägbron som korsar den lilla
Önnestadsbäcken på Skolgatan. Se kartposition nedan!
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Lokalnamn: 621562 139077 NV Kärrdala
Den andra och sista lokalen som elfiskats i Önnestadsbäcken hittar man en bit
öster om Önnestad vid östra sidan av en vägbro som korsar bäcken vid det lilla
området Kärrdala. Se kartposition nedan!

Bäck vid hedentorp
Lokalnamn: 621087 139637 V hedentorp
Denna lokal ligger i det lilla samhället Hedentorp som ligger strax söder om
Kristianstad. Se kartposition nedan!
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Vramsån
Lokalnamn: 620157 138575 Tollarp
Vramsån är det vattnet i Vattenriket som elfiskats flitigast med hela 31 olika
lokaler. Jag ska som ni ser börja med lokalen 620157 138575 Tollarp. Denna
lokal är lokaliserad i södra utkanten av Tollarp precis en liten bit söder om
Malmövägens bro över ån. Se kartposition nedan!

Lokalnamn: 620169 138562 Tollarp
Denna lokal ligger i närheten av den först nämnda lokalen i Vramsån på södra
utkanten av Tollarp. Men denna lokal ligger en liten bit norr om Malmövägens
bro över ån istället för söder om. Se kartposition nedan!
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Lokalnamn: 620170 138558 Tollarp ned kvarndam
Nästa lokal finner man ytterligare några meter väster ut från föregående lokal.
Lokalen ligger i den södra fåran där ån delar upp sig i två fåror. Se kartposition
nedan!

Lokalnamn: 620175 139840 Klemenshus
Den fjärde elfiskelokalen i Vramsån heter 620175 139840 Klemenshus och är
belägen sydöst om samhållet Gärds Köpinge precis väst om Vramsåns sista
vägbro innan ån mynnar ut i Helge å. Se kartposition nedan!
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Lokalnamn: 620212 138442 V Vram
Nästa lokal ligger väster om Tollarp precis väster om en vägbro som går över ån
på en väg som går över ån parallellt med Stenbrosvägen. Se kartposition nedan!

Lokalnamn: 620243 139748 Ö Köpinge
Nästa elfiskelokal i Vramsån är 620243 139748 Ö Köpinge som ligger en bit
sydost om Gärds Köpinge, lite mer exakt så är lokalen belägen ca 30m öster om
vägbron som korsar Vramsån på Fredrika Bremers väg. Se kartposition nedan!
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Lokalnamn: 620245 138377 S Sättilljunga
Vidare ligger denna lokal söder om Sättilljunga vilket man kan utläsa i
lokalnamnet. Lite mer precist så ligger lokalen lite söder om en mynning av ett
mindre vattendrag/dike som kommer från väst och mynnar ut i Vramsån. Se
kartposition nedan!

Lokalnamn: 620245 139745 Gärds Köpinge bro
Nästa lokal ligger väldigt nära den tidigare nämnda lokalen 620243 139748 Ö
Köpinge som vi hittade sydost om Gärds Köpinge. Skillnaden är att denna nya
lokal ligger direkt väst om bron som korsar ån på Fredrika Bremers väg medan
lokalen vid namn 620243 139748 Ö Köpinge ligger ca 30m öst om bron. Se
Kartposition nedan!

21

Lokalnamn: 620249 139388 Gringelstadsmölla
Vidare har vi en lokal väst om Gärds Köpinge som ligger i det lilla området
Gringestad. Lite mer precist så ligger denna lokal ca 0,5km väst om vägbron
som korsar ån vid Gringestad. Se kartposition nedan!

Lokalnamn: 620252 139055 Bäcklunda fruktodling
Nästkommande lokal är belagd en bit öst om Tollarp, vid ett litet område som
heter Trobro där lokalen ligger precis väst om en vägbro som korsar ån. Det blir
alltså nästkommande bro i västlig riktning från bron på väg 19.
Se kartposition nedan!
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Lokalnamn: 620275 139685 Gärds Köping IP
Vidare har vi en lokal som vi hittar ganska direkt söder om Gärds Köpinge. Där
Vramsån delar upp sig i två fåror hittar du lokalen i den södra fåran. Se
kartposition nedan!

Lokalnamn: 620310 138290 Vägbro?
Nästa lokal hittar vi rakt Västerut från skettilljunga som ligger nordväst om
Tollarp. Se kartposition nedan!
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Lokalnamn: 620318 139443 tillfl Gringelstad
Nu är vi framme vid Vramsåns 13:de elfiskelokal. Denna lokal finner vi väst om
Gärds Köpinge, ca 800m norr om en vägbro som korsar ån vid det lilla området
Gringestad. Se kartposition nedan!

