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Förord 
Studien genomfördes under hösten 2009 av Länsstyrelsen Gävleborg som en uppföljning av 
det regionala miljömålet 10.3 ”År 2010 ska hotade arter och fiskstammar kunna nå lämpliga 
reproduktionsområden i 90 % av alla kustmynnande vattendrag med vattenföring året runt”. 
Arbetet är genomfört som ett projekt inom det interna miljömålsarbetet av miljömålsmedel. 
 
Ett stort tack riktas till Johan Andreasson, Hudiksvalls kommun, Einar Eriksson, Njutånger, 
Kent Hammarström, Gnarps Fiskeområde, Pär Granström, Gävle kommun, Petter Hillborg, 
Naturskyddsföreningen Gävle, Jan Lundstedt, Söderhamns kommun, Bernt Moberg, konsult 
Gävle, som bidragit med kunskap och material till arbetet. 
 
Omslagsbilden illustrerar Strömdalens kraftverk i Gavleån, Gävle, som utgör ett 
vandringshinder för vandrande fiskarter. 
 
 
 

Jan-Åke Johansson    Elin Hultman 
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Sammanfattning  
Enligt ett av Gävleborgs miljömål ska ”Hotade arter och fiskstammar senast 
år 2010 kunna nå lämpliga reproduktionsområden i 90 % av alla 
kustmynnande vattendrag med vattenföring året runt”. Men frågan är; gör de 

det? Målet har följts upp under hösten 2009 för att undersöka i vilka av länets vattendrag som 
reproduktion är möjlig för kustlevande fiskarter. 
 
Det övergripande syftet med miljömålet är att skapa förutsättningar som främjar förekomsten 
av livskraftiga reproducerande fiskbestånd och beakta den biologiska mångfalden. Utifrån 
behovet att åtgärda vandringshinder och förstörda lekområden formades det högt satta målet 
på 90 % tillgängliga vattendrag med lämpliga reproduktionsområden. 
 
Alla fiskarter förflyttar sig inom vattensystemen i större eller mindre utsträckning. Fiskens 
vandring till reproduktionsområden är exempel på sådana förflyttningar. Eftersom fisken 
under sin livscykel utnyttjar habitat av skiftande slag i både vattendrag, sjöar och längs med 
kusten är det nödvändigt att fisken har tillgång till olika delar av vattensystemet. Människan 
har påverkat sjöar och vattendrag under lång tid vilket har medfört att det idag återstår ett fåtal 
orörda vattendrag. Majoriteten av de kustmynnande vattendragen i Gävleborgs län är 
påverkade av rensning och vandringshinder som dammar och vägtrummor. Den mänskliga 
exploateringen gör att reproduktionsområden för fisk förstörts och att fiskarter, som öring och 
gädda, hindras att nå de kvarvarande reproduktionsområdena.  
 
Uppföljningen av målet utgick från en sammanställning av kustmynnande vattendrag, som 
skulle kunna utgöra reproduktionsområden för fisk. Med hjälp av biotopkarteringsdata och 
lokalkännedom hos fiskevårdsansvariga personer har sedan förutsättningarna för kustlevande 
arter att nå sina reproduktionsområden i vattendragen bedömts. Arternas möjlighet att nå 
reproduktionsområdena har bedömts i relation till deras tillgänglighet historiskt sett. 
Reproduktionsområdena har bedömts utifrån strömanpassade och ej strömanpassade arters 
krav på lek- och uppväxtmiljöer för att i respektive vattendrag kunna hålla ett livskraftigt 
bestånd. För strömanpassade arter användes öring som exempelart och för ej strömanpassade 
arter användes gädda.  
 
Resultatet visar att i 64 % av vattendragen, där reproduktionsområden för en eller båda arterna 
finns, är dessa möjliga att nå för fisk som vandrar upp från kusten. Öring kan nå sina 
reproduktionsområden i 64 % av länets kustmynnande vattendrag, där lämpliga 
reproduktionsområden finns. I 69 % av vattendragen där lämpliga reproduktionsområden 
finns, kan gädda nå dessa. 
 
