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Claes Trohammar från sportfiskesällskapet Esox Lucius betraktar döda 

öringar i Niagara. 

Foto: Barbro Hallin, Helsingborgs Dagblad 

 

 

100 döda havsöringar i Niagara 

Under den tidiga hösten drabbades flera nordvästskånska vattendrag av fiskdöd. Först ut var Vegeå, 

där Findus liksom flera gånger tidigare var boven i dramat, sedan följde ett antal mindre åar och 

bäckar, bland andra vår egen Döshultsbäck, eller Niagara som dess nedre lopp brukar kallas. 100 

döda fiskar hittades här vilket antyder att större delen av bäckens årsproduktion av havsöring gick 

förlorad.  

 

Hur kom det sig och varför hände det just då? 
 

Orsaken till fiskdöd i strömvatten är i regel människans utsläpp av oljor, bensin, insektsgifter, moss- 

och algmedel. Syreförbrukande ämnen som ärtresterna från Findus i Vegeå är också vanliga orsaker. 

Och att problemen oftast dyker upp i slutet av sommaren beror ofta på att åarna då är ganska 

vattenfattiga, samtidigt som vattnet är varmt. Varmt vatten innehåller nämligen inte lika mycket syre 

som kallt. Öringen försvagas alltså av syrebristen i det varma vattnet, den börjar må dåligt vid 20 

grader och blir då också särskilt känslig för andra störningar. Öringen dör vid 27 grader. 

 

I fallet med årets fiskdöd i Niagara kan man misstänka att många öringsungar stod och väntade under 

det gröna taket av buskar och träd i det nedre loppet för att ta sig ut i havet vid första bästa 
högvatten. Fynden av all död fisk utmed en kort sträcka strax ovanför utloppet pekar på detta. På 

öringsmanér samlades de alltså där det fanns ”tak över huvudet” eftersom detta skyddar mot t ex 

häger och andra fåglar. Skulle i det läget rester av mossmedel, algmedel eller andra gifter sköljas ned 

i bäcken strax uppströms, ja då kan det vara klippt. 

 

Saken polisanmäldes, en snabbutredning gjordes och fallet lades ned. 



 

 
Många insekter inleder livet som vattenlevande nymfer i bäckens botten. 

I Kristinelundsravinen finns gott om sådana till glädje för glupska öringsyngel. 

 

 

En pulsåder i odlingslandskapet 

En älv, en å eller en liten bäck har inte bara betydelse för fisken, utan kan liknas vid en pulsåder av liv 

i landskapet. Finns det någorlunda rent vatten finns det också insekter, fåglar, fältvilt och en rikare 

växtlighet än på andra, torrare platser. Hit kommer djuren för att dricka och allt hänger ihop. Skulle  

t ex de ofta mycket känsliga vattenlevande insekterna skadas av ett giftutsläpp, så påverkas inte bara 

dessa utan också de fiskar och fåglar som lever av dem. När utsläppet sker dör fågelsången, så som 

Rachel Carson beskrev det i sin banbrytande bestseller ”Tyst vår” för femtio år sedan.  

 
När vi läser om giftutsläpp i Vegeå, Niagara och andra vattendrag i Nordvästskåne så är det alltså den 

döda ädelfisken tidningsrubrikerna brukar tala om. Men om motorn i djurlivets botten, insekterna, 

varav många är vattenlevande, skrivs det sällan. Trots deras betydelse för hela näringskedjan, 

inklusive många fåglar och däggdjur längst upp i toppen. 

 

Få återstående öringsbäckar i Kullabygden 

Strömvattnen i Kullabygden är få och de som håller öring kan räknas på ena handens fingrar, men det 

har inte alltid varit så. Tack vare militärens kartläggning av bygden 1812-1820 vet vi att det då fanns 

betydligt fler små vattendrag i trakten. Vid golfbanan mynnade Svinabäcken som avvattnade ett par 

småsjöar på Brännan. Men så kom befolkningsexplosionen under andra halvan av 1800-talet och 

behovet av mat ökade dramatiskt. Med en hotande svältkatastrof flåsande i nacken uppmuntrades 
bönderna att dika ut det sista av odlingsbar mark – våtmarkerna. Jonstorpsbäckenet med Görslövsån 

”madagropen” är ett typiskt sådant exempel. Brännan strax norr om Svanebäck ett annat.  Den 

långsamt ringlande Svinabäcken förvandlades till det raka, snabbrinnande Brännan diket. Bäckar som 

hållit öring sedan urminnes tider kulverterades eller bara sinade och försvann. Men några få blev 

kvar och en av dem är Niagara.  

 



 
Genom kulvertar leds ofta dagvatten och jordbruksvatten direkt till havet. 

 

 

Strömvattnens renässans 

Statliga bidrag och en uppsjö av agronomiska avhandlingar om ”mossodling” drev på utdikningen 

ända in på 1960-talet, varefter pengarna började gå till det motsatta ändamålet, återupprättandet av 
våtmarker och öppna strömvatten. Varför? 

 

Tack vare den enorma effektiviseringen av växtodlingen under 1900-talet producerar vi sedan länge 

tillräckligt med mat för att försörja vår del av världen, vilket alltså innebär att vi sedan femtio år kan 

kosta på oss att ta hänsyn till utdikningens avigsidor. Denna hotade alltså många vattenberoende 

djurarter och växter, och på grund av raka diken, täckdikning och kulvertar ökade läckaget av 

näringsämnen till havet, man brukar tala om ”kväveautostrador” - motsatsen till forna tiders 

långsamt rinnande och slingrande bäckar, där luft och grönska hann ta upp de för havet skadliga 

överdoserna av kväve och fosfor. På senare tid har också klimatförändringen med den ökande risken 

för massiva störtregn ytterligare satt fart på viljan att ersätta smala diken och kulvertar med öppna 
vattenlöp som kan svälja framtidens vattenmassor. 

