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Förord
Sjön Viken är en väsentlig tillgång för vattenägare, markägare, det rörliga
friluftslivet och fritidsfisket. Sjön är cirka 4500 ha och är miljömässigt i gott
skick. Sjön är ett fiskevårdsområde, där en förening är bildad för sjöns
förvaltning, för att säkerställa fiskerättsinnehavarnas värdefulla tillgång.
Föreningen har valt en styrelse som ser som sin viktigaste uppgift att värna
om sjön och dess biologiska hållbarhet.
En rad av åtgärder och aktiviteter för sjöns fortlevnad och bevarande har
genomförts under åren. Fiskekortsförsäljning och statliga bidrag har
möjliggjort kostsamma insatser. Fiskevårdplan har utarbetats fortlöpande
varje budgetår för stämmans godkännande.
Med ökande medvetenhet och ökande hot som vi kan föreställa oss behöver
fiskevårdsområdesföreningen utarbeta en mer fulländad plan för fiskets
förvaltning, värna sjöns biologiska hållbarhet och säkerställa ägarnas
tillgång.
Denna plan är kostsam men kommer på ett förtjänstfullt sätt belysa sjön,
biotoper, tillflöden och den biologiska mångfalden, hot och risker. Allt detta
för att åstadkomma en plan för hållbar förvaltning av sjön ur många
perspektiv.
Styrelsen har samarbetat under planens framtagande med experter inom
många områden. Sammanhållande för denna plan har varit Sportfiskarna
och Göteborgs Universitet.
Som brukligt är kommer denna plan att underställas
Fiskevårdsområdesföreningens årsstämma för godkännande. De
planmässiga åtgärderna skall likaså godkännas av stämman. Varje år
kommer, som vanligt, denna plan upp till diskussion och reviderande.
Anders Nilsson
Ordförande för Vikens fiskevårdsområdesförening
23 mars 2017
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Sammanfattning
Bakgrundsbeskrivningen över fiskevårdsområdet är en grundläggande del
av fiskevårdsplanen och beskriver föreningens verksamhet och Vikens
avrinningsområde ur en rad olika aspekter och hur dessa förändrats under
med tiden fram till i dag. Det är också delvis utifrån dessa förhållanden som
de kommande dokumenten Statusbeskrivning, påverkansanalys och
åtgärdsbehov samt Årsplanen kommer att formas. Fiskevårdsplanen syftar
till att för framtiden tillgodose en god vattenmiljö i Viken och dess
tillrinningar genom en hållbar fiskevård så att den kan vara en resurs för
vattenägarna och erbjuda bra fritidsfiske och rekreation.
Vikens vattensystem är det största tillflödet till Vättern och
avrinningsområdet är relativt stort med sjöarna Unden, Velen och Örlen
uppströms. Området består mestadels av skogsmark, men stor andel utgörs
också av sjöyta, det finns också en del jordbruk, främst i den sydvästra delen
av avrinningsområdet, större sammanhängande våtmarksområden
förekommer också. En rad olika verksamheter berör sjön direkt eller
indirekt; vattenkraft, jordbruk, skogsbruk, Göta kanal, besöksnäring,
fritidsfiske, täktverksamhet, yrkesfiske, dricksvattenförsörjning och
avloppsrecipient. Det finns många höga naturvärden knutna till
vattenmiljöerna och dessutom rymmer området särskilt värdefulla nationella
intressen, sk riksintressen, för friluftslivet, kulturmiljövården och
naturvården.
Fiskevårdsområdesföreningen har förvaltat vattnet sedan 1931 när
föreningen bildades, år 1985 ombildades den och är den förening den är
idag. Föreningens fiskevård har mestadels inneburit utsättningar,
undersökningar och återställande av lekplatser. En viktig del i sjöns historia
är de nu pågående åtgärderna vid dammarna i Edsån där det till år 2025 ska
vara fri vandringsväg för fisk till Unden åter igen.
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Fiskevårdsplanens struktur, syfte och
mål
Vikens fiskevårdsområdesförening har som mål med denna fiskevårdsplan
att verka för en hållbar fiskevård och en god vattenmiljö i sjön Viken och
dess tillrinningar. Visionen är att vattenmiljön ska vara en resurs för
vattenägarna och kunna erbjuda både ett bra fritidsfiske och rekreation
samtidigt som en ekologisk balans råder med stor biologisk mångfald och
att miljökvalitetsnormen god ekologisk status uppnås. För att uppnå och
upprätthålla ett sådant tillstånd krävs insatser från flera håll. Inom ramen för
fiskevårdsområdesföreningens arbete är fiskevårdsplanen verktyget för att
nå dit. Den består av tre olika delar:
•

Bakgrundsbeskrivning av fiskevårdsområdet

•

Statusbeskrivning, påverkansanalys och åtgärdsbehov
(revideras årligen)

•

Årsplan
(revideras årligen)

Fiskevårdsplanen ska hållas aktuell genom att två av dokumenten revideras
årligen i samband med årsmötet. Bakgrundsbeskrivningen av
fiskevårdsområdet är ett mer långsiktigt dokument och kan revideras när den
bedöms vara inaktuell. Årsplanen är en del av
fiskevårdsområdesföreningens årliga planerade verksamhet.
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Översikt över området
Sjön Viken ligger i Töreboda och Karlsborgs kommuner. Sjön ligger 92
meter över havet och är ca 45 km2 stor, den har ett maxdjup på ca 30 meter.
Sjön har ett stort avrinningsområde (841 km2) med de stora sjöarna Unden,
Örlen och Velen uppströms och är det största tillflödet till Vättern med sitt
utlopp vid Forsvik, se översiktskarta i figur 1.
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Örlan
Göta kanal
Mjöseruds- bäcken
Kvarnängsån
Mossån
Edsån
Lummaån
Lurabäcken
Grönbobäcken
Forsviksån
Bäck från Mossån
Stenbäcken
Hanhulta-bäcken
Bäck från Mullsjön

Figur 1. Översiktskarta över Viken och dess tillrinnande vattendrag och sjöar.

All den mark som avvattnas till sjön Viken och så småningom rinner ut i
Forsvik utgör Vikens avrinningsområde, det är 841 km2 stort. Topografin
styr riktningen på vattenavrinningen och utgör så kallat vattendelare mellan
olika avrinningsområden. Man kan dela in Vikens avrinningsområde kring
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de större vattendrag som mynnar i Viken, se figur 2 (SMHI:s nationella
indelning); Örlans avrinningsområde (122 km2), Kvarnängsåns
avrinningsområde (32 km2), Mossåns avrinningsområde (56 km2), Edsåns
avrinningsområde (335 km2), Lummaåns avrinningsområde (49 km2) samt
den mark som avvattnas av de mindre vattendragen och direkt till sjön som
här kallas Vikens närområde (249 km2).

Figur 2. Örlans avrinningsområde (aro), Kvarnängsåns aro, Mossåns aro, Edsåns aro, Lummaåns aro,
Vikens närområde enligt SMHIS indelning i delavrinningsområden.

Marken som utgör Vikens avrinningsområde är sjörikt och domineras av
skogsmark. Jordbruksmarken utgör mellan 3–19 % av ytan i de olika
områdena (figur 3). Områdena som rinner till Örlan, Kvarnängsån och
Mossån är rika på moss- och våtmarker.
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Figur 3. Markanvändningar i de olika avrinningsområdena till sjön Viken.

Eftersom stora delar av Vikens avrinningsområde ligger ovan högsta
kustlinjen efter inlandsisens avsmältning domineras jordarterna av morän
som innehåller osorterade kornstorlekar (allt från silt till block), se figur 4.
Stora delar av markområdet har också tunna jordar eller kala berg.

Figur 4. Diagrammet visar jordarterna inom Vikens avrinningsområde, som domineras av morän.

Vattenförekomster
De större källsjöarna till Viken; Unden, Örlen, Velen, Månsarudssjön och
Björklången samt tillflödena Edsån, Lummaån, Örlan, Kvarnängsån och
9

Mossån (figur 5) är alla klassade som vattenförekomster och därmed
upptagna i Vattenmyndighetens åtgärdsprogram och förvaltningsplan. Alla
vattenförekomster bedöms med avseende på kemisk- och ekologisk status
och har en miljökvalitetsnorm som är juridiskt bindande enligt miljöbalken
(figur 6). Det finns också grundvattenförekomster, uteslutande i sand- och
grusformationer, i avrinningsområdet till sjön Viken; kring Björklången, vid
Brosundet, kring östra sidan av Gällsjön samt söder om Örlen. Mer
information om respektive vattenförekomst och klassningar finns i VISS
(Vatten Informations System Sverige).

Figur 5. Mossån (foto från hemsidan).
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Figur 6. Sjöar, vattendrag eller grundvatten som är klassade som vattenförekomster av
Vattenmyndigheten, hämtat från VISS.