För att på sikt nå målet krävs fortsatt arbete med att restaurera kustmynnande vattendrag. 
Detta arbete omfattar återställning av reproduktionsområden och återskapande av 
vandringsmöjligheter förbi dammar och andra vandringshinder. Även många av de vattendrag 
som i denna rapport anses uppnå kravet på tillgängliga reproduktionsområden är i behov av 
restaureringsåtgärder för att vattendragens potential för fiskproduktion ska kunna nås. Det 
konkreta arbetet behöver utökas till att omfatta hela länet för att målet ska vara möjligt att nå. 
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Bakgrund 
Sjöar och vattendrag har sedan lång tid tillbaka utnyttjats för att utvinna kraft. Dammar har 
anlagts både i direkt anslutning till kraftutvinningen och för att skapa vattenmagasin. 
Effekterna av detta har blivit att vattendrag helt spärrats av för vandrande fisk och att förut 
strömmande sträckor blivit uppdämda. Även felaktigt anlagda vägtrummor utgör 
vandringshinder för fisk. Fallhöjden vid trummans utlopp är oftast för hög eller också är 
trummans dimension för liten så att vattenhastigheten blir för stor. Flottledsrensning är 
ytterliggare en mänsklig aktivitet som förstört många reproduktionsområden, speciellt för 
öring. I såväl jordbrukslandskapet som skogslandskapet har dikningsföretag förstört lämpliga 
habitat och torrlagt stora arealer. 
 
Eftersom många fiskarter är anpassade till att vandra för överlevnad, tillväxt och reproduktion 
kan fiskpopulationer vid uppkomsten av ett vandringshinder helt slås ut eller kraftigt 
begränsas i förekomst och utbredning.  
 
Öring leker över grusbottnar i strömmande vattendrag under hösten och rommen kläcks sedan 
under senvintern/våren. Öring som är anpassad till att vandra har påverkats negativt av 
utbyggnaden av vattenkraften och fellagda vägtrummor. Öringen stannar i sjön eller havet tills 
den blir könsmogen då den vandrande öringen går tillbaka till det vattendrag där den föddes 
för att leka. Dammar och fellagda vägtrummor utgör vandringshinder och fragmenterar 
öringens livsmiljö. 
 
Gädda leker över grunda, 
vegetationsklädda bottnar på 
våren, gärna där solen tidigt 
värmer upp vattnet eftersom det 
påskyndar ynglens tillväxt. 
Kustlevande bestånd utnyttjar 
både grunda skyddade vikar och 
lekområden i sötvatten, se figur 
1. Lek vid kusten sker ofta i vass, 
men även på djupare områden 
med lämpligt bottensubstrat. För 
lek i sötvatten kan till exempel 
översvämmade betesmarker 
utnyttjas. Den första tiden livnär 
sig ynglen på djurplankton och 
insektslarver men övergår snabbt till fisk, och inte sällan sina egna artfränder. Nya studier 
tyder på att det finns många separata gäddbestånd längs kusten. Sannolikt har varje bäck ett 
unikt bestånd som uppvisar ”hooming beteende”, det vill säga att de återvänder för att leka i 
samma vattendrag som de fötts i, precis som lax och öring.  
 
Andra vandrande fiskarter som är beroende av fria vandringsvägar, som även de drar nytta av 
restaureringssarbetet, är lax, abborre, sik, ål, flodnejonöga, strömlekande sik, kustharr, mört, 
brax, björkna, lake, vimma med flera. 
 
Sedan 1990-talet har ett omfattande arbete med återställningsåtgärder genomförts i länet. 
Majoriteten av dessa har handlat om biotopvård genom att till exempel återföra tidigare 

Figur 1. Exempel på lämpligt reproduktionsområde för gädda 
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bortrensade stenblock till strömfåror. Vandringshinder som vägtrummor och dammar med 
mera, har eliminerats och lekgrus har lagts ut i vattendrag för att återskapa förstörda 
lekområden för främst öring och lax.

