
 

 

Fiskevårdsåtgärder i Stensån 2020–2022 
 

Under de närmaste åren genomför Stensåns vattenråd ett omfattande 
fiskevårdsprojekt i Stensån. Det gäller i hela Stensån, dvs både i 
Hallandsdelen och i Skånedelen av ån.   
 

 
Stensåns avrinningsområde som sträcker sig från Båstad i Skåne över Halland 
till Porkenahult ovan Vita Sjö i Skåne. Vattendragets ekologiska status 
(preliminär) har markerats. Grön= god ekologisk status. Gul= måttlig ekologisk 
status. 
 

Syftet med projektet är att förbättra åns biologiska mångfald och 
därmed dess ekologiska status.  Åtgärderna riktar sig främst mot åns 
hotade arter dvs vildlaxen, ålen, havs- och flodnejonöga och 
flodpärlmusslan.  
 

                
Flugfiskad blanklax från Stensån samt ål. Stensån är ett av västkustens 
viktigaste vattendrag för vild atlantlax. Foto Per Ingvarsson. 



 

 

            
Havsnejonöga och flodpärlmussla så skallade stövelarter för vattendragen. 
Åtgärder som gynnar dem gynnar också hela vattendraget. Foto Per 
Ingvarsson. 
 

Viktiga åtgärder är sådana som underlättar fiskens vandring och som 
förbättrar fiskens lekområden. Det kan vara att återföra block och 
sten i fåran liksom att åtgärda enklare vandringshinder som 
vägtrummor, broar, dammar, gamla ålkistor med mera. 
 

           
Åtgärd före och efter restaurering. Stenen som tagits från vattendragets kanter 
ökar syresättningen i vattnet och ger nya ståndplatser för lax, öring och 
musslor. Foto Per Ingvarsson. 
 

En förutsättning för att lyckas med projektet är ett bra samarbete 
med markägare, dikningsföretag, organisationer och myndigheter. 
Uppföljning av åtgärderna sker genom dokumentation före och efter. 
På vissa platser ska även elfiske genomföras före och efter åtgärd. 

 

 



 

 

            
Före och efter byte av åkertrumma. Åkertrumman hade tätat igen 
vattendraget, sedimenterat, försumpat och blivit vandringshinder. Efter bytet 
blir vattnet åter strömmande och fisken kan vandra fritt till lekområdena. Foto 
Per Ingvarsson. 
 

För att kunna genomföra projektet har länsstyrelserna i Hallands och 
Skånes län beviljat 1,8 milj. kr i LOVA-stöd. LOVA-stödet är ett statligt 
stöd till lokala vattenvårdsprojekt. Vattenrådet ska själva bidra med 
0,45 milj. kr. i form av eget arbete och sponsorpengar. Även 
Örkelljunga, Laholm och Båstads kommuner stödjer projektet. 
 
För genomförande har vattenrådet anlitat fiskevårdare Per 
Ingvarsson, PI (π) Fly Vatten och Fiskevård. Per har lång erfarenhet av 
fiskevårdsfrågor, känner Stensån väl och är bosatt i Laholm. Per har 
genomfört flera av de inventeringar som ligger till grund för 
projektet. 
 

              
Arbete med att elfiska och att flytta fisk samt musslor är viktigt både innan och 
efter restaurering samt är en viktig del i fiskevårdsåtgärderna. Foto Per 
Ingvarsson.  



 

 

  
  

Stensåns vattenråd är en ekonomisk förening som startade 2008. 
Viktiga frågor under årens lopp, har förutom fiskevårdsfrågor, varit 
övergödningsfrågor och bekämpning av invasiva arter. 
Bekämpningen av den invasiva arten sjögull i Vita sjö har pågått 
sedan 2015 och genomförs med nu även detta med statligt LOVA-
stöd och en stor insats ideella krafter. Vattenrådets hemsida 
http://www.stensansvattenrad.se uppdateras för närvarande. All 
information om vattenrådets verksamhet kommer att samlas där. 
 
 

Vill du veta mer?  
 

Kontakta: 

Jan Nordstrand, ordförande Stensåns vattenråd. 
Mobil: 070–2995239, e-post: jannordstrand@icloud.com 
 
Per Ingvarsson, fiskevårdskonsulent PI (π) Fly Vatten och Fiskevård AB. 
Mobil: 070–9505713, e-post: per.ingvarsson@laholmsbredbandsbolag.se  
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