Vandringsvägar för fisk
De fria vandringsvägarna för fisk är begränsade, framförallt då ett kraftverk
med en fallhöjd på 3,5 m vid Forsvik hindrar upp och nedströmspassage till
Bottensjön och ut till Vättern. Likaså finns det flera vandringshinder i
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Edsån, det i särklass största tillflödet till sjön som avvattnar den stora sjön
Unden. Sätra bruk som äger kraftanläggningarna arbetar dock med att
åtgärda vandringshindren under 2015–2025, därefter ska det vara fria
vandringsvägar för all fisk (med undantag vid Edet där lutningen blir
brantare och kan därför bli svår vandrat för svaga simmare, dock max 5 %)
mellan Unden och Viken. Det finns ett större antal dammar som utgör
vandringshinder i de mindre vattendragen. Passagen är dock fri från Viken
och upp i de relativt störa sjöarna Velen samt Örlen. I figur 7 visas sjön med
dess tillflöden och första definitiva vandringshinder utifrån den
biotopkartering som gjordes 2016 i ett examensarbete (Johansson 2016)
tillsammans med dammar ur dammregistret för att ge en bild av
utbredningen på de fria vandringsvägarna för fisk från sjön Viken.

Figur 7. Definitiva vandringshinder.
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Göta kanal
Göta kanal går igenom Viken som är den högst belägna sjön i
kanalsystemet. Vattendelaren mellan Västerhavets och Östersjöns
avrinningsområden är den som delar Vikens vattensystem och Tidan åt (se
figur 8). Kanalens verksamhet har länge haft har fortfarande en stor
påverkan på sjön dels på grund av den båttrafik som sker på sjön,
besöksturismen men också som reglering av sjön.

Figur 8. Viken är den högst belägna delen av Göta kanal.

Vattenflöde
Vattenflöden i vattendrag har naturligt en mycket stor variation som främst
beror på nederbörd, temperatur och det tillrinnande områdets vattenhållande
förmåga (beroende av sjöar, våtmarker, dränering, hårdgjorda ytor mm).
Med jämna mellanrum svämmar alla naturliga vattendrag över och
vattenflödet blir mångdubbelt det som är medelflödet. Flödesstatistik från de
olika tillflödena och Vikens utlopp är hämtade från SMHI:s vattenweb och
visas i tabell 1. Utloppet av Viken har ett medelflöde på 7,7 m3/s. Edsån har
det högsta medelflödet av de tillrinnande vattendragen, Örlan är därefter det
näst största tillflödet. Mossån och Lummaån har ungefär hälften så stort
medelflöde som Örlan och Kvarnängsån har ungefär en tredjedel av Örlans
medelflödet och är därmed minst av de fem tillflöden som redovisas i
tabellen.
Tabell 1. Flödesstatistik från SMHI för åren 1981–2010.

Vattenflöde (m³/s)

Medellågt
Medelflöde
flöde (MLQ) (MQ)

10-års
Medelhögt högflöde
flöde (MHQ) (HQ10)

50-års
högflöde
(HQ50)

Örlan

0,41

0,92

2,39

3,33

4,27

Kvarnängsån

0,04

0,27

1,20

1,71

2,21

Mossån

0,06

0,53

1,86

2,73

3,58

Edsån

1,49

3,47

6,82

8,90

10,9

Lummaån

0,08

0,45

2,38

3,22

4,05

Forsviksån, Vikens utlopp

3,02

7,68

16,5

22,5

28,4
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Vikens fiskevårdsområdesförening
Vikens fiskevårdsområde har ca 290 fiskerättsinnehavare fördelat på ca 180
fastigheter. Syftet med föreningen är enligt stadgarna att ”samordna fiskets
bedrivande och fiskevården, att främja fiskerättsinnehavarnas gemensamma
intressen med beaktande av de föreskrifter som gäller för fiskets utövande
samt upplåta fiskerätt till allmänheten”
Enligt stadgarna utgörs fiskevårdsområdet av fastigheter som har fiskerätt I
hela sjön Viken med tillflöden till första vandringshindret samt för Örlan
och grävda kanaler fram till första bro samt Göta kanal fram till första
slussporten i Tåtorp och Forsvik (i figur 7 visades området med de
definitiva vandringshindren i tillflödena). Föreningens verksamhet ska
omfatta allt fiske inom området.

Historik
Vikens Fiskevårdsföreningen bildades 1931, innan dess fanns åtminstone
Vikens Östra Fiskeriförening och det fanns viss reglering av fisket i sjön.
En orsak till bildandet var att stävja det olagliga fisket då husbehovet av fisk
hos fiskerättsägarna var stort. Föreningen har bedrivit försäljning av
fiskekort sedan 1935. Som fiskevårdsåtgärder har många olika
inplanteringar av fisk och kräftor gjorts från slutet av 30-talet och framåt
med blandade resultat tillsammans med vassbekämpning vid gäddlekplatser.
Tillgänglighet och service har varit viktiga frågor för föreningen bakåt i
tiden. Under 1950-talet var det ett stort problem med tjuvfiske i sjön. Det
finns mycket få handlingar kvar före 1985 på grund av en brand i ett arkiv i
Töreboda. I december 1985 bildades Vikens fiskevårdsområdesförening,
under denna tid lämnade staten bidrag för att bilda juridiska
fiskevårdsområdesföreningar att förvalta fisket. Denna information har
hämtats från Jubileumsskriften (Palmgren och Hedin 2001).

Verksamhet
Föreningen upplåter vattnet för fiske för allmänheten och fiskekort för olika
perioder säljs samt trollingkort och angeldonskort. Under 2016 såldes 1085
st fiskekort och ca hälften var dagkort. Fiskevårdsområdesföreningen
bedriver fisketillsyn och hade 2016 fem tillsyningsmän. Sedan lång tid har
ambitionen varit att all avkastning på fiskekortsförsäljningen ska gå till
fiskevård.
Sedan 2009 har Vikens fiskevårdsområdesförening arbetat med att
återintroducera vätternöringen till Viken. Föreningen bedriver provfisken i
sjön, elfisken i Mossån, Edsån och Lummaån för att följa upp beståndet i
sjön och återintroduktionen med vätteröringen. Det görs pH-mätningar i
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sjön och i tillrinnande vattendrag kontinuerligt. Skyddsjakt på skarv har
tidigare bedrivs inom verksamheten.
Det har tidigare tagits fram fiskevårsplan men det har inte varit något
kontinuerligt arbete med att uppdatera den. Under 2015 togs initiativ till att
påbörja en ny och relativt omfattande fiskevårdsplan.
För tillgängligheten har föreningen ordnat sjösättningsramper vid Tåtorp,
Sätra, Beateberg och Näs. Föreningen har också tagit fram en detaljerad
djupkarta som de säljer.
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Hur används området idag och
historiskt?
Området kring Viken frilades från inlandsisen ca år 8 000 f kr och hamnade
under issjön från den avsmältande isen, ytterligare några tusen år senare var
landområdena torrlagda. En liten bit både norr och söder om Viken var
marken under issmältningen över den högsta kustlinjen, där finns alltså inga
jordlager som är avsatta under vatten. Människan har befolkat området och
brukat mark och vatten sedan urminnes tider. Markerna har odlats och
vattnets kraft har använts för att överleva men också underlätta och berika
livet för de som levt där i alla tider.
En enkel sammanställning över en del av de bevarade historiska
kulturmiljöerna i området närmast Viken visas i tabell 2. Det finns därtill
information om många fler objekt, fornminnen mm om man söker på
webportalen fornsök.
Tabell 2. Kulturmiljöer nära sjön Viken. Hämtar ur skiktet LstO Kulturmiljöer i kommunerna från VISS
(Viss 2017).
Namn
Beskrivning
Ryholm
Herrgårdsmiljö
Beatebergs kyrkby
Kyrka och kyrkby, prästgård och skola.
Tåtorp
Bebyggelsemiljö utmed kanal.
Halna Bygården
Jordbruksbebyggelse i odlingslandskap.
Halna kyrkby - Halnatorp
Kyrkomiljö och kyrkby, samt gårdsmiljö.
Brännhult
Gårds- och torpmiljöer
Sätra, Edet och Edsån
Miljö med bl.a. bruksmiljö, herrgård och kvarnmiljö i ådalgång.
Hovet
Torpmiljö i kulturlandskap. Delmiljö tillhörande Sätra, Edet och
Edsån.
Undenäs-Vång
Kyrka och kyrkby med bl.a. prästgård och gästgivaregård, samt
bebyggelsemiljöer och fornlämningar.
Klockarebolet-Valtret
Skolor samt gårdsmiljö. Delmiljö tillhörande Undenäs-Vång.
Näs-Rosenvik
Fornlämningsmiljöer med gravar, gravfält och slaggvarp.
Gårdsmiljöer och fritidshusbebyggelse.
Sannum
Gårdsmiljö och lämningar efter medeltida befäst anläggning i
odlingslandskap.
Bygget (Kashult)
Gårdsmiljö i odlingslandskap.
Forsvik
Bruksmiljö med bl.a. industrianläggningar, bostäder, kanal och
herrgård. Numera är bruksmiljön ett industrihistoriskt museum.