Metod 
Uppföljningsarbetet utgick från SMHI:s vattendragsregister, varifrån de kustmynnande 
vattendrag valdes ut. Det ursprungliga urvalet om 87 vattendrag kompletterades med 
ytterligare 9 vattendrag som av fiskevårdskunniga personer bedömdes utgöra möjliga 
reproduktionsområden med betydelse för det lokala fiskebeståndet. Varje vattendrag gavs ett 
nummer (1-96). Som underlag till studien användes biotopkarteringar och vandringshinder i 
GIS-format samt kommunernas fiskeplaner. 
 
Med hjälp av fiskevårdskunniga på kommunerna, personer på Länsstyrelsen Gävleborg och 
personer med lokalkännedom bedömdes aktuell status för vattendragens 
reproduktionsområden och vandringshinder. Ett lämpligt reproduktionsområde ansågs i 
studien vara ett område, med lämpliga lek- och uppväxtbetingelser, stort nog att långsiktigt 
hålla en livskraftig population. I förekommande fall kan flera mindre områden tillsammans 
skapa tillräckliga förutsättningar. För varje vattendrag bedömdes om reproduktionsområden 
fanns och om de är möjliga att nå från kusten. I bedömningen av lämpliga 
reproduktionsområden har hänsyn tagits till hur mycket av de ursprungliga/möjliga 
reproduktionsområdena som är tillgängliga idag. I stora vattendrag anses att ett större 
reproduktionsområde behöver finnas tillgängligt än i små vattendrag. 
 
Reproduktionsområdena bedömdes utifrån strömanpassade och ej strömanpassade arters krav 
på lek- och uppväxtmiljö. Strömanpassade arter representerades av öring och ej 
strömanpassade arter av gädda. Där kunskap fanns noterades reproduktionsområdenas 
koordinater eller namn. Vandringshindrens typ, placering och passerbarhet noterades även. 
Personen som gjort bedömningen antecknades.  

Analys 
Utifrån insamlad data gjordes, för varje vattendrag, en bedömning av båda arternas möjlighet 
att nå lämpliga reproduktionsområden. För att förutsättningarna i ett vattendrag ska bedömas 
som godkända ska båda arterna kunna nå lämpliga reproduktionsområden. Ett vattendrag 
bedöms även vara godkänt när bara en art kan nå lämpliga reproduktionsområden om den 
andra arten av naturliga orsaker saknar reproduktionsmöjligheter. Det kan till exempel vara 
vattendrag med naturliga vandringshinder som gädda inte kan passera eller vattendrag som är 
lugnflytande vilka saknar lek- och uppväxtområden för öring. Även vattendragens 
tillgänglighet för respektive art, öring och gädda, analyserades. Bedömningarna 
sammanställdes på läns- och kommunnivå. 

Resultat 
Studien visar att i 64 % (54 av 96) av länets kustmynnande vattendrag, där lämpliga 
reproduktionsområden för en eller båda arterna finns, är dessa möjliga att nå för fisk som 
vandrar upp från kusten, se tabell 1. Öring kan nå sina reproduktionsområden i 64 % av de 
kustmynnande vattendragen, där lämpliga områden finns. I 69 % av vattendragen, där 
lämpliga reproduktionsområden finns, kan gädda nå dessa. 
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Totalt undersöktes 96 vattendrag, se bilaga; tabell 6 och karta 1, men det finns endast 
kännedom om och lämpliga reproduktionsområden i 84 av vattendragen.  
 
