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Hopp för starkare öringstam i Grimstoftabäcken 
 
Öringpopulationen i skånska Björkaån är speciellt värd att bevara på grund av sina unika 
karaktärer vad gäller tillväxt, betéende och värmetolerans. Populationen i ån har minskat de 
senaste årtiondena, därför har försök gjorts för att öka antalet öringar genom att skydda de 
ställen där de lever och minska fisket. Viktiga aspekter för sådant arbete är att identifiera vilken 
typ av miljö de unga öringarna behöver, var dessa kan hittas och vad som kan göras för att öka 
tillväxten. 
 
Ett av biflödena till Björkaån är Grimstoftabäcken i Sjöbo kommun. Med hjälp av elfiske, en metod 
som används för att fånga fisk för att sedan släppa tillbaka dem igen, har man fångat mycket öring på 
en station i bäcken men inga alls vid en annan station. Detta kan bero på antingen skillnader i fiskens 
miljö på de två ställena eller på blockeringar i bäcken som hindrar fisken från att sprida sig. För att få 
reda på detta har jag gjort en detaljerad undersökning av bäcken och utfört elfiske vid sju stationer. 
 
Fem fiskarter och signalkräftor fångades. Det fanns ett tydligt mönster var i bäcken de olika arterna 
dominerade; storspiggen var vanligast längst ner i bäcken, där den rann ut i Björkaån. Här var också 
det enda stället där elritsa fångades. Ett par hundra meter upp var öring den dominerande fiskarten. I 
de mellersta och övre delarna av bäcken hittades de flesta av signalkräftorna. Vid en av de övre 

stationerna hittades småspigg även om den dominerande arten var 
bäcknejonöga. Öring fångades bara nedströms byn Sjöbo och flest 
fanns i ett område där bäcken porlade fram genom ett skogsområde. 
Bäckens botten var också fördelaktig med mycket sten och grus. Denna 
del av bäcken var också minst påverkad av utdikning. Detta tyder på att 
både miljön och öringens möjligheter att vandra är viktiga. 
 
I de lägre delarna av bäcken var sand, grus och sten vanligast på botten 
och i de övre, mer långsamt flytande delarna var sand och lera 
dominerande. 
 
För att stärka öringpopulationen i Grimstoftabäcken behöver det göras 
en del förbättringar. Mina rekommendationer är att träd bör planteras 
längs delar av bäckens stränder som skydd mot rovfåglar och för att öka 

beskuggningen. Föremål som hindrar öringarna från att vandra 
längre upp i bäcken bör också tas bort. Dessa förbättringar 
skulle göra miljön mer gynnsam för öringen och de skulle få 
lättare att sprida sig i bäcken. Eftersom Grimstoftabäcken 
rinner ut i Björkaån kommer den ökade mängden öring i 
bäcken innebära att många fiskar simmar ut i ån och där 
gynnar det redan populära sportfisket. 
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Figur 1. Öring 

Figur 2. Bäcknejonöga 
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Determination of trout density in Grimstoftabäcken and 
suggestions for brook restoration. 

 

One of the branches to the stream Björkaån is the brook Grimstoftabäcken. Recent years´ 
electric fishing in this brook has shown high density of trout (Salmo trutta) at one station but 
no trout at another station. This pattern could be driven by either differences in habitat quality 
or restricted dispersal. To reveal the causes a detailed study of the brook was initiated by a 
mapping of brook habitat availability and additional electro fishing sampling. 
 
Five species of fish and one species of crayfish were caught. A clear zonation of the different 
species could be seen; the three-spined stickleback(Gasterosteus aculeatus) dominated the 
station closest to the outlet which was the only station where minnow (Phoxinus phoxinus) 
was found. Trout were the dominating species at the next station located a few hundred 
meters upstream. Signal crayfish (Pacifastacus leniusculus) were caught at stations in the 
middle and upper parts of the brook and the ninespined stickleback (Pungitius pungitius) were 
only caught at one station far upstream. The European brook lamprey (Lampetra planeri) were 
dominating the muddy bottoms of the station furthest upstream. Trout was only caught 
downstream of the village Sjöbo and the highest densities were found in an area surrounded 
by forest with suitable bottom substrate. It was not affected by ditching like the rest of the 
brook and there were no migration obstacles downstream preventing migration. This suggests 
that both habitat quality and dispersal limitations may determine trout density. 
 
The dominating bottom substrate in the mid- and lower parts of the brook was sand even 
though gravel and stones were common features too. Detritus and mud dominated the upper 
parts of the brook. 
 
The mapping revealed two probable migration obstacles that might explain the species 
composition at the stations and why no trout were found upstream of Sjöbo. To improve the 
conditions for the trout restoration work is needed. Trees should be planted along parts of the 
brook for protection and shading and migration obstacles should be taken care of. 
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