Vattenförsörjning och avloppsrecipient
Viken med dess tillrinnande vattendrag och sjöar samt tillströmmande
grundvatten tjänar som både dricksvatten för områdes invånare och som
recipient för avloppsvatten med naturliga reningsprocesser som gör att delar
av näringen tas upp växer och djur.
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Det finns ett reningsverk i Undenäs som tar emot en belastning av xx
personekvivalenter. Det finns också ett stort antal enskilda avlopp inom
Vikens avrinningsområde. Ett sätt att relatera den storleken är att titta på hur
mycket näringsämnen som släpps ut från dessa på SMHI:s vattenwebb. Där
anges att reningsverket släpper ut 980 kg kväve och 13 kg fosfor per år och
de enskilda avloppen släpper ut ca 3200 kg kväve och 270 kg fosfor per år,
detta är grova uppskattningar och baseras delvis på modelleringar. Kollar
man på fördelningen mellan olika avrinningsområden är det Vikens
närområde, Örlans avrinningsområde och Edsåns avrinningsområde har
störst bruttobelastning (figur 9). Ungefär hälften av mängden fosfor och
drygt hälften av mängden kväve från avloppsanläggningarna renas sedan
bort på vägen i mark och vatten, genom naturliga upptagningsprocesser,
omvandling och sedimentation i sjön, innan det når Vikens utlopp i Forsvik.
De enskilda avloppen är en av flera källor till belastningen av näring till
sjön.

Figur 9. Grov fördelning av utsläppen av näringsämnen från enskilda avloppsanläggningar (SMHIs
vattenwebb). Innan näringsämnena når fram till sjön Viken försvinner betydande mängder genom
reningsprocesser längs vägen.

Jordbruk
Jordbruksarealerna utökades i Sverige under 1800 talet för att föda den
växande befolkningen som under perioder led allvarlig brist på mat.
Förutom att nyttja magrare jordar och skogsmarker till jordbruk dikade man
även ut våtmarker och sänkte sjöar för att få mer odlingsmark.
Jordbruksarealen har sedan minskat kraftigt under 1900-talet. Som exempel
på detta visas sockenstatistik från jordbruksverket för Halna och Undenäs i
tabell 3. Under de senaste 100 åren har den totala jordbruksmarken minskat
kraftigt, åkermarken har ungefär halverats i båda socknar, men andeln av
åkermarken som inte plöjs varje år (läcker mindre näringsämnen generellt)
har ökat från att utgöra ca halva åkermarken fram till 1975 till att utgöra
uppåt 70 %. Områden där åkermark omvandlats till annan markanvändning
är öster om Sätra, kring Magderud, Hanhult och i övre delen av
Kvarnängsån.
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Tabell 3. Förändring av arealer jordbruksmark för Halna och Undenäs (från jordbruksverkets statistikdatabas).
markareal (ha) 1907 1932 1975 1995 2010
Halna socken
jordbruksmark total
854
582
605
595
åkermark total
820
676
523
474
446
åkermark med flerårig gröda(vall,träda, betesmark mm)
427
251
325
Undenäs socken
jordbruksmark total
2989
- 1941 1619 1620
åkermark total
2849 3266 1726 1286 1237
åkermark med flerårig gröda(vall,träda, betesmark mm) 1506
830
888

Miljökraven på jordbruket har ökat kraftigt sedan 1970-talet och det finns
både omfattande skyldigheter men även frivilliga åtgärder som ger
berättigande till miljöstöd där många av dem har som syfte att förbättra
vattenmiljön.
Vad gäller djurhållning finns det idag en enda riktigt stor
djurhållningsverksamhet (d v s tillståndspliktig, vilket är >100 djurenheter),
Åkersbergs Egendom mellan Halna och Töreboda, högt upp i
Mjöserudsbäckens avrinningsområde.
Det största delen av jordbruksmarken ligger i avrinningsområdena för
Vikens närområde och Örlan.

Skogsbruk
Den regionala utvecklingen av skogsbruket har tyvärr varit svårt att beskriva
på motsvarande sätt som jordbruket, däremot beskriv den generella
utvecklingen i Sverige.
I Sverige tog det kommersiella skogsbruket fart i mitten av 1800-talet och i
takt med att efterfrågan på skogliga produkter successivt har ökat har också
omfattningen och effektiviteten av skogsbruket ökat. I det tidiga
skogsbruket pågick avverkningarna planlöst och det saknades helt lagar och
regler om hänsyn. Först vid förra sekelskiftet började man inse att det totala
skogskapitalet minskade – avverkningen översteg tillväxten. I samband med
upptäckten upprättades den första moderna skogslagen där det huvudsakliga
syftet var att säkerställa tillväxten. Skogsägarna blev nu skyldiga att
återplantera de områden som avverkats.
Den generella trenden vad gäller skogens träslagssammansättning i södra
Sverige är en ökad andel barrträd och då främst gran. Den största
förändringen skedde före 1977 då det infördes ett förbud mot
lövbekämpningsmedel. Andel löv har sedan dess ökat en aning och idag
ligger nivån på samma som 1920-talet men förekomsten av äldre träd är
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betydligt lägre idag. Den generella trenden gör sig gällande även i området
runt Viken.
Sedan den första moderna skogslagen 1903 har flertalet lagar och regler
tillkommit men först på senare tid har de innefattat hänsyn till miljön och
den biologiska mångfalden. Först under 1990-talet (150 år efter det
kommersiella skogsbrukets start) fick man insikt om att den ensidiga
satsningen på kommersiell virkesproduktion hade betydande biologiska och
sociala baksidor.
Som ett led i den ökade hänsynen för de biologiska och sociala värdena vid
skogsbruk har WWF tagit fram ett verktyg som fokuserar på vattenmiljöer.
Blå målklassning och NPK+ (Naturvärde, påverkan, känslighet och
plusvärde) är tänkta att kunna användas i den skogliga planeringen och
resultatet ska kunna tillämpas i skötselplanerna.

Vattenreglering och vattenkraft
Viken har reglerats sedan medeltiden, och idag innebär regleringen en
nivåskillnad på 60 cm i sjön. Enligt Fiskevårdsplanen från 2003 ska den
första kända domen av något slag vara från 1822, liknande dom för
reglering av Unden ska ha kommit 1891. Huvudanledningen till regleringen
är Göta kanal men det finns även ett kraftverk i Forsvik vid Vikens utlopp
som Lidan-Tidan Kraft AB äger, vilket är beroende av regleringen. Även
Unden regleras och Sätra Bruk AB äger kraftverken i Edsån.
Regleringsrätten för både Viken och Unden innehas av AB Göta kanalbolag
som grundar sig på privilegier från Kungen för anläggandet och driften av
Göta Kanal. Den praktiska regleringen sköts dock för Unden av Sätra Bruk
AB och för Viken av Lidan-Tidan Kraft AB. Samkörning av regleringen av
Viken och Unden har avtalats med riktlinjer mellan AB Göta Kanalbolag,
Sätra Bruk AB och Lidan-Tidan Kraft AB. Behovet av samkörning är bland
annat att Sätra Bruks kraftverk har en högre utbyggnadsgrad än det i Forsvik
samt att Viken inte får avsänkas så mycket att den påverkar båttrafiken på
Göta kanal. Av den totala fallhöjden från Unden till Bottensjön har Sätra
Bruk 87 % och Forsviks kraftverk har 13 %. Sätra Bruk AB kör vanligtvis
sitt kraftverk under 6 månader, vinterhalvåret och står annars still om inte
kanalbolaget påkallar tappning från Unden.
Det fanns förr, liksom det gjort överallt i befolkade delar av landet, även
många mindre sågverk, kvarnar och garverier mm utmed de mindre
vattendragen. De flesta är nedlagda och bara dammarna finns kvar, dessa
utgör ofta vandringshinder än idag. Enligt det nationella dammregistret
finns det 24 st dammar inom Vikens avrinningsområde.