Tabell 1: Resultat Gävleborg läns kustmynnande vattendrag 
Hela länet Öring Gädda Sammanvägning 
Antal vattendrag i studien 96 96 96 
Antal vattendrag där kunskap saknas 3 6 6 
Antal vattendrag där reproduktionsmöjligheter saknas naturligt 34 18 6 
Antal vattendrag där reproduktionsområden finns 59 72 84 
Antal vattendrag där reproduktionsområden kan nås 38 50 54 
Antal vattendrag där reproduktionsområden inte kan nås 21 22 30 
Andel vattendrag där reproduktionsområden kan nås 64 % 69 % 64 % 
 
I Gävle kommun är 7 av 14 kustmynnande vattendrag, där reproduktionsområden för en eller 
båda arterna finns, möjliga att nå för fisk som vandrar upp från kusten, se bilaga; tabell 2 och 
karta 2. Öring kan nå sina reproduktionsområden i 4 av 9 vattendrag där lämpliga områden 
finns. I 9 av 14 vattendrag, där lämpliga områden finns, kan gädda nå sina 
reproduktionsområden. 
 
I Söderhamns kommun är 13 av 18 kustmynnande vattendrag, där reproduktionsområden för 
en eller båda arterna finns, möjliga att nå för fisk som vandrar upp från kusten, se bilaga; 
tabell 3 och karta 3. Öring kan nå sina reproduktionsområden i 10 av 13 vattendrag där 
lämpliga områden finns. I 14 av 18 vattendrag, där lämpliga områden finns, kan gädda nå 
sina reproduktionsområden. 
 
I Hudiksvalls kommun är 24 av 35 kustmynnande vattendrag, där reproduktionsområden för 
en eller båda arterna finns, möjliga att nå för fisk som vandrar upp från kusten, se bilaga 1; 
tabell 4 och karta 4, 5, 6 och 7. Öring kan nå sina reproduktionsområden i 15 av 21 
vattendrag där lämpliga områden finns. I 23 av 32 vattendrag, där lämpliga områden finns, 
kan gädda nå sina reproduktionsområden. 
 
I Nordanstigs kommun är 10 av 17 kustmynnande vattendrag, där reproduktionsområden för 
en eller båda arterna finns, möjliga att nå för fisk som vandrar upp från kusten, se bilaga 1; 
tabell 5 och karta 8 . Öring kan nå sina reproduktionsområden i 9 av 16 vattendrag där 
lämpliga områden finns. I 4 av 8 vattendrag, där lämpliga områden finns, kan gädda nå sina 
reproduktionsområden. 

Felkällor 
Undersökningen bygger på bedömningar gjorda av fiskevårdsansvariga på kommunerna och 
personer med lokalkännedom om var reproduktionsområden och vandringshinder finns och 
om hindrens passerbarhet. Detta innebär att bedömningarna är subjektiva och därmed kan 
skilja sig åt beroende av personens bakgrund och kunskap. Undersökningen tar inte hänsyn 
till alla fiskarter utan representeras av två grupper med krav på lek- och uppväxtmiljö; 
strömanpassade arter och ej strömanpassade arter. Alla kustmynnande vattendrag är inte 
inkluderade utan undersökningen utgår från SMHI:s register för kustmynnande vattendrag. 
Täckningen bedöms dock vara nära hundraprocentig för vattendrag med 
reproduktionsområden för öring. För gädda kan möjligen vissa betydelsefulla 
reproduktionsområden saknas i undersökningen. 
 



   

 8

Fortsatt arbete 
En av de viktigaste åtgärderna inom fiskevården är att återskapa fria vandringsvägar i 
vattendragen. I det arbetet kan studien användas som ett redskap för prioriteringar av 
restaureringsåtgärder. För att nå miljömålet behöver det konkreta arbetet med restaurering av 
vattendragen utökas till att omfatta hela länet. I kommunernas eget miljömålsarbete är detta 
uppföljningsarbete användbart. 

