
Välkommen till Mörtälven i Bortan-Häljebodas fvof . 

Här genomför Fvof ihop med Eda fiskevårdskrets biotopvårdande åtgärder för Öring. 

 
Fiskarter i Mörtälven och Storeken 

 

Öring och dess behov 

Biotopvård i Mörtälven för Öring 

I Storeken finns gäddor ,Abborre, mört och löja samt även en och 

annan större Öring.  I Mörtälven är det färre arter och det beror 

på det strömmande vattnet. Detta passar inte alla arter av fisk.  

Vad vi hittar är dock öring och Elritsa . Dessa arter gillar ström-

mande vatten och är även en indikator på att vattnet har en bra 

kvalitet.  

 

Öring (Salmo trutta) är en art i familjen laxfiskar. Dess naturliga 

utbredning sträcker sig från norra och nordvästra Europa.  Den är 

även introducerad till många platser runt om i världen. 

Öringen leker över grusbottnar i strömmande vattendrag. Artens 

namn, öring, kommer sig av att fisken uppehåller sig i vatten där 

botten består av ör, det vill säga grovt grus. 

Oftast brukar man prata om tre olika typer av 

öring. Havsöring som är en havsvandrande öring som utvandrar 

från sitt födelsevatten till havet, och insjööring som är anpassad 

till ett liv i sötvatten under hela sin livscykel och vandrar från sitt 

födelsevatten till en insjö, samt bäcköring som är en småväxt 

öring som lever hela sitt liv i bäckar och andra strömmande 

vattendrag.  

Om Bäcköringen får de rätta förutsättningarna med nog med lek-

platser samt mat och skydd så kommer även denna att kunna 

växa sig stor och   vandra ut till närliggande sjöar. Om den får 

chansen att vandra ut i sjön och äta sig stor på småfisk så kommer 

den sedan att vid lek vilja återvända till sin uppväxtplats i bäcken. 

Gör den detta så kommer dess avkomma att ha större chans för 

överlevnad och  flera av dessa yngel kommer också kunna vandra 

ut till sjön. I Mörtälven finns denna möjlighet för bäcköringen. 

Mörtälven har som  så många andra rinnande vatten i Sverige blivit rensad på stenar för att man skulle 

kunna bedriva den för tiden viktiga timmerflottningen. Timmerflottningen var dåtidens sätt att få timmer 

från skogen till sågverken och detta sysselsatte en stor mängd folk på landsbygden. När timmerflott-

ningseran avslutades och vi övergick till lastbilar så återställdes tyvärr inte dessa vattendrag. Det innebar 

att en stor del av Öringen levnadsmiljö försämrades. 

Leaderprojektet som initierats av Bortan-Häljebodas Fvof samt Eda fiskevårdskrets går ut på att just åter-

ställa Mörtälven till så nära som det går att det såg ut innan flottningsepoken. Med hjälp av grävmaskin 

och armkraft  har man återfört mycket av den stenen som legat i strandkanten av älven samt byggt  lek-

bottnar och tillfört död ved till vattendraget. Åtgärderna beräknas att kunna öka populationen av Öring i 

älven med över 50 % . Någon som i sin tur kommer generera sjövandrande öring ut till sjön Storeken. 

Bilden till vänster  visar ett 

gammalt foto av Mörtälven 

under flottningsepoken. 

Notera allt timmer som 

flottades i denna lilla älv 

Bilderna under texten påvisar före och efter arbete i restaurering-

en. Sten och död ved har återförts ut i älven för att ge öringen lek-

platser samt skydd mot fiender. 