Vattendomar
Vattendomar har inhämtats från Mark- och Miljödomstolens register
(Miljöboken), äldre häradsrättsdomar (före 1919 då vattendomstolen
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bildades) förvaras av Landsarkivet och är inte upptagna i denna
samanställning, se tabell 4.
Tabell 4. Vattendomar i Vikens avrinningsområde.
Vattenområde
Datum
Målnr
Innebörd
Edsån

1989-06-13

VA 18/89

Edsån

1992-03-13

VA 42/89

Edsån

1992-03-13

VA 39/89

Edsån

1992-03-13

VA 43/89

Edsån

1998-05-12

VA 42/89

Edsån

2015-03-27

M 4466-13

Edsån

2015-03-27

M 4466-13

Edsån

2015-03-27

M 4466-13

Ryholm

1989-02-15

VA 34/88

Ryholm

1993-03-16

VA 77/92

Ryholm

1996-11-12

VA 52/95

Ryholm

1999-04-20

M 109-99

Unden

1998-05-12

VA 48/95

Viken

1981-10-23

VA 15/81

Vikens utlopp,
Forsvik
Vikens utlopp,
Forsvik
Vikens utlopp,
Forsvik
Örlen

1954-04-12
1981-04-24

AD
17/1952
VA 19/79

1987-02-11

VA 19/79

1973-12-14

VA 4/73

Edsån, ny bro m m vid Undens utlopp vid Lilla Björstorp,
Karlsborgs kommun, Skaraborgs län
Lagligförklaring av bl.a regleringsdamm vid Undens utlopp
samt tillstånd att uppföra och driva Edets kraftverk.
Sätra Bruks nedre kraftverk. Lagligförklaring av kraftverket
samt rätt att driva och i framtiden bibehålla detta.
Sätra Bruks övre kraftverk. Lagligförklaring av kraftverket.
Tillstånd till ombyggnad av Nolkvarnsdammen och
Sågverksdammen.
Ändring av vattenhushålln.bestämmelser.
Tillstånd att förstärka vallar, anlägga omlöp, fingaller och
fiskavledare m.m.
Tillstånd att anlägga omlöp och fingaller m.m. vid
kraftstationen.
Tillstånd att förstärka vallar, anlägga nytt skibord, omlöp,
fingaller och fiskavledare, sänka botten i vägbro, skyddsvall
m.m.
Ryholm 1:3 vid sjön Viken, utrivning av invallningar,
Beatebergs socken, Töreboda kommun, Skaraborgs län
Ryholm 1:3 vid sjön Viken, förlängning av arbetstid för
utrivning av invallningar, Töreboda kommun, Skaraborgs län
Förlängning av arb.tid för utrivande av vattenanl. på Töreboda
Ryholm 1:3 och 5:1, Töreboda k:n, Skaraborgs län
Ryholm 1:3 och 5:1, förlängning av arbetstid, Beatebergs
socken, Töreboda kommun, Västra Götalands län
Unden, tillstånd till återställning av tid. vattendelare till
Lillesjön, Karlsborgs kommun, V. Götalands län
Sjön Viken vid Brosundet, rörlig bro m.m., Undenäs socken,
Karlsborgs kommun, Skaraborgs län
Vikens utlopp, bro vid Forsvik i, Undenäs socken, Skaraborgs
län
Forsvik. Tillstånd att uppföra nytt kraftverk. Drivvattenföring
högst 14 m3/s; altern. ang turbiner. Vattenhushållningsbest.
Se ovan; nu fråga om avskrivning av målet från vidare
handläggning.
Örlen, utfyllnad m.m, vid Fagersanna sågverk, Götene
kommun, Skaraborgs län
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Markavvattning
Utdikningar av produktionsmark, rensningar av vattendrag, invallningar,
avledning av vatten och sänkningar av sjöar är vanliga och har skett sedan
lång tid tillbaks med syfte att öka produktionen. Det tidigaste som finns med
i vattenarkivet för området kring Viken är sänkningen av Örlen vars
sänkningsföretag förrättades 1859. Det är intressant att veta vilka vattendrag
som är omfattade av markavvattning för att bedöma både fysisk påverkan
och påverkan från markläckage men också möjlighet att biotopvård och
återställning av vattendrag. Av de större fiskförande vattendragen som är
påverkade av markavvattning finns Lummaån, Örlan och Mullsjöbäcken.
Det finns ett mycket stort våtmarksområde som är invallat på Ryholm
säteris ägor vid sjöns syddvästra del, Örlan och Hästabäcken påverkas av
detta. Förteckningen över markavvattningsföretagen som redovisas i tabell 5
kommer från vattenarkivet som är tillgängligt via Länsstyrelsens karttjänst
Infokartan. Samma markavvattningstillstånd visas i kartan i figur 10.
Tabell 5. Markavvattningar inom avrinningsområdet till Viken hämtade ur vattenarkivet.

Socken
Undenäs

Undenäs

Kommun Vatten
Karlsborg Diken/ Bäckar vid
Vispås och
Lilla ängen
Karlsborg Lummaån

Undenäs

Karlsborg Lummaån

Undenäs

Karlsborg Lummaån

Undenäs

Karlsborg Lummaån

Undenäs

Karlsborg Lummaån

Undenäs

Undenäs

Karlsborg Knipabäcken och
Lurabäcken
Karlsborg Bäck från
Mossjön,
Skäverud
Töreboda Mullsjöbäcken

Undenäs

Karlsborg Mullsjöbäcken

Undenäs

Karlsborg Mullsjöbäcken

Undenäs

Förrättningsår
1945

Areal
båtnadsområde
(ha)

Längd
diken
/rör
/vallar
(km)
44
5,1

Namn
Sätra DF av år
1945

Företag
Dikningsföretag

Rosenviks IF av
år 1939
Wång
Erlagårdens DF
av år 1945
Tingsjöns
sänkningsföret
ag av år 1952
Rosenviks IF av
år 1955
FräckestadPrästbolets DF
av år 1966
Sannums TF av
år 1939
Skäveruds TF
av år 1945

Invallningsföretag
Dikningsföretag

1939

63

8,8

1945

11

1,6

Sänkningsföretag

1952

21

1,5

Invallningsföretag
Dikningsföretag

1955

24

1,5

1966

16

2,0

Torrläggnings
företag
Torrläggnings
företag

1939

22

2,6

1945

93

5,8

Magderuds
vattenavlednin
gsföretag av år
1935
Rosendala DF
av år 1935
Rosendala DF
av år 1955

Vattenavledningsföretag

1935

55

7,8

Dikningsföretag
Dikningsföretag

1935

5

0,9

1955

11

2,0
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Tabell 5 forts. Markavvattningar inom avrinningsområdet till Viken hämtade ur vattenarkivet.

Socken
Undenäs

Undenäs

Beateberg

Kommun Vatten
Töreboda Mullsjöbäcken
samt bäck vid
Rosendala
Karlsborg Litet dike mellan
Böksnäs och
Bjurbäcken
Töreboda Bäck från
Kanterud, Lövvassa

Beateberg

Töreboda Örlan

Beateberg

Töreboda

Beateberg

Töreboda

Ransberg

Tibro

Beateberg

Töreboda

Beateberg

Töreboda

Ransberg

Tibro

Beateberg

Töreboda

Ekeskog

Töreboda

Fägre

Töreboda

Halna

Töreboda

Fägre

Töreboda

Fredsberg

Töreboda

Halna

Töreboda

Töreboda

Töreboda

Halna

Töreboda

Halna

Töreboda

Namn
Företag
ROSENDALA VF Vatten1931
avledningsföretag
Böksnäs DF av Dikningsår 1930
företag
Lövvassa DF av
år 1942

Ryholms IF
1885
Örlan och
Ryholms IF av
Hästabäcken
år 1945
Örlan och
Ryholms TF av
Hästabäcken
år 1956
Örlan och Örlen
Örlen,
sänkning av
sjön, 1843
Dike från
Storemossens
Stormossen
DF 1900
Dike från
Ryholms
Stormossen
stormosses VF
1987
Två diken vid
Måsebo DF av
Mossebo, mynnar i år 1950
Örlen och Örlan
Hästabäcken
Ebbahult DF av
år 1955
Gäddebäcken
Herrängens DF
av år 1947
Bäck från
StorängenBussahagen
Bussahagens
DF av år 1953
Mjöserudsbäcken Åkersberg,
Trälket mf TF
1924
Mjöserudsbäcken Åkersbergs DF
1934
Mjöserudsbäcken Munkatorps DF
av år 1937
Mjöserudsbäcken Stommen m. fl.
DF av år 1951
Mjöserudsbäcken Mjöseruds
sänknings- och
rensningsföret
ag av år 1956
Mjöserudsbäcken Åkersbergs DF
av år 1961
Kvarnängsån
Halna
Stommens DF
av år 1959
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Förrättningsår
1931

Areal
båtnadsområde
(ha)

Längd
diken
/rör
/vallar
(km)
95
5,1

1930

2

0,3

Dikningsföretag

1942

9

0,7

Invallningsföretag
Invallningsföretag
Torrläggnings
företag
Sänkningsföretag

1885

442

30,6

1945

623

41,6

1956

539

47,9

Dikningsföretag
Vattenavledningsföretag
Dikningsföretag

1900

1950

22

2,9

Dikningsföretag
Dikningsföretag
Dikningsföretag

1955

13

1,3

1947

30

1,7

1953

405

43,1

Torrläggnings
företag

1924

52

ingen
uppgift

Dikningsföretag
Dikningsföretag
Dikningsföretag
Sänkningsföretag

1934

44

2,5

1937

10

1,0

1951

77

5,6

1956

54

3,5

Dikningsföretag
Dikningsföretag

1961

64

6,8

1959

12

0,8

1859

1987

ingen
uppgift
764
ingen
uppgift

-

10,0
0,5

Alla företag får antas ha ett underhållsarbete med att upprätthålla den
vattennivå och dikesprofiler som anges i respektive tillstånd. T ex rensades
Mullsjöbäcken (Magderudskanalen) senast år 2015.
Vid Ryholms Säteri finns ett mycket stort våtmarksområde som är invallat
och berör Örlan och Hästabäcken.
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Figur 10. Markavvattning i området kring Viken som finns registrerad i vattenarkivet, hämtat ur Länsstyrelsens karttjänst Infokartan.
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Täktverksamhet
Ryholms Stormosse ligger i Örlans avrinningsområde på Ryholms
Stormosse väster om Örlan, täkten är ämnad för torvbrytning och ägs av
Rölunda produkter AB (Miljöreda 2017). Mossen har länge nyttjats av
människan. I utkanten av Stormossen mot utloppet av Örlen finns också en
naturgrustäkt och Svevia AB har en täkt för berg, naturgrus och andra
jordarter söder om Brosundet vid Hanhult (Miljöreda 2017).