Medverkande 
Studien har genomförts av Elin Hultman med stöd av Fredrik Stjernholm. Bedömningarna av 
vattendragens tillgänglighet samt aktuell status för vandringshindren har gjorts av; Johan 
Andreasson, Hudiksvalls kommun, Einar Eriksson, Njutånger, Karl Gullberg, Länsstyrelsen 
Gävleborg, Pär Granström, Gävle kommun, Kent Hammarström, Gnarps Fiskeområde, Petter 
Hillborg, Naturskyddsföreningen Gävle, Lars Ljunggren, Länsstyrelsens Gävleborg, Jan 
Lundstedt, Söderhamns kommun, Bernt Moberg, konsult Gävle och Fredrik Stjernholm, 
Länsstyrelsens Gävleborg.  
 
Under arbetets gång har en referensgrupp träffats och diskuterat projektet. I referensgruppen 
har Karl Gullberg, Elin Hultman, Jan-Åke Johansson, Gunilla Jonsson, Lars Ljunggren, 
Fredrik Stjernholm och Andrea Thurfjell deltagit. 

Referenser 
Gävle kommun, Gävle fiskeplan, Gävle 2002 
Hudiksvalls kommun, Fiskevårdsplan 2005, Hudiksvall 2005 
Länsstyrelsen Gävleborg, Hur mår miljön?, Rapport 2005:6, Gävle 2005  
Länsstyrelsens biotopkarteringsdatabas, Gävleborgs län 
SMHI:s vattendragsregister 
Söderhamns kommun, Fiskeplan 2003, Söderhamn 2003 
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Bilaga 
Tabell 2: Resultat Gävle kommuns kustmynnande vattendrag 
Gävle kommun Öring Gädda Sammanvägning 
Antal vattendrag studien 14 14 14 
Antal vattendrag där kunskap saknas 0 0 0 
Antal vattendrag där reproduktionsmöjligheter saknas naturligt 5 0 0 
Antal vattendrag där reproduktionsområden finns 9 14 14 
Antal vattendrag där reproduktionsområden kan nås 4 9 7 
Antal vattendrag där reproduktionsområden inte kan nås 5 5 7 
Andel vattendrag där reproduktionsområden kan nås 44 % 64 % 50 % 
 
Tabell 3: Resultat Söderhamns kommuns kustmynnande vattendrag 
Söderhamns kommun Öring Gädda Sammanvägning 
Antal vattendrag studien 18 18 18 
Antal vattendrag där kunskap saknas 0 0 0 
Antal vattendrag där reproduktionsmöjligheter saknas naturligt 5 0 0 
Antal vattendrag där reproduktionsområden finns 13 18 18 
Antal vattendrag där reproduktionsområden kan nås 10 14 13 
Antal vattendrag där reproduktionsområden inte kan nås 3 4 5 
Andel vattendrag där reproduktionsområden kan nås 77 % 78 % 72 % 
 
Tabell 4: Resultat Hudiksvalls kommuns kustmynnande vattendrag 
Hudiksvalls kommun Öring Gädda Sammanvägning 
Antal vattendrag studien 47 47 47 
Antal vattendrag där kunskap saknas 3 6 6 
Antal vattendrag där reproduktionsmöjligheter saknas naturligt 23 9 6 
Antal vattendrag där reproduktionsområden finns 21 32 35 
Antal vattendrag där reproduktionsområden kan nås 15 23 24 
Antal vattendrag där reproduktionsområden inte kan nås 6 9 11 
Andel vattendrag där reproduktionsområden kan nås 71 % 72 % 69 % 
 
Tabell 5: Resultat Nordanstigs kommuns kustmynnande vattendrag 
Nordanstigs kommun Öring Gädda Sammanvägning 
Antal vattendrag studien 17 17 17 
Antal vattendrag där kunskap saknas 0 0 0 
Antal vattendrag där reproduktionsmöjligheter saknas naturligt 1 9 0 
Antal vattendrag där reproduktionsområden finns 16 8 17 
Antal vattendrag där reproduktionsområden kan nås 9 4 10 
Antal vattendrag där reproduktionsområden inte kan nås 7 4 7 
Andel vattendrag där reproduktionsområden kan nås 56 % 50 % 59 % 
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Tabell 6: Resultat Gävleborg läns kustmynnande vattendrag 
    Reproduktionsområden tillgängliga 
Nr Vattendragsnamn Kommun Vandringshinder Öring Gädda Sammanvägning 

