
Karta 1: Skagern 

Projekt Kullån, Burån och Hovaån 

Bakgrund 
Skagern ligger på gränsen mellan Västra Götalands län, Värmlands län och Örebro län och är till ytan 

Sveriges 18:e största sjö och tillhör Gullspångsälvens vattensystem. Skagern har stort värde för 

friluftslivet och är mycket välbesökt för bad på grund av sina fina sandstränder. Sjön är även utpekad 

som nationellt värdefull ur fiskesynpunkt på grund av ett omfattande fritidsfiske. Fisket i sjön 

förvaltas av Skagerns fiskevårdsområdesförening.  

 

 

Skagerns största tillflöde är Letälven som har sitt utlopp i den norra delen av sjön. I den södra änden 

sker även tillrinning från bland annat Skagersholmsån och Hovaån. Sjön avvattnas till Vänern via 

Gullspångsälven. 

Skagern har ett artrikt fisksamhälle med ca 21 naturligt förekommande arter. Förutom dessa har lax 

satts ut och regnbågslax har fångats i sjön. Genom åren har också ett flertal olika stammar av öring 

satts ut i sjön och det finns även uppgifter om att bäckröding ska förekomma i sjön. I sjön finns en 

naturlig öringstam som leker i tillrinnande vattendrag. Vart leken sker är inte klarlagt men det finns 

indikationer på att den leker i kvarvarande strömsträckor i Letälven nedströms kraftverket i Åtorp 

och även i Skagersholmsån. Lek har även bevisligen skett i den nedre delen av Hovaån (Olsson M 

2006).  

Vattenkvalitet 
Sjön är näringsfattig med neutralt pH och god buffertkapacitet mot försurade ämnen. 

Kvicksilverhalten i gädda var låg vid senaste provtagningstillfället. 
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Statusbedömning 
Den ekologiska statusen i sjön bedöms som måttlig främst beroende på att tillrinnande vattendrag 

har definitiva vandringshinder som människan byggt. Även i utloppet finns ett definitivt 

vandringshinder vid Gullspång. 

Mänsklig påverkan 
Sjön är reglerad på grund av kraftverket i Gullspång samt kraftverket i Letälven vid Åtorp. Förutom 

regleringen påverkas sjön av jordbruket i omgivningarna och kommunal avloppsreningsverk i 

avrinningsområdet. Industriella utsläpp är främst fråga om metallindustri i anslutning till Letälven och 

Hovaån. 

Öring 
Den öringstam som finns i Skagern har mycket begränsade möjligheter till naturlig reproduktion 

kanske främst beroende på kraftverket i Letälven nedströms Åtorp. Potentiella 

reproduktionsområden finns i de tre större tillrinnande vattendragen som rinner ut i den södra delen 

av sjön.  

 

Skagersholmsån 
Laxå kommun och Länsstyrelsen i Örebro driver 

sedan ett antal år tillbaks ett projekt i syfte att 

restaurera Skagersholmsån. Ån har höga 

naturvärden främst i form av flodpärlmussla. 

Indikationer finns även att det finns en vandrande 

öring som har ån med biflöden som lekområde och 

Skagern som uppväxtområde. Ån är kraftigt 

påverkad av de verksamheter som förekommit 

sedan 1600-talet med dammar och rensningar. 

Restaureringen har börjat med bland annat en 

fiskväg vid Anderstorpsdammen 2011 och en 

utrivning av en damm med byggande av en ny 

vägbro 2013. En förstudie har även gjorts om 

fiskvandringsmöjligheter vid ytterligare en damm 

(Kvarndammen i Finnerödja). 

 

 

Hovaån 
Hovaån rinner ut i Gudhammarsviken i den södra änden av Skagern. Ån har sina källor söder om 

Älgarås i Myrhulta mosse. Avrinningsområdet är 106,6 km2 och medelvattenföringen är 1,05 m3/s vid 

utloppet i Skagern. Ån är kraftigt påverkad av mänsklig aktivitet i form av jordbruk samt tätorterna 

Hova, Älgarås och Gårdsjö. Påverkan är främst fråga om näringsbelastning men även utsläpp från 

industrier finns inom avrinningsområdet. Inom avrinningsområdet finns tre dammar. Den första 

dammen ligger vid Nolkvarn ca 1 kilometer uppströms utloppet i Skagern. De övriga två ligger i ett 

biflöde till Hovaån, Burån ytterligare några kilometer uppströms. Dammarna är definitiva 

vandringshinder för fisk och omöjliggör fortsatt uppströmsvandring. 