Göta Kanal
Göta kanal byggdes mellan 1810–1832 och farleden går rakt igenom Viken
från Tåtorp till Forsvik, och det var i Forsvik man började gräva kanalen där
kanalens äldsta sluss från 1813 ännu finns kvar. Syftet var att binda ihop
Sveriges väst- och östkust med en farled för den tidens överlägsna
transportmedel och undkomma de höga tullavgifterna i Danmark.
Byggnationen är det största byggnadsprojektet genom Sveriges historia.
Kanalen hade en mycket stor betydelse för den tidiga industrialiseringen av
Sverige. Järnvägens utbyggnad konkurrerade ut kanalfrakterna på 1870-talet
och därefter det transporterades det mestadel skogsprodukter, malm och kol
på kanalen som inte krävde snabb transport. Även passagerartrafiken
minskade med järnvägens framfart. Kanalen var fram till mitten av 1900talet fortfarande betydelsefull för sjöfrakter till städer vid de stora sjöarna,
sedan tog buss- och lastbilstrafik över. Under 1970-talet fick kanalen ett
uppsving tack vare det ökande båtlivet och besöksturismen, kanalen
rustades då upp. Förutom de många fritidsbåtar som färdas längs kanalen
under sommarhalvåret finns också ett flertal rederier för passagerartrafik
som trafikerar sträckan genom Viken. Kanalen är öppen från maj till
september. En gästhamn finns i Tåtorp.

Yrkesfiske
Förr fanns fler som livnärde sig på att sälja fisk, i dag finns ett företag som
arrenderar domänverkets vattenområde i sydvästra delen av sjön och har en
båt som utgår i från Halna. Yrkesfisket i Viken sker enbart delar av året.
Enligt fiskevårdsplanen från 2003 fiskas mest gädda sedan gös, lake, vitfisk
och abborre.

Husbehovsfiske
Förr var arbetslösheten i bygden stor och hushållsfisket var därför mycket
betydelsefullt. Ålfisket i Forsvik och laxfisket i Edsån var förr i tiden av stor
betydelse på bygden och ska finnas beskrivet redan år 1786.
Laxförekomsten i Edsån är beskrivet som en kungsådra. När Edsån började
regleras av bruket försvann laxen. Det fiskades med stora nät i sjön.
(Palmgren och Hedin 2001). Exakt när det blev ett vandringshinder i
Forsvik är okänt.
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Idag är kräftfisket av signalkräfta mycket värdefullt för fiskerättsägarna,
tillsammans med fisket av gös, gädda och abborre.

Fiskodling
Mellan 1953 och 1966 drev fiskevårdsområdesföreningen en gäddodling i
Halnatorps kvarn i Halna. Under merparten av den tiden kläcktes gäddrom
för hela Skaraborgs län i Halna. Även vid Bjurbäcken fanns en odling av lax
eller öring. Från dessa sattes fisk ut i Viken men med dåliga resultat
(Palmgren och Hedin 2001). Under några år i mitten av 1980-talet fanns en
fiskodling med kassar i sjön.

Friluftsliv och besöksnäring
Båtlivet och besöksturismen kring Göta kanal och dess slussar i Tåtorp och
Forsvik är såklart betydande för området. Det finns en gästhamn i Tåtorp
Cykelleden utmed Göta kanal är också populär och många företag erbjuder
upplevelsepaket med cykelsemester längs Göta kanal.
Boenden för besöksturism finns i Tåtorp och på flera andra platser.
Fisketurismens betydelse diskuterades tidigt under föreningens historia och
olika fiskevårdsåtgärder har vidtagits under åren för att gynna denna. Det
säljs drygt 1000 st fiskekort per år och sportfiskare kommer tillresta för att
fiska framförallt gös, gädda och abborre i sjön, trollingfisket är populärt.
Husbehovsfisket är av stort värde för många av de fiskerättsinnehavare som
äger marken kring sjön, kräftfisket är särskilt viktigt. Förutom
sjösättningsramper finns båtar att hyra vid Tåtorp och Brosunden.
Örlan är en kanotled som binder samman Örlen och Viken. Tibro kommun
rensar vattendraget på bäverdämmen regelbundet. Det går att hyra kanoter
vid Tibros kanotklubb och vid Tåtorps Café och Logi.
Badplatser finns det gott om längs sjöns stränder, t ex i Beateberg, Halna,
Rosendala och Björstorp.
I Forsvik finns en rik kulturhistoria som sträcker sig mer än 600 år tillbaks i
tiden med oavbruten följd av industriverksamhet med vattnets kraft som
energikälla. På Forsviks Bruk har det funnits såg, hammare och kvarn
senare blev det en verkstadsindustri och även smedja, gjuteri och sliperi
tillkom. Forsviks Bruk Industriminne har öppet dagligen från maj till
september. I Forsvik fanns också ett reparationsvarv på 1930-talet. Forsviks
varv är idag ett utbildningscenter för maritimt hantverk och där har
renoverings och återskapande av båtar skett sedan 1995 då föreningen
Forsviks varv bildades. Än i dag finns många spår från tidigare industrier i
form av förorenade områden kring Forsvik.
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Sätra Bruk, som även är stora markägare i fiskevårdsområdet med både
skogsbruk och vattenkraftverken i Edsån, driver i sin mer än 200-åriga
herrgårdsmiljö vid Edsån konferens- och hotellverksamhet och därtill en
mångfald av naturupplevelsepaket.

Riksintressen
Riksintresse i Sverige är mark- eller vattenområden som långsiktigt ska
skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada det värde som konstituerat
riksintresset. Inom sjön Vikens avrinningsområde finns ett antal
riksintressen som är utsedda enligt miljöbalkens kapitel 3 (Grundläggande
bestämmelser för hushållning med mark- och vattenområden), 6§.
Riksintressen för friluftslivet är Tiveden, öster om Unden samt Göta kanal.
Riksintressen för kulturmiljövården är bruksområdet Edet-Sätra utmed
Edsån, Forsvik, samt Göta kanal. Myrhulta Mosse, Unden-Velenområdet,
Unden och Örlendalen-Mölltorpsplatån är utsedda som riksintressen för
naturvården.
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Särskilda naturvärden knutna till
vattenmiljöerna
Skyddade områden, natur- och kulturvärden och skyddsvärda arter med
anknytning till vatten har lokaliserats med hjälp av skogsstyrelsens Skogens
pärlor, SLU:s artportalen, riksantikvarieämbetes Fornsök och
naturvårdsverkets Skyddad natur. Urvalet eller sökområdet utgjordes av
avrinningsområdenas gränser. Det berörda området domineras av skog följt
av jordbruksmark och sankmark. Skogen i området består till största delen
av trivial produktionsskog men fläckvis förekommer barr- och lövskog av
naturskogskaraktär. Det enda riktigt stora och sammanhängande området
med höga skogliga naturvärden är Tivedens nationalpark, som delvis ligger
inom Edsåns avrinningsområde. Endast en handfull hävdade ängs- och
betesmarker har påträffats med närhet till vatten. I området finns många
nyckelbiotoper där de flesta utgörs av äldre barr- och lövskog eller
våtmarker. Vid större våtmarker med närhet till sjö eller vattendrag, såsom
vid Ryholm, återfinns ofta höga ornitologiska värden. Nedan följer
beskrivning för respektive avrinningsområde inom sökområdet.

Sjön Viken
Viken är en artrik sjö vad gäller fisk där det enligt senaste årens provfisken
förekommer 13 arter; abborre, mört, gös, gädda, gärs, braxen, lake, benlöja,
nors, öring, sutare, siklöja och asp. Enligt fritidsfiskare och boende i
närheten ska det också finnas björkna, och ål men dessa är ofta
underrepresenterade vid nätprovfiske på grund av sitt levnadssätt och i ålens
fall också sin kroppsform. Sjön domineras av abborre följt av mört och
hyser mindre bestånd av asp och lake som båda är klassificerade som nära
hotade i den svenska rödlistan. Enligt Fiskevårdsplan för Viken 2003 ska
det finnas historiska provfisken där man fångat röding, bäckröding och
kanadaröding samt regnbåge.
Vid inventering av musslor 2008 observerades flera individer av flat
dammussla som är klassad som nära hotad på den svenska rödlistan
(Ingvarsson et al, 2009, SLU Art Databanken, 2017).
I närmiljön runt Viken finns flertalet nyckelbiotoper där de flesta utgörs av
barr- och lövnaturskog och sumpskog. Nyckelbiotoperna som utgörs av
ädellövskog erbjuder på flera platser värdefull kryptogamflora med bland
annat bäcksidenmossa som är starkt knuten till små rinnande vattendrag. De
enda skyddade landområdena som gränsar till sjön är en lövskogslund i
västra delarna vid Åsen och en blandskog med inslag av bete och hagar vid
Västervik i öster. Båda områdena är skyddade med naturvårdsavtal.
Sumpskogarna vid södra Maderna vid Ryholm och Långön är utpekade som
områden med höga ornitologiska värden. Bland annat har sävsparv (VU),
flodsångare (NT) och rördrom (NT) observerats, vilka alla är beroende av
28

sjö- och våtmarksnära biotoper. Långön är dessutom ett fågelskyddsområde.
Billströmmen vid avrinningsområdets östra gräns är utpekad som en viktig
lokal för fladdermöss (SLU Art Databanken, 2017 & Skogsstyrelsen, 2017).