Lokalnamn: 620363 138214 Sätesholm
Nästa lokal finner vi i det lilla området Sätesholm ca 3km nordväst om Tollarp,
norr om en större byggnad. Se kartposition nedan!
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Lokalnamn: 620406 138194 NV Sätesholm
Ca 500m norr om vår tidigare nämnda lokal 620363 138214 Sätesholm som låg
nordväst om Tollarp finner vi Denna lokal, strax söder om nästkommande
vägbro. Se kartposition nedan!

Lokalnamn: 620497 138000 Årröd
Vi förflyttar oss ännu lite längre norrut, för ca 2,5km upp i ån hittar vi vår nya
lokal i närheten av det lilla området Årröd. Se kartposition nedan!
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Lokalnamn: 620501 137997 Lilla Årröd
Nästa lokal hittar vi bara ca 40m norr om den förra nämnda lokalen 620497
13000 Årröd. Se kartposition nedan!

Lokalnamn: 620503 138029 L Årröd
Om man utgår från den förra beskrivda lokalen, får man förflytta sig ca 400m i
sydlig riktning längs med ån för att nå denna lokal som ligger norr av Sätaröd
väldigt nära det lilla området L Årröd, där av namnet. Se kartposition nedan!
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Lokalnamn: 620507 137991 Lilla Årröd
Vi tar oss återigen 0,5km nordlig riktning för att nå denna lokal som är placerad
nordväst om Sätaröd som ni kan se på kartan. Se kartposition nedan!

Lokalnamn: 620520 137984 Årröd
Ganska precis 100m längre norr ut hittar vi vår nästa lokal strax efter en
mynning till ett mindre vattendrag/dike som kommer från väst och mynnar i
Vramsån. Se kartposition nedan!
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Lokalnamn: 620528 137980 SV Årröd
Som ni kan se på namnet finner vi nästa lokal på tur sydväst om Årröd, vidare
ynka 60m norrut från föregående lokal. Se kartposition nedan!

Lokalnamn: 620539 137960 Forshult
Ytterligare ca 100 m norrut når vi vår nästa lokal, lokalen ligger precis vid en
mynning av ett mindre vattendrag/dike som mynnar ut i vramsån som kommer
från öst. Se kartposition nedan!
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Lokalnamn: 620541 137960 Forshult övre
Vi tar oss vidare längs med ån längre norrut för att nå nästa lokal som är
lokaliserad endast ca 40m från den förra lokalen. Se kartposition nedan!

Lokalnamn: 620544 137952 Forshultskvarn
Vi får förflytta oss ynka 30m norrut från den föregående lokalen för att nå denna
lokal som är lokaliserad nära det lilla området Forshult. Se kartposition nedan!
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Lokalnamn: 620661 137756 Duckarp
Nästa lokal är återkommande längre norrut. Lokalen ligger ca 7km nordost om
Bosarp och Bosarpssjön vid det lilla området Duckarp, där av namnet. Se
kartposition nedan!

Lokalnamn: 620695 137225 Bosarpssjön 2km ned
Nästa lokal är belägen som ni ser på lokalnamnet 2 km nerströms Bosarpssjön
som Vramssån mynnar ut i. Se kartposition nedan!
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Lokalnamn: 620726 137674 Råbockarp
För att nå nästa lokal tar vi oss nordost från Bosarpssjön mot det lilla området
som kallat Råbockarp. Parallellt med Råbockarp i ån hittar du denna lokal.
Se kartposition nedan!

Lokalnamn: 620760 137655 Ekevång
Nästa lokal på tur hittar vi ca 400 m norr om den föregående lokalen. Lokalen
ligger precis norr om ett litet biflöde som kommer från väst, går förbi Råbockarp
och mynnarut i ån. Se kartposition nedan!
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Lokalnamn: 620769 137652 Ekevång övre
Ytterligare ca 100m norrut från föregående lokal finner vi lokalen 620769
137652 Ekevång övre. Se kartposition nedan!

Lokalnamn: 620829 137610 Rickerums kvarn
Nu har vi nått Vramsåns näst sista elfiskelokal. Denna lokal är belägen söder om
Rickerum. Lokalen ligger lite mer precist på en plats där Vramsån delar upp sig
i en nordlig och en sydlig fåra. Denna lokal är placerad i den norra fåran. Se
kartposition nedan!
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Lokalnamn: 620840 137570 Duckarps kvarn
Denna lokal är belägen 450m i nordlig riktning från föregående lokal, en bra bit
norr om två vägbroar som parallellt med varandra korsar ån. Se kartposition
nedan!!

Rambrobäcken
Lokalnamn: Nedströms Strömdalens vandringshinder
Som ni kan utläsa i lokalnamnet är denna lokal belägen precis nedströms tre
vandringshinder i Rambrobäcken nordost om Tollarp, Dessa vandringshinder
ligger i ett litet område som kallas Strömdalen. Se kartposition nedan!
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Ryabäcken
Lokalnamn: 620261 139001 Lokalnamn saknas
Vi går vidare med Ryabäcken som endast elfiskats på två lokal och denna lokal
hittar vi bara en kort bit upp i bäcken från dess mynning i Vramsån öster om
Tollarp. Se kartposition nedan!