 

Niagaras beskyddare 

Kullens Fiskareförening är en intresseorganisation som förr försvarade yrkesfiskarenas intressen, 

men numera mest består av naturintresserade fritidsfiskare.  Roland Spegel bor i Viken och är 

föreningens ordförande: ”Vi har bekostat två undersökningar av Niagara. För några år sedan en som 

avslöjade att här fanns gott om öringsungar och kanske ännu viktigare – föda för dessa. Förra året  

Inhandlade vi en analys av vad som kunde göras för att förbättra livsvillkoren för öringen.”  

 

Denna analys ledde till att den naturintresserade Gustaf Trolle på Kulla Gunnarstorp lät riva en bro 

över bäcken i öringens bästa lekområde i det som kallas Christinelunds bäckravin. Fynd av utlekta och 

döda storöringar uppströms bron indikerade nämligen att bron på höstkanten fångade upp grenar 
och lövmassor som frös till och hindrade fisken att vandra tillbaks till havet. Den svalt helt enkelt 

ihjäl. Trolle har också låtit anlägga en större våtmark i bäckens källområde, vilket kan minska risken 

att bäcken sinar under torra somrar.  

 



 
Roland Spegel inspekterar skuggplantering vid Döshultsbäcken. 

 

 

Skuggplantering 

Mellan lekområdet i den lövskuggade Christinelundsravinen, och Niagara i Viken löper bäcken i ett 

djupt solbelyst dike genom jordbrukslandskapet.  Eftersom varmt vatten är ett hot mot öringen 

planterade därför frivilliga från Kullens Fiskareförening på försök sälg och hagtorn utmed bäcken vid 

Marie Bruces hästgård.  Syftet var alltså att skugga bäcken och därmed förhindra att solen värmer 

upp den till kritiska temperaturer. Metoden rekommenderas av både Naturvårsverket och 

Jordbruksverket eftersom skuggningen också bidrar till att minska igenväxningen i bäckens botten.  

På så sätt kan lantbrukarnas kostnader för dikesrensning sänkas – samtidigt som öringen mår bättre, 

och fåglar, fältvilt och pollinerande insekter kan dra fördel av de blommande och skyddande 
dikesrenarna.  

 

 
Om det är för grunt nedanför den här betongkanten kan inte öringen ta sats 

för hoppet upp i bäcken. 

 

 



 

Avlägsna vandringshinder 

Där Niagara faller ut i Sundet byggdes för några år sedan en betongbarriär för att förhindra erosion 

av bäckens kanter i samband med storm. Så länge vattendjupet nedanför kanten är tillräckligt kan 

öringen lätt ta sats för hoppet över kanten på sin väg mot lekplatserna, men skulle här inte grävas 

rent vid behov minskar möjligheten för fisken att ta sig upp. Alla bäckens beskyddare kände därför 

stor tacksamhet när Höganäs kommun grävde ut det kritiska området för att underlätta 

lekvandringen. 

 

Niagara och utbyggnaden av södra Viken 

Vid sidan av Kullens Fiskareförening är det främst sportfiskesällskapet Esox Lucius i Viken och dess 

ordförande Claes Trohammar som driver på Niagaraprojektet. Inte minst engagerar den kommande 

utbyggnaden av södra Viken. Eftersom bäcken kommer att löpa rakt igenom området och dessutom 
ta emot dagvattnet från dess trädgårdar, gator och torg är utformningen av vattenlöpet en utmaning 

för stadsplaneraren. Hittills har kommunen och byggnadsintressenterna visat stort engagemang – 

man inser att ett levande strömvatten med allt vad det innebär av ljud, fågelliv och växtlighet, är en 

stor tillgång i ett bostadsområde. Det får helt enkelt inte fuskas bort med gårdagens kulvertar och 

inbyggda risker för djurlivet! 

 

Det hela börjar nog med hjärtat 

I mångt och mycket finns det stora likheter mellan Skåne och våra grannar på andra sidan Sundet. 

Bördiga bygder med jordbruk och industrier som skapat rikedom och en gång för inte så länge 

räddade befolkningen från svälten, men som också bidragit till att naturen fått ta stryk. I Danmark 

gick det så långt att fisken i fjordarna började dö av ”ildsvinn”, syrebrist, och politikerna tvingades 
införa de för jordbrukarna mycket tuffa, så kallade ”Vandmiljöplanerna”, övervakningssystem som 

kraftigt beskar lantbrukarnas möjligheter att driva verksamheten efter eget huvud.  

 

Också när det gällde skadade strömvatten tog man i med kraft. Innan Skjern å på Jylland rätades ut 

till ett dike i slutet av 1960-talet för att bli majsfält, bjöd den på både, öring och ett rikt fågelliv. För 

några år sedan återskapades på skattebetalarnas bekostnad dess ringlande lopp. Laxen och många 

fågelarter är nu tillbaks. Men det kostade 400 miljoner danska kronor.  

 

Det behöver inte gå så långt som i Danmark, för vi kan ofta med ganska små medel försäkra oss om 

att naturen inte tar skada. Det hela börjar antagligen med barnen. Att vi i smått och stort ska hålla 
rent i naturen. Någon gjorde fel i Niagara, Vegeå och alla de andra vattendragen där fisk och därmed 

sannolikt också annat liv dog. Var det av okunnighet? Bristande rutiner? Slarv? Hänsynslöshet? 

 

Huvudet måste naturligtvis vara med. Men det hela börjar nog med hjärtat. 

 

Anders Engström 