Örlans avrinningsområde
I Örlan finns abborre, gädda, lake och signalkräfta enligt nationella elfiskeregistret. Tämligen bra och mycket bra lekområden (klass 2 och 3) saknas i
Örlan och 17 % av ytan är klassade som tämligen bra och mycket bra uppväxtområden för öring (Johansson, 2016). Inga strukturelement av betydelse noterades varken i eller längs med vattendraget. Gul svärdslilja (Iris
pseudacorus) växte utmed vattendraget. Utmed vattendragets båda sidor utgjordes 5472 meter av våtmark, vilket motsvarar 36 % av den totala
sträckan. Ingen gammelskog noterades längs med vattendraget.
Örlan avvattnar sjön Örlen och det är framförallt till sjön naturvärdena är
knutna inom avrinningsområdet. I sjön finns gös inplanterad enligt boende,
andra förekomster är siklöja, abborre, gädda, lake, sik, mört, brax, sarv, sutare, gers, nors och signalkräfta enligt fiskevårdsområdesföreningen för Örlens hemsida. Sjöns närmiljö är varierad och består av äldre blandskog,
sumpskog och aspdominerad lövskog. Vid sjöns östra delar finns en biotopskyddad strandskog med riklig förekomst av block och död ved, delar av
området utgör också domänreservat. Strax söder om det biotopskyddade
området har skäggmes (NT), rördrom (NT) och bergand (VU) observerats.
Skäggmesen lever vid sjöar och våtmarker och är helt beroende av bladvass
då den utgör deras huvudföda vintertid (SLU Art Databanken, 2017 &
Skogsstyrelsen, 2017).
Örlendalen-Mölltorpsplatån är utsedd som riksintresse för naturvården på
grund av värdena geovetenskap, naturbetesmark och flora.

Kvarnängsåns avrinningsområde
I Kvarnängsån finns abborre, gädda, lake och signalkräfta enligt det nationella elfiskeregistret. Av åns totala yta utgör 985 m2 (5 %) av tämligen bra
och mycket bra lekområden (klass 2 och 3) och 31,2 % av ytan är klassade
som tämligen bra och mycket bra uppväxtområden för öring (Johansson,
2016). Längs vattendraget fanns 1 dammrest samt 3 stensättningar. Det noterades även mycket växtlighet längs med och i vattendraget, exempelvis
olika arter ur familjen Iridaceae, näckrosor och näckmossor. Längs stora delar av vattendraget syntes rikligt med bäverspår. Utmed vattendragets båda
sidor utgjorde våtmarker av olika slag 5478 meter, vilket motsvarar 38,3%
av den totala sträckan. Ingen gammelskog noterades.
Inom avrinningsområdet finns inga utmärkande naturvärden och
rapporteringar av arter. Däremot finns många kulturhistoriska fynd i
området där man bland annat har hittat en båt från stenåldern i
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Månsarudssjön. Båten finns att beskåda på historiska museet i Stockholm
(Riksantikvarieämbete, 2017).

Mossåns avrinningsområde
Mossån, hyser ett reproducerande bestånd av öring som delvis utgörs av utsättningsmaterial från Vättern. Av åns totala yta utgör 4566 m2 (17,4 %) av
tämligen bra och mycket bra lekområden (klass 2 och 3) och 43 % av ytan
är klassade som tämligen bra och mycket bra uppväxtområden för öring (Johansson, 2016). Utmed Mossån noterades bland annat 4 höljor, 1 kvillområde, 2 utströmningskällor, 1 dammbyggnad samt 4 stensättningar av okänt
slag. Längs ån observerades gul forsärla, strömstare samt orkidéer. Utav
Mossåns båda sidor utgjordes 1886 m av våtmarker, vilket motsvarar 18,2%
av den totala sträckan. Ingen gammelskog observerades längs vattendraget.
Vid sjön Velens östra strand ligger områdets enda skyddade område,
Näsavikens naturreservat. Reservatet utgörs av lövskogslund och har på
grund av förekomsten av grönsten en utmärkande svampflora. I närmiljön
av Velen och Ålsjön har flera nyckelbiotoper i form av sumpskogar
lokaliserats (Skogsstyrelsen, 2017). Övre delen av Mossåns
avrinningsområde ingår i Unden-Velenområdet som är ett riksintresse för
naturvård på grund av värdena i sjö, fauna, flora och geovetenskap.
Myrhulta mosse är ett stort våtmarkskomplex beläget väster om sjön Velen,
det är utsett som riksintresse för naturvården genom sina geovetenskapliga
värden.

Edsåns avrinningsområde
Edsån är det största tillflödet till Viken. Ån hyser bland annat öring och asp.
Aspen, som är klassad som nära hotad på den svenska rödlistan, leker i
Edsån, Aspens rom är klibbig och fastnar på bl.a. stenar. Öringen däremot,
som gräver ned sin rom i väl syresatta grusbäddar har av 200 m2 (1% av
ytan) av tämligen bra och mycket bra lekområden (klass 2 och 3) och 59 %
av ytan är klassade som tämligen bra och mycket bra uppväxtområden för
öring (Johansson, 2016). Ån har 2 tillrinnande vattendrag samt ett
kvillområde. Spår av bäver noterades utmed ån. Av den totala sträckan av
Edsåns båda sidor utgörs 635 meter av våtmarker vilket motsvarar 16 %.
Längs med åns båda sidor utgörs 794 meter helt eller delvis av gammelskog.
Detta motsvarar 19,9% av den totala närmiljösträckan.
I de nedre delarna är förekomsten av död ved hög tack vare bävern vilket
har gynnat vedlevande svampar. De nedre delarna är också utpekade som en
viktig lokal för groddjur. I åns närmiljö förekommer en riklig
marksvampsflora tack vare förekomsten av grönsten.
Edsån avvattnar den stora och artrika grundvattensjön Unden. Unden ingår i
två riksintressen för naturvården, den västra delen av sjön tillhör UndenVelenområdet och den östra delen tillhör riksintresset Unden för sin fauna.
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Här finns abborre, mört, gädda, gers, benlöja, lake, nors, sik, röding
(sydsvenskt bestånd tidigare bedömt som starkt hotat, 2015 ej bedömd),
elritsa, stensimpa, storspigg och öring. Bottenfaunan i sjön erbjuder flertalet
ovanliga arter, däribland bäcksländan Capnia bifrons, nattsländan
Hydropsyche contubernalis, skalbaggen Oulimnius troglodytes samt
märlkräftorna och glacialrelikterna taggmärla Pallasea quadrispinosa och
vitmärla Monoporeia affinis (Länsstyreslen, 2015). Unden har flera
tillrinnande bäckar däribland Åsebolsbäcken och Höljebäcken som i sina
nedre delar har höga kultur- och naturvärden. I sjön har även sädgås (NT)
observerats som antagligen utnyttjar sjön för sin nattvila. Sjöns närmiljö
utgörs framförallt av trivial barr- och lövskog. I sjöns norra delar vid udden
Stora Näset finns det enda skyddade området som gränsar till sjön och
utgörs av ett Natura2000-område med ömsom ädellövskog och äldre
barrskog.
Strax öster om sjön Unden ligger sjön Stora Trehörningen. Sjön ligger
delvis inom Tivedens nationalpark som också är ett Natura2000-område och
här har bland annat storspov (NT) observerats. Nordost om nationalparken, i
sjön Östra-Ämten har häckande smålom (NT) observerats. Vid
avrinningsområdets östra gräns vid Bosjöns strand ligger naturreservatet
Getaryggen som är skyddat på grund av sina geologiska värden (SLU Art
Databanken, 2017 & Skogsstyrelsen, 2017).

