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Förvaltningsberättelsen avser perioden 1 augusti 2014 till och med 31 juli 2015

Rååns
fiskevårdsområdesförening
(RFVOF)
har
till
uppgift
att
tillvarata
fiskerättsinnehavarnas gemensamma intressen samt verka för fiskevårdens bedrivande och
utveckling. Fiskevårdsområdet sträcker sig från landsvägsbron i Gantofta nedströms till
Rååns mynning i Råå hamn samt alla biflöden som mynnar i Råån på denna sträcka.
Medlemmar i föreningen utgörs av personer som är ägare av fastighet med tillhörande
fiskerätt i Råån på sträckan Gantofta – Råå. Fastighet med tillhörande fiskerätt framgår av
aktuell fiskerättsförteckning som upprättas av Lantmäterimyndigheten.

Fiskevård mm
RFVOF har aktivt arbetat med fiskevårdande insatser under verksamhetsåret. Under
verksamhetsperioden har löpande underhåll av fiskvägar, röjning för fiskeplatser och
fisketillsyn skett.
Arbetet har skett i samarbete med Helsingborgs stad och med Träd och Skog i Skåne AB som
entreprenör, samt av RFVOF utsedda fisketillsyningsmän.
Fria fiskevägar utanför Helsingborg stad har bekostats av RFVO och ombesörjts av Fredrik
Lundblad.
RFVO skall försöka utöka samarbetet med Svalöv, Bjuv samt Landskrona kommun för att få
dessa kommuner till att ta deras del av kostnaden för att säkerställa fria fiskevägar utanför
Helsingborg stads gränser.
Fredrik Lundblad som arbetar för TSAB räkning, har verkat som fiskevårdexpert för
fiskevården i Råån. Inom uppdraget har kontroll av fria fiskevägar och lekinventering utförts.
Fredrik har även kontrakterats av fiskevårdsområdet för genomgång av fria fiskevägar utanför
Helsingborgs kommun. Fredrik har medverkat på ett av styrelsemötena och get rapport om
läget och åtgärderna i ån.
Nya dagvattenmagasin har byggts av NSVA vid Långebärgavägen/Fältarpsvägen för att
fördröja dagvattnet från detta område ut i Lussebäcken.
Under året har två större och en mindre biotopvårdande projekt genomförts i
fiskevårdsområdets regi.
I Tjutebäcken har en tidigare rensad och dikad sträcka restaurerats på en sträcka om ca 350 m
vid Tjute fälad strax utanför Ekeby. Stenen som en gång legat i bäckfåran har förts tillbaka
och på så vis gett bäcken ett naturligt utseende och funktion. Fiskevårdsbidrag är beviljad av
Länsstyrelsen
I Lussebäckens nedre delar, på en ca 1 km lång sträcka genom Råå, har en ganska omfattande
biotoprestaurering skett. Stenmaterial i olika dimensioner har lagts på botten, strandbrinkar

har lagats och alar planterats på slänterna. Åtgärden samfinansieras av RFVO, NSVA,
Stadsbyggnadsförvaltningen och länsstyrelsen via fiskevårdsbidrag.
I Kövlebäckens nedre del har en kulvert bytts ut och sänkts vid en traktoröverfart för att skapa
fri vandringsväg.

Preliminär redovisning
Elfiske i Råån 2015
Nedan redovisas data från 6 av de lokaler som har undersökts under 2015 (tabell
1). För fem lokaler (referenslokaler) var årets resultat i nivå med medianvärdet för
perioden 1996 till 2015 (figur 1). För tre lokaler, Råån (Gantofta), Tjutebäcken
och Tostarpsbäcken, var tätheten av 0+ öring högre jämfört med tidigare år (Fig
2, 4, 5). Tätheten av 0+ öring var för två lokaler, Lussebäcken och
Halmstadsbäcken, något lägre jämfört med tidigare år (figur 3, 6). Vid fisket i
Halmstadsbäcken var flödet extremt lågt och ca 30% av åfåran var torrlagd. På
den övre lokalen i Lussebäcken vid Långeberga erhölls en måttlig hög täthet av
0+ öring. Grönling fångades på fyra lokaler i förhållandevis låga tätheter.
Sammanfattningsvis visar årets elfiske på ett bättre resultat för årsungar av öring
(0+) på tre av sex lokaler jämfört med tidigare år.
Tabell1. Beräknad täthet av öringungar/100 m2 , årsungar (0+), äldre öring >0+),
antal öringar per löpmeter å (öring/m) samt beräknad täthet för grönling, gädda,
ål och signalkräfta vid 2015 års elfiske.