1 Älgängsån Gävle Damm i Tröskens utlopp nej nej Nej 
2 Björsjöbäcken Gävle Damm i Kastsjöns utlopp nej nej Nej 
3 Järvstabäcken Gävle  ja ja Ja 
4 Gavleån Gävle Strömdalens kraftverk nej nej Nej 
5 Testeboån Gävle  ja ja Ja 

6 Verkmyrån Gävle 
Damm närmast Hillesjöns 
utlopp föruts saknas nej Nej 

7 Björkeån Gävle Fall vid Storfjärdens utlopp ja nej Nej 
8 Trödjeån Gävle  ja ja Ja 
9 Marsjöbäcken Gävle  föruts saknas ja Ja 

10 Trutmarbäcken Gävle  föruts saknas ja Ja 
11 Hamrångeån södra Gävle Damm och tröskel nej ja Nej 
12 Hamrångeån norra Gävle Tröskel nej ja Nej 
13 Harifjärdsbäcken Gävle  föruts saknas ja Ja 
14 Lång-Jakobsbäcken Gävle   föruts saknas ja Ja 

15 Skärjån Söderhamn  ja ja Ja 
16 Tvärån/Löjhamnsån Söderhamn  ja ja Ja 
17 Sundsbäcken Söderhamn  föruts saknas ja Ja 
18 Kvarnån Söderhamn  ja ja Ja 
19 Hårsviksbäcken Söderhamn  ja ja Ja 
20 Ljusnan Söderhamn Ljusnefors kraftverk nej nej Nej 
21 Lötbäcken Söderhamn Damm Lill-ålsjöns utlopp nej ja Nej 
22 Dalbäcken Söderhamn  ja ja Ja 
23 Lerviksbäcken Söderhamn  ja ja Ja 
24   Söderhamn Trumma under järnvägen nej nej Nej 
25 Söderhamnsån Söderhamn  ja nej Nej 
26 Norralaån Söderhamn  ja ja Ja 
27   Söderhamn  föruts saknas ja Ja 
28   Söderhamn Trumma under väg föruts saknas nej Nej 
29 Slåttån Söderhamn  ja ja Ja 
30 Höljån Söderhamn  föruts saknas ja Ja 
31 Syrvällingsdraget Söderhamn  föruts saknas ja Ja 
32 Skvallerbäcken Söderhamn   ja ja Ja 

33 Siviksbäcken Hudiksvall Trumma under väg ja nej Nej 
34 Skärvesjöbäcken Hudiksvall Trumma under väg nej nej Nej 
35   Hudiksvall  föruts saknas ja Ja 
36 Åskärrviksån Hudiksvall  föruts saknas ja Ja 
37 Fäbodvikskanalen Hudiksvall  föruts saknas ja Ja 
38 Draguspunsarna Hudiksvall  föruts saknas ja Ja 
39 Åtjärnsbäcken Hudiksvall  ja ja Ja 
40 Svarttjärnsbäcken Hudiksvall  kunskap saknas kunskap saknas Kunskap saknas 
41 Lillhamnsån Hudiksvall  föruts saknas föruts saknas föruts saknas 
42 Ekentjärnsån Hudiksvall  föruts saknas kunskap saknas Kunskap saknas 
43 Enångersån Hudiksvall  ja ja Ja 
44 Örängesbäcken Hudiksvall  föruts saknas kunskap saknas Kunskap saknas 
45 Nianån Hudiksvall Kraftverk nej nej Nej 
46   Hudiksvall  kunskap saknas kunskap saknas Kunskap saknas 
47 Fiskbäcken Hudiksvall Trumma under väg föruts saknas nej Nej 
48   Hudiksvall  kunskap saknas kunskap saknas Kunskap saknas 
49 Iggesundsån Hudiksvall Kraftverk nej nej Nej 
50 Sjöbyttebäcken Hudiksvall  föruts saknas nej Nej 
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    Reproduktionsområden tillgängliga 
Nr Vattendragsnamn Kommun Vandringshinder Öring Gädda Sammanvägning 