Lummaåns avrinningsområde
Lummaån avvattnar Björklången. I ån har man hittat öring, gädda och lake
enligt det nationella elfiskeregistret. Det finns också siklöja i Björklången.
Av åns totala yta utgör 4619 m2 (11,4 %) av tämligen bra och mycket bra
lekområden (klass 2 och 3) och 71,9 % av ytan är klassade som tämligen bra
och mycket bra uppväxtområden för öring (Johansson, 2016). Utmed vattendraget noterades 6 utströmningskällor, ett antal nackar samt en stensättning
av okänd typ. Den gamla kvarnen vid sträcka 24 kan troligen utgöra en kulturmiljö. I ån observerades öringvak samt lekande bäcknejonöga. Även
mörtstim, abborre och gädda observerades längre upp i vattendraget. Rikligt
med bäverspår återfanns längs med hela vattendraget. I övrigt observandas
kattuggla och gräsandsbo under karteringen. Av Lummåns båda sidor utgjordes 5400 m av våtmarker vilket motsvarar 24,3% av den totala närmiljösträckan. Gammelskog utgjorde en mindre del av en sträckindelning
(sträcka 10) motsvarande drygt 1 % av den totala sträckan.

Mindre tillflöden till Viken
Knipabäcken
Av bäckens totala yta utgör 612 m2 (13 %) av tämligen bra och mycket bra
lekområden (klass 2 och 3) och 11,3 % av ytan är klassade som tämligen bra
och mycket bra uppväxtområden för öring (Johansson, 2016). Knipabäcken
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har 2 tillrinnande vattendrag. I bäcken observerades lekande bäcknejonöga
och längs med bäcken återfanns olika sländarter och växter. Längs bäckens
båda sidor utgjordes 295 m av våtmarker vilket motsvarar 7,5 % av den totala sträckan. Gammelskog utgjorde 368 m vilket motsvarar ca 9,4 % av den
totala sträckan.

Grönbobäcken
Av bäckens totala yta utgör 1998 m2 (14 %) av tämligen bra och mycket bra
lekområden (klass 2 och 3) och 84,7 % av ytan är klassade som tämligen bra
och mycket bra uppväxtområden för öring (Johansson, 2016). Längs bäcken
observerades 2 tillrinnande vattendrag, 23 utströmningskällor, 1 sträcka med
översvämningsskog samt 1 kvillområde. I bäcken hittades bäcknejonöga,
signalkräfta, juvenil öring och mycket nattsländelarver. Öringvak observerades längs med hela ån. Vattendraget kantades av rikligt med bäverdämmen.
Utmed bäckens båda sidor utgörs 3472 meter av våtmarker vilket motsvarar
27,9% av den totala sträckan. Ingen gammelskog noterades längs vattendraget men däremot går bäcken genom en nyckelbiotop. Dessa sträckor (26–
30) klassades dock som våtmark av olika slag i B-protokollet.

Stenbäcken
I Stenbäcken finns bäcknejonöga, gädda, lake och öring enligt det nationella
elfiskeregistret. Bäcken delas in i två delar när den karterades. Av delen som
går från Viken och upp till sjön utgjordes bäckens totala yta av 1463 m2 (36
%) av tämligen bra och mycket bra lekområden (klass 2 och 3) och 30,4 %
av ytan är klassade som tämligen bra och mycket bra uppväxtområden för
öring. Den del (huvudflödet) som går västerut utgjordes av 1043 m2 (13 %)
av tämligen bra och mycket bra lekområden (klass 2 och 3) och 11,8 % av
ytan är klassade som tämligen bra och mycket bra uppväxtområden för
öring (Johansson, 2016). De strukturelement bäcken innehöll var två tillrinnande vattendrag, tre utströmningskällor, en gammal dammrest, en kulturmiljö i form av en uppbrunnen kvarn, två nackar och en hölja. Stenbäckens
båda sidor utgörs av 11 153 m våtmark vilket är 30,9% av den totala närmiljösträckan. 193 m (1,8 %) av bäckens sidor klassas som gammelskog.

Hanhultabäcken
Av bäckens totala yta utgör 658,6 m2 (19,2 %) av tämligen bra och mycket
bra lekområden (klass 2 och 3) och 77 % av ytan är klassade som tämligen
bra och mycket bra uppväxtområden för öring (Johansson, 2016). I Hanhultabäcken noterades ett tillrinnande vattendrag, ett kvillområde och 10 utströmningskällor. I bäcken observerades även öring, abborre och bäcknejonöga och längs bäckens kanter växte gott om kabbeleka, bäckbräsma och
läkevänderot. Det finns ingen våtmark i anslutning till vattendraget och inte
heller någon gammelskog noterades.
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Fiskförvaltningen inom
fiskevårdsområdet
Historik
Försäljning av fiskekort har skett sedan 1935 (Palmgren och Hedin 2001).
1986 upprättades fiskeregler i det nybildade Vikens
fiskevårdsområdesförening och fisketillsyningsmän utsågs. Samma år
rymde en stor mängd gullspångslax hos en privat odlare ut i sjön. 1994
beslöt man att undersöka fiskeribiologiska konsekvenserna av yrkesfisket.
1995 tillsattes en projektgrupp att utreda hur sportfiske och fritidsfisket ska
kunna stimuleras. Provfiskerapport 1996 visade på en god fiskepopulation i
sjön. Mellanskarv börjar förekomma 1997 och ses som ett hot.
Föreningen bekostade undersökningar av växt- och djurplankton samt
bottenfauna 2001, med syfte att beskriva sjöns tillstånd, visa möjligheten till
inplanteringar av andra fiskar samt kunna användas som referensmaterial i
framtiden. Föreningen har bidragit till provfiskena som Länsstyrelsen låtit
göras ca vart 6:e år från 1984.

Utsättningar
I Jubileumsskriften 1931–2001 (Palmgren och Hedin 2001) kan man läsa att
innan kräftpesten kom till Viken någon gång under 1920–1930-tal fanns det
rikligt med kräftor i sjön. I slutet av 1930-talet planterade man in kräftor
utan att lyckas då pesten fortfarande härjade. (Palmgren och Hedin 2001).
Mellan slutet av 30-talet och mitten av 50-talet skedde många
inplanteringar; kräfta, lax, öring, bäckröding, gädda, ål, sutare och sik.
Resultaten var blandade. Föreningen bekämpade också vass vid
gäddlekplatser. De äldre utsättningar som finns dokumenterade finns i tabell
6. I tabell 7 är alla utsättningar som skett i Viken och dess tillrinningar från
1995 och framåt sammanställda, det gäller både utsättningar gjorda av
föreningen och av Sätra Bruk, data är främst hämtad från de
utsättningstillstånd som getts av Länsstyrelsen i Västra Götalands län.
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Tabell 6. Äldre utsättningar i Viken.

År

Vatten

Art

Mängd och storlek

1920–1924

Viken

Fetsik (Älvsik)

453 000 yngel

1930

Viken

Vättersik

200 000 yngel

1928–1931

Viken

Skagersik (från sjön Skagern)

853 sättfisk á 63 kg

1920–1923

Viken

Röding

19 150 yngel

1925–1929

Viken

Gös

234 sättfisk á 135 kg

1932–1933

Viken

Ål

15 000 yngel á 100 kg

1935–1938

Viken

Gädda

Oklart antal yngel

1938

Viken

"Kräfta"

300 tjog

1944

Viken

Gädda

100 000 st yngel

1969

Viken

Signalkräfta

Oklart antal

1980

Viken

Regnbåge

350 sättfisk

1989

Viken

Signalkräfta

6 000 kräftor

1992

Viken

Signalkräfta

31 000 kräftor
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Tabell 7. Utsättningar gjorda av Vikens fiskevårdsområdesförening och av Sätra Bruk i Viken och tillrinnande vattendrag från 1995 till 2016.

Diarienum
mer
623-139372016

Vatten

År

Ansökt mängd

Mossån

2016

623-139362016

Kullbergsån/
Lummån

2016

623-139382016

Edsån

2016

623-139392016

Edsån

2016

623-129882015

Edsån

2015

623-136402014

Fräckestadsån
/ Kullbergsån

2014

9000 st 0+
öring (ca 0,03
gram styck)
1500 st 0+
öring (ca 0,03
gram styck)
500 kg/500 st
regnbåge 750
kg/750 st öring
3500 st 0+
öring (ca 0,03
gram styck)
750 kg/750 st
regnbåge 250
kg/833 st öring
1500 st 0+
öring (ca 0,03
gram styck)

623-177692014

Edsån

2014

3500 st 0+
öring (ca 0,03
gram styck)

623-177712014

Mossån

2014

9000 st 0+
öring (ca 0,03
gram styck)

623-404002014

Edsån

2014

3500 st 0+
öring (ca 0,03
gram styck)

623-404042014

Mossån

2014

9000 st 0+
öring (ca 0,03
gram styck)

623-404062014

Fräckestadsån
/ Kullbergsån

2014

1500 st 0+
öring (ca 0,03
gram styck)

623-114042010

Fräckestadsån
/ Mossån

2010

623-29302009

Fräckestadsån
/ Mossån

2009

623-452662007

Viken

2007

3560 st öring á
0,25 gram 4640
st öring á 0,5
gram
6100 st öring
(nykläckta
yngel)
14000 st gös
(1-somrig)
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Utsatt
mängd
Ej diariefört