 

Karta 2: Skagersholmsåns avrinningsområde 



Karta 4: Buråns avrinningsområde Karta 3: Hovaåns avrinningsområde  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kullån 
Kullån rinner ut i Kroppfjällsviken i den södra delen 

av Skagern. Avrinningsområdet är ca 34 km2 och 

medelvattenföringen är 300 l/s. Det finns väldigt få 

uppgifter om ån men i de nedre delarna finns fina 

strömsträckor med potential som lekområden för 

öring. 

 

 

Projektet 
Som tidigare nämnts har öringen i Skagern mycket begränsade möjligheter till en naturlig 

reproduktion. Insatser görs i Skagersholmsån men i de övriga potentiella vattendragen har inga 

åtgärder gjorts som kan skapa förutsättningar för öringen. Projektet innebär därför att ta reda på 

vilka förutsättningar som finns i främst Burån och Kullån som reproduktionsområden för öring. 

Hovaån är till stora delar undersökt varför endast en mindre del av undersökningarna kommer att 

ske där. Undersökningarna kommer inte att ta med dammarna i Hovaån och Burån vilka är ett klart 

definierat problem som kommer att tas upp i ett separat projekt. Projektet ska i stället ta fram 

argument för att genomföra åtgärder i Hovaån, Burån och Kullån till gagn för öringen i Skagern och i 

förlängningen övriga arter i ett levande vattendrag. Projektet ska även definiera de problem som 

finns i vattendragen och ta fram de åtgärder som krävs för att skapa ett förhållandevis naturligt 

vattendrag.  

Karta 5: Kullåns avrinningsområde 



Projektet är uppdelat i tre delar 

1. Kartera Burån och Kullån 

Ta reda på vilken potential vattendragen har som reproduktions- och uppväxtområde för en 

vandrande öring. Definiera de fysiska problem som finns i form av rensningar, rätningar, 

dikningar, vandringshinder mm i vattendragen samt ge förlag på vilka åtgärder som krävs för 

att restaurera vattendragen.  

2. Undersöka fiskfaunan 

Totalt beräknas sex lokaler elfiskas. Två lokaler i varje vattendrag. Fördelningen av lokalerna 

kan eventuellt ändras efter karteringen av Burån och Kullån. 

3. Bottenfaunaundersökning 

För att få ett begrepp om bl. a. de vattenkemiska förhållandena kommer två 

bottenfaunaprov att tas och bedömas med avseende på försurningspåverkan och 

eutrofiering. Ett i Burån och ett i Kullån. Förhållandena i Hovaån är tämligen väl kända varför 

inget bottenfaunaprov tas där. 

 

Redovisning 
Projektet kommer att redovisas i en rapport. 

 

Kostnader 
Totalt beräknas projektet kosta 72 000 kr exklusive moms vilket innebär att den totala kostnaden 

inklusive moms blir 90 000 kr. 

 

Finansiering 
Pengar kommer att sökas från två ställen: 

1.  Abu Garcia Fiskevårdsfond  60 000 kr Klart 

2.  Länsstyrelsen i Västra Götaland  30 000 kr 

   Tot 90 000 kr 

 

Genomförande 
Projektet kommer att genomföras under 2017 och påbörjas under våren så snart finansieringen är 

klar och avslutas till årsskiftet 2017/18. 

Projektet kommer att genomföras av Mats Olsson, Haddåns Vatten- & Fiskevård. Mats är även 

initiativtagare samt den som kommer att leda projektet varför eventuella frågor besvaras av honom.  

Kontaktuppgifter: 

Mats Olsson 

Haddån 1 

547 92 Gullspång 

Tel: 0551-20814, 076-146 10 15 

E-post: matsolsson50@gmail.com 

mailto:matsolsson50@gmail.com


 

Huvudman 
Huvudman är Skagerns Fiskevårdsområdesförening som förvaltar fisket i Skagern.  

Kontaktuppgifter 

Skagerns Fiskevårdsområdesförening 

c/o Torgny Forsberg 

Södra Råda 

547 91 Gullspång 

Tel: 070-610 13 14 

 

 

 

 