       
51 Drevtjärnsbäcken Hudiksvall  föruts saknas föruts saknas föruts saknas 
52 Fågelviksbäcken Hudiksvall  föruts saknas ja Ja 
53 Delångersån Hudiksvall  ja ja Ja 
54   Hudiksvall  föruts saknas föruts saknas föruts saknas 
55 Långsjöbäcken Hudiksvall  ja ja Ja 
56 Hornån Hudiksvall  ja ja Ja 
57 Hallstaån Hudiksvall  ja ja Ja 
58 Bastsjöbäcken Hudiksvall  ja ja Ja 
59 Killingsjöbäcken Hudiksvall  föruts saknas kunskap saknas Kunskap saknas 

60 Kölsundet Hudiksvall 
Dammrester nära 
vattendragets utlopp nej nej Nej 

61   Hudiksvall Trumma under stora vägen nej föruts saknas Nej 
62 Kolarviksbäcken Hudiksvall Trumma under väg nej föruts saknas Nej 
63 Harenbäcken Hudiksvall Trumma och fiskgaller föruts saknas nej Nej 
64 Pulsarvsbäcken Hudiksvall  ja ja Ja 
65 Bålsjöbäcken Hudiksvall  ja föruts saknas Ja 
66 Kassingbäcken Hudiksvall  föruts saknas föruts saknas föruts saknas 
67 Stråsjöbäcken Hudiksvall  ja ja Ja 
68 Häggvikssjön Hudiksvall Trumma under väg föruts saknas nej Nej 
69 Vittröskenbäcken Hudiksvall  föruts saknas föruts saknas föruts saknas 
70 Fisksjöbäcken Hudiksvall  ja ja Ja 
71 Lortfjärdsbäcken Hudiksvall  föruts saknas ja Ja 
72   Hudiksvall  föruts saknas ja Ja 
73   Hudiksvall  föruts saknas föruts saknas föruts saknas 
74 Sunnån Hudiksvall  ja ja Ja 
75 Långfjärdensbäcken Hudiksvall  föruts saknas ja Ja 
76 Rörfjärdsbäcken Hudiksvall  ja ja Ja 
77 Kallråbäcken Hudiksvall  föruts saknas ja Ja 
78   Hudiksvall  föruts saknas ja Ja 
79 Masksjöbäcken Hudiksvall   ja ja Ja 

80 Harmångersån Nordanstig 
Kraftverk med ej fungerande 
fiskväg nej nej Nej 

81 
Harmångersån N 
Grenen Nordanstig Damm vid åns utlopp nej nej Nej 

82 Vallbäcken Nordanstig  ja ja Ja 
83 Lönnångersbäcken Nordanstig  ja föruts saknas Ja 
84 Edsmyrån Nordanstig Dammrest vid metallindustrin nej nej Nej 

85 Stortjärnsbäcken Nordanstig 
Trumma under stora vägen 
vid Nils-Petters nej föruts saknas Nej 

86 Stenmyrbäcken Nordanstig  ja föruts saknas Ja 
87 Rundamyrsbäcken Nordanstig  ja föruts saknas Ja 
88 Vassbäcken Nordanstig  ja föruts saknas Ja 
89 Gnarpsån Nordanstig  ja föruts saknas Ja 
90   Nordanstig Fiskgaller nej föruts saknas Nej 
91 Rödviksbäcken Nordanstig  föruts saknas ja Ja 
92 Haddängsån Nordanstig  ja ja Ja 
93 Dyrån Nordanstig  ja ja Ja 
94 Bäcksandsbäcken Nordanstig  ja föruts saknas Ja 