Lokalnamn: Nedströms banvall
Ryabäckens andra och sista elfiskade lokal är belägen nordost om Tollarp precis
nedströms en banvall som korsar bäcken. Se kartposition nedan!
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Klintabäcken
Lokalnamn: 620146 138498 V Vram
Klintabäckens enda elfiskelokal hittar vi i södra kanten av Tollarp väster om v
vrams kyrka som bäcken passerar. Se kartposition nedan!

Tjörningabäcken
Lokalnamn: NV Tollarp Tjörningabäcken
Nästa lokal finner vi strax nordväst om Tollarp precis öst om en vägbro som
korsar Tjörningabäcken. Se kartposition nedan!
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Björkerödsbäcken
Lokalnamn: 620249 138093 1 km S Sätaröd
Som ni ser på lokalnamnet ligger alltså denna lokal 1 km rakt söder ut från
Sätaröd i Björkerödsbäcken. Se kartpositionen nedan!

Lindebäck
Lokalnamn: Ullarp-Vramsån
Nästa lokal är belägen nordväst om Tollarp i mellan det lilla området Ullarp och
lindebäcks mynning i Vramsån. Se kartposition nedan!
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Mossabäcken
Lokalnamn: 300m uppströms Lindebäck
En lokal har elfiskats i Mossabäcken som ni ser på lokalnamnet alltså 300m
uppströms Lindebäck, nordväst om Tollarp. Se kartposition nedan!

Bertebäcken
Lokalnamn: Bertebäcken öst om byggnad
Nästa lokal hittar vi nordväst om Tollarp i Bertebäcken precis öst om en
byggnad. Se kartposition nedan!
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Bösarp-Ynnarp
Lokalnamn: Biflöde mot Bösarp
Lokalen finner vi sydväst om Linderöd i ett litet biflöde mot Bösarp från å
sträckan Bösarp-Ynnarp. Se kartposition nedan!

Mjöån
Lokalnamn: 619302 138589 Granelund
Nu har vi kommit till mjöån, mjöån har elfiskats på 4 olika lokaler och den
första jag ska ta upp heter 619302 138589 Granelund och är belägen nordost om
Huaröd vid Granelund längsmed Mjöån. Se kartposition nedan!
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Lokalnamn: 619780 139360 Gamlegården
Vidare har vi kommit till Mjöåns andra elfiskelokal som vi hittar i Everöds
södra kant några meter öster om Molteksvägs vägbro över ån. Se kartposition
nedan!

Lokalnamn: 619783 139169 Everöd Anneborg
Den tredje lokalen som har elfiskats i Mjöån finner vi även denna i närheten av
Everöd som ni hör på namnet. Denna lokal ligger en aning söder om Everöd vid
Anneboda och även denna lokal är placerad i närheten av en vägbro vilket är
vägbron över Mjöån på Degebergavägen. Se kartposition nedan!
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Lokalnamn: 619789 139385 Lyngbymölla Everöd
Nästa lokal är Mjöåns fjärde och sista elfiskelokal. Denna lokal är belagd i det
sydöstra hörnet av Everöd. Se kartposition nedan!

Söndreå
Lokalnamn: 619562 138748 NO Åbjer
Nästa å på tur är Söndreå som elfiskats på två olika lokaler. Denna lokal
lokaliseras ca 1 km söder om Östra Sönnarslöv, öster om Huarödsvägen. Se
kartposition nedan!
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Lokalnamn: 619620 138865 Lokalnamn saknas
Den sista elfiskelokalen i Söndreå ligger sydost om Östra Sönnarslöv precis
väster om Söndreåbrovägs vägbro över Söndreån. Se kartposition nedan!

Vittskövleån
Lokalnamn: 619350 139675 Lokalnamn saknas
Vidare har vi kommit till Vittskövleån som precis som Björkarödsbäcken och
Bäcken vid hedentorp endast har elfiskats på en lokal. Denna lokal är belägen
precis öster om Vittskövle söder om några fotbollsplaner. Se kartposition nedan!
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Forsakarsbäcken
Lokalnamn: 618995 139162 Forsakar
Denna lokal hittar vi en aning sydväst om Degeberga längsmed forsakarsbäcken.
Se kartposition nedan!

Lokalnamn: 619018 139061 S borråkra
Nästa lokal som elfiskats i Forsakarsbäcken är 619018 139061 S borråkra som
vi lokaliserar en bit längre västerut från lokalen 618995 139162 Forsakar. Se
kartposition nedan!
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Lokalnamn: 619036 139207 Degeberga
Den sista lokalen som elfiskats i Forsakarsbäcken är 619036 139207 Degeberga
och det är den elfiskelokal som ligger närmst Degeberga och längst österut av de
tre lokalerna som elfiskats i bäcken. Denna lokal är positionerad precis väst om
en större vattensamling. Se kartposition nedan!
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