Ej diariefört

Ej diariefört

Ej diariefört

Ej diariefört

1500 st 0+
öring (ca
0,03 gram
styck)
3500 st 0+
öring (ca
0,03 gram
styck)
9000 st 0+
öring (ca
0,03 gram
styck)
3500 st 0+
öring (ca
0,03 gram
styck)
9000 st 0+
öring (ca
0,03 gram
styck)
1500 st 0+
öring (ca
0,03 gram
styck)
Ej diariefört

Ej diariefört

Ej diariefört

Kommentar

Diarienum
mer

Vatten

År

Ansökt mängd

Utsatt
mängd

Kommentar

623-660642006

Viken

2006

14000 st gös
(1-somrig)

Ej diariefört

Enligt
sjöprovfiskerap
port 62393488- 2006 är
antalet 10000
st

623-318612006

Fräckestadsån
/ Mossån

2006

Ej diariefört

Saknas

Viken

2005

5000 st öring
(ögonpunktad
rom)
Uppgift saknas

Saknas

Viken

2004

Uppgift saknas

10000 st
gösyngel

Saknas

Viken

2002

Uppgift saknas

10000 st
gösyngel

Saknas

Viken

2001

Uppgift saknas

11000 st
gösyngel

Saknas

Viken

2000

Uppgift saknas

10000 st
gösyngel

Saknas

Viken

1999

Uppgift saknas

5000 st
gösyngel

Saknas

Viken

1997

Uppgift saknas

5000 st
gösyngel

Saknas

Viken

1996

Uppgift saknas

5000 st
gösyngel

Saknas

Viken

1995

Uppgift saknas

5000 st
gösyngel
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14000 st
gösyngel

Enligt
sjöprovfiskerap
port 62393488- 2006
Enligt
sjöprovfiskerap
port 62393488- 2006
Enligt
sjöprovfiskerap
port 62393488- 2006
Enligt
sjöprovfiskerap
port 62393488- 2006
Enligt
sjöprovfiskerap
port 62393488- 2006
Enligt
sjöprovfiskerap
port 62393488- 2006 är
antalet 10000
st
Enligt
sjöprovfiskerap
port 62393488- 2006 är
antalet 6000 st
Enligt
sjöprovfiskerap
port 62393488- 2006 är
antalet 8000 st
Enligt
sjöprovfiskerap
port 62393488- 2006

Fiskeregler
Följande regler var gällande under 2016 för de fiskekort som kan köpas av
Vikens fiskevårdsområdesförening. Max 3 gösar får tas upp per båt inom ett
dygn. 2 stycken fiskespön per person och ett bete per fiskespö. Max 4
stycken fiskespön/redskap per båt. För trollingkortet gäller att 6 stycken
fiskespön/redskap och ett bete per fiskespö/redskap får användas per båt.
Endast handredskap är tillåtna. För Angeldonskortet som gäller för
issäsongen är antal don begränsat till 10 st. Ungdomar upp till 15 års ålder
behöver ej lösa fiskekort, men måste följa de regler som gäller för fiskekort.
Minimimått för gös är 45 cm samt förbudstid för fiske av gös mellan 1 maj
och 15 juni. Minimimåttet för öring är 50 cm och det är förbjudet att fiska
öring mellan 1 okt och 30 november. Kräftfisket (fr o m augusti) och
nätfiske är enbart tillåtet för fiskerättsinnehavarna på egen egendom, dock
får de fiska med handredskap i hela sjön.

Pågående fiskevård
För att återintroducera en starkare stam av vätternöringen i vattendragen
sätter Vikens fiskevårdsområdesförening ut öring som är några månader
gamla i slutet av maj i Edsån, Mossån och Lummån ,14 000 st
vätternöringar per år.
Elfisken med ett utfiske har gjorts 2010 och 2014–2016 för att kontrollera
överlevnaden och då fångas alla åldersklasser med längder upp till 30 cm.
Elfiskena görs i Edsån och Mossån (de tidigare även i Lummaån) och har
utförts av Källefall på Hökensås fiske.
Mossån har restaurerats och tillförts ett antal ton sten för att förbättra
lekmöjligheterna i ån, se figur 11.
Fiskevårdsåtgärder som bedrivs utanför föreningens verksamhet är av stor
vikt och påverkar utvecklingen av bestånden i sjön. Sätra bruks arbetar med
åtgärder i Edsån som omfattar omlöp förbi hela 8 hinder vid deras dammar
med syfte att öppna upp fiskvägen mellan Viken och Unden. I Örebro län
har man också arbetet mycket med restaureringar av tillflöden till Unden.
Det har gjorts en förstudie i ett större samarbetsprojekt som utreder
möjligheterna att öppna upp fiskvägen i Motala ström från Östersjön till
Vättern, vilket är högst intressant med tanke på den historiska utbredningen
av lax som förekommit hela vägen upp till Edsån och Unden.
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Figur 11. Mossån, restaureringen. Bild tagen från Vikens fiskevårdsområdesförening hemsida.
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Rapporter och skrifter angående
Viken och dess tillflöden
1999
•

Underlag till fiskevårdsplan från 1999.

2001
•
•

Jubileumsskrift 1931–2001, Viken fiskevårdsförening i 70 år.
Palmgren och Hedin, Vikens fiskevårdsområdesförening.
Biologiska undersökningar i sjön Viken 2001. Nilsson m fl,
Medins Biologi.

2003
•

Fiskevårdsplan för sjön VIKEN!

2011
•

Ryholms Stormosse, utredning om grumlande ämnen i
recipienterna Örlan och Viken. Lundkvist och Delbanco, Calluna.

2012
•

•

Viken sammanställning av befintliga data gällande en torvtäkts
eventuella påverkan av sjöns vatten, PM inför möte med boende
vid sjön 2012. Liungman, Medins Biologi.
Resultat från provtagning av vissa tillflöden till sjön Vikens
västra del. Mastera, Länsstyrelsen Västra Götalands län.

2013
•

Växtplankton och vattenkemi i Viken 2013. Liungman m fl,
Medins Biologi.

2014
•
•

Mikrofibrer i Viken 2014. Liungman m fl, Medins Biologi.
Dissolved Organic Carbon, Turbidity and Nutrients in Lake
Viken History and a Snapshot of Sub-catchment contributions. Peter
Kloss, 2014. Exjobb 30 hp, Uppsala Universitet.
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•

Sjön Viken, en fiskeribiologisk undersökning av sjön och dess
omgivning. Kursledare Höjesjö, projektarbete, Göteborgs
Universitet.

2015
•
•

Sammanfattning av vattenkemisk provtagning i
Mjöserudsbäcken. Larsson, Länsstyrelsen i Västra Götalands län.
Inventering av Asp, tillrinningar till Vänern och Viken. Nilsson,
Länsstyrelsen Västra Götalands län.

2016
•
•
•

Kartläggning av åtgärdsbehov i sjön Vikens tillflöden, ett
underlag för framtida fiskevårdsplan. Johansson, examensarbete vid
Göteborgs Universitet.
Slutrapport – utrivning av Nolkvarnsdammen och
Sågkvarnsdammen i Edsån samt biotopvård 2016. Lind, Ervalla.
Sätra Bruk. Restaurering av Edsån. Antikvarisk dokumentation.
Hellman, Västarvet, Västra Götalandsregionen.

Årsrapporter för Recipientkontrollen i Norra Vätterns tillrinningsområde
mellan 2001–2015. Medins Havs och Vattenkonsulter AB (hette före 2014
Medins Biologi) på uppdrag av Norra Vätterns Recipientkontroll. Hittas på:
http://www.vattenorganisationer.se/norravattern
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Ordlista
Avrinningsområde
Ett avrinningsområde, är det markområde som avvattnas via samma
vattendrag eller sjöutlopp. Det är en gräns i naturen, som man kan
rita in på kartor genom att studera topografin. De högsta punkterna
är vattendelare som avgränsar ett avrinningsområde från
andra avrinningsområden, dvs. där nedfallande regn rinner mot ett
annat vattendrag. Storleken på ett avrinningsområde bestämmer
storleken på vattenflödet.
Miljökvalitetsnorm
Miljökvalitetsnormer för vatten är bestämmelser om kvaliteten på
miljön i en vattenförekomst. Vilken miljökvalitetsnorm som gäller
för ett specifikt vatten hittar man i VISS. Miljökvalitetsnormer för
vatten fastställs med stöd av 5 kap i Miljöbalken. Normerna är ett
rättsligt verktyg och ställer krav på vattnets kvalitet vid en viss
tidpunkt, till exempel "god status 2015". Införandet av
miljökvalitetsnormer för vatten är en följd av Sveriges
implementering av EU:s ramdirektiv för vatten.
Vitfisk
I Sverige står vitfisk för utvalda arter bland karpfiskarna som bland
andra mört, ruda, braxen, sarv, id, med flera. Därtill inkluderas
ibland sik, siklöja och dylika arter, trots att dessa tillhör laxfiskarna.
Begreppet är inte vetenskapligt definierbart och betydelse och
användning varierar beroende på vem eller var man är, varför
begreppet kan anses förvirrande
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