Nr

Lokal

Täthet 0+

Täthet >0+

Öring st/m

grönling

134,1

20,2

18,0

22,8

2Lussebäcken, Ramlösa

51,0

22,3

2,8

3Lussebäcken, Långeberga

21,1

1Råån Gantofta

0,4

Ål

Signalkräfta

3,0

1,1
1,1

2,6

4Tjutebäcken, Bälteberga

115,1

22,4

4,3

5Tostarpsbäcken, Tostarp

232,1

6,0

5,9

18,0

83,5

4,1

2,6

30,6

6Halmstadbäcken

Gädda

10,6
1,7
2,0

2,0
8,0

Figur 1. Medianvärdet av antal öring per löpmeter å fångad vid elfiske i Råån
1996-2015. Data är från 5 lokaler (Råån vid Gantofta, Lussebäcken,
Tjutebäcken, Tostarpsbäcken och Halmstadsbäcken).
Under 2013 har grönling flyttats till Lussebäckens övre delar och till Tjutebäcken.
Grönling har med all säkerhet funnits i dessa vattenområden historiskt men har
försvunnit på grund av föroreningar och har ej kunnat vandra in på grund av
vandringshinder nedströms i dessa vattendrag. Grönling fångades i ett av dessa
områden i Lussebäcken vid Långeberga 2015.
Fiskekortsförsäljning
Martin Sommar har på uppdrag av styrelsen ansvarat för redovisning av fiskekort och fiskerättsbevis
samt distribution av fiskekort till försäljningsställena. Intäkterna från försålda fiskekort under perioden
framgår av ekonomisk redovisning.
Försäljningsställen och fördelningen av fiskekort har varit följande under 2013/14
Sportfiskedepån
10 dagskort
Mårtens fiske
10 dagskort
ICA Möllan
5 dagskort
Tobaksaffären Råå
5 dagskort
Dan Tackel, Höganäs
5 dagskort
Shell, Ättekulla
10 dagskort
Totalt:
45 dagskort
Årskort har tillhandahållits på samtliga försäljningsställen. Fiskerättsbevis för fiskerättsägare har
tillhandahållits på Sportfiskedepån till en kostnad av 50 kr/år.
Följande fiskekortspriser har gällt under 2013/14:
Årskort vuxen: 1200 kr
Årskort ungdom: 300 kr
Dagskort vuxen:

(1/1 – 28/2) 150 kr
(1/3 – 30/4) 130 kr
(1/5 – 31/7) 80 kr
(1/8 – 30/9) 130 kr
Dagskort ungdom: 30 kr (oavsett månad)
Familjekort:

(16/6-31/7) 100 kr/dag (gäller för 2 vuxna + 3 barn 11-17 år)

Information
Föreningens hemsida kan nås på adress www.rfvo.se. På hemsidan finns aktuell information om
fiskevårdsarbetet, fångstrapportering, resultat från elfisken, styrelsens sammansättning mm tillgänglig.
Styrelsens sammansättning och möten
Styrelsen har utöver årsmötet (2014-10-28) sammanträtt sju gånger under perioden i protokollförda
möten (protokoll nr 91-95) och utgjorts av ordföranden, sex ordinarie styrelseledamöter och två
suppleanter och har bestått av följande medlemmar med respektive uppdrag:
Dieter Eckhoff, ordförande
Per Lindqvist, styrelseledamot, vice ordförande
Linda Hellberg, styrelseledamot, sekreterare
Martin Sommar, styrelseledamot, sakkunnig i fiskevårdsfrågor
Bengt Persson, styrelseledamot, representant Stadsbyggnadsnämnden
Stanislav Augustin, styrelseledamot, representant Stadsbyggnadsnämnden
Pontus Runeke, styrelseledarmot
Robert Mason, styrelsesuppleant
Johan Sendelius NSVA, styrelsesuppleant
Björn Stuhr Olsson, Extern kassör
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