95 Toppbodtjärnsbäcken Nordanstig 
Galler för gräskarp vid 
mynningen nej nej Nej 

96 Oxsandsbäcken Nordanstig Trumma under väg nej föruts saknas Nej 
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Karta 1. Kustmynnande vattendrag i Gävleborgs län som ingick i undersökningen av 
fiskarters möjlighet att nå lämpliga reproduktionsområden. Punkternas färg anger den 
sammanvägda bedömningen av möjligheten för öring och gädda att nå lämpliga 
reproduktionsområden i vattendraget. Även de vattendrag där reproduktionsområden saknas 
naturligt eller där kunskap om vattendraget saknas anges.  
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Karta 2. Sammanvägd bedömning av möjligheten för öring och gädda att nå lämpliga 
reproduktionsområden i vattendragen i Gävle kommun, nr 1-14. Där förekomsten av lämpliga 
reproduktionsområden är känd markeras det med en stjärna för sjöar och en sträcka för en del 
av ett vattendrag. 
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Karta 3. Sammanvägd bedömning av möjligheten för öring och gädda att nå lämpliga 
reproduktionsområden i vattendragen i Söderhamns kommun, nr 15-32. Där förekomsten av 
lämpliga reproduktionsområden är känd markeras det med en stjärna för sjöar och en sträcka 
för en del av ett vattendrag. 
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Karta 4. Sammanvägd bedömning av möjligheten för öring och gädda att nå lämpliga 
reproduktionsområden i vattendragen i Hudiksvalls kommun, nr 33-48. Där förekomsten av 
lämpliga reproduktionsområden är känd markeras det med en stjärna för sjöar och en sträcka 
för en del av ett vattendrag. 
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Karta 5. Sammanvägd bedömning av möjligheten för öring och gädda att nå lämpliga 
reproduktionsområden i vattendragen i Hudiksvalls kommun, nr 49-58. Där förekomsten av 
lämpliga reproduktionsområden är känd markeras det med en stjärna för sjöar och en sträcka 
för en del av ett vattendrag. 
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Karta 6. Sammanvägd bedömning av möjligheten för öring och gädda att nå lämpliga 
reproduktionsområden i vattendragen i Hudiksvalls kommun, nr 59-74. Där förekomsten av 
lämpliga reproduktionsområden är känd markeras det med en stjärna för sjöar och en sträcka 
för en del av ett vattendrag. 
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Karta 7. Sammanvägd bedömning av möjligheten för öring och gädda att nå lämpliga 
reproduktionsområden i vattendragen i Hudiksvalls kommun, nr 75-79. Där förekomsten av 
lämpliga reproduktionsområden är känd markeras det med en stjärna för sjöar och en sträcka 
för en del av ett vattendrag. 
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Karta 8. Sammanvägd bedömning av möjligheten för öring och gädda att nå lämpliga 
reproduktionsområden i vattendragen i Nordanstigs kommun, nr 80-96. Där förekomsten av 
lämpliga reproduktionsområden är känd markeras det med en stjärna för sjöar och en sträcka 
för en del av ett vattendrag. 



Länsstyrelsens rapporter 2010 
 
2010:1 Skogsmiljöer och arter i den utvidgade Hamra nationalpark – inventeringsrapport
2010:2 Kvinnors och mäns företagande i Gävleborgs län - statistisk rapport 2009
2010:3  Når fisken sina reproduktionsområden i Gävleborgs kustmynnande vattendrag?

Länsstyrelsen Gävleborg
Tryck: Arkitektkopia i Gävle
Rapportnr: 2010:3
ISSN: 0284-5954

Besöksadress:  Borgmästarplan, 801 70 Gävle   Telefon: 026-17 10 00 
Webbadress:  www.lansstyrelsen.se/gavleborg


	första
	inlaga
	sista


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (ISO Coated v2 \050ECI\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.16667
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.16667
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly true
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (CGATS TR 001)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /SVE (Sandvikens Tryckeri CS3)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        8.503940
        8.503940
        8.503940
        8.503940
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /HighResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 8.503940
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




