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Förord 
 

ör att öka kunskapen om grunda havsvikars naturvärden och följa deras miljötillstånd 
genomför miljöanalysenheten vid Länsstyrelsen i Gävleborg årliga inventeringar av 

bottenvegetation och fiskyngel längs kusten. Arbetet utgör ett led i det regionala 
miljömålsarbetet där det har beslutats att 10 grunda vikar bör skyddas till år 2010. I 
miljömålsdokumentet framgår också att Länsstyrelsen skall inventera och sammanställa 
uppgifter om biologiskt värdefulla kustområden. Länsstyrelsen skall också ta fram ett 
program för övervakning, skydd och skötsel av dessa områden. 
 
I rapporten presenteras resultat från undersökningar utförda under sommaren 2005 i sju 
grunda havsvikar i Långvind (Hudiksvalls kommun), Sörsundet och Harkskärsfjärden (Gävle 
kommun). Vikarna i Långvind och Harkskärsfjärden har tidigare undersökts med samma 
metoder, medan Sörsundet för första gången inventerades på detta vis. Arbetet finansierades 
via det regionala miljöövervakningsanslaget och särskilda medel för marint naturskydd. 
Provtagning och analyser utfördes av Johan Persson, Henrik Schreiber och Gustav Johansson 
(JP sedimentkonsult HB), som också har skrivit rapporten. Vegetationskarteringen i 
Sörsundet utfördes dock av Länsstyrelsen. 
 
Rapporten vänder sig i första hand till 
beslutsfattare och tjänstemän på Länsstyrelsen och 
kommunerna. Där kan underlaget användas vid 
tillståndsprövning av miljöfarlig verksamhet samt 
vid samrådsärenden, som exempelvis muddring, 
uppförande av bryggor eller annan påverkan som 
kan skada miljön. Rapporten bidrar också med 
viktig kunskap för säkerställande av marina 
naturvärden och för övervakning av miljöns 
tillstånd. 
 
Den här rapporten är den sjunde om grunda havsvikar efter Gävleborgs kust. De tidigare 
rapporterna har nummer 1995:9, 2001:4, 2003:1, 2004:6, 2004:7 och 2005:4 och kan (med 
undantag av 1995:9) laddas ner från Länsstyrelsens hemsida. Under 2005 inventerades 
vegetation och bottenfauna på de vegetationsklädda bottnarna även i området utanför 
Sörsundets mynning. Resultaten från den undersökningen presenteras separat i Länsstyrelsens 
rapportserie nummer 2006:10. 
 
Med önskan om en intressant och givande läsning! 
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Foto på omslaget: Johan Persson 
Foto denna sida: Henrik Schreiber 
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Sammanfattning 
Grunda havsvikar är i regel mycket viktiga reproduktions- och uppväxtmiljöer för fisk. Här 
finns det substrat för lek, skyddande växtlighet, föda för de snabbt växande fiskynglen och, i 
opåverkade områden, en lämplig uppväxtmiljö vad gäller fysikaliska och vattenkemiska 
betingelser. Grunt vatten i kombination med förhållandevis lång omsättningstid ger upphov 
till höga vattentemperaturer under vår och försommar vilket främjar fiskynglens tillväxt. Den 
förhöjda vattentemperaturen i grunda havsvikar anses vara en av två huvudfaktorer till varför 
de är så viktiga för fiskarnas reproduktion. Den andra huvudfaktorn anses vara 
bottenvegetationen vars positiva inverkan kan antas bero på flera olika faktorer. Förutom att 
utgöra leksubstrat och en skyddad miljö för fiskyngel finns stora delar av födan för fiskyngel i 
anknytning till växtligheten. 
 
Syftet med föreliggande studie var att utföra en uppföljande inventering av tre grunda 
havsvikar i Långvind (tidigare inventerade 2002) och tre vikar i Harkskärsfjärden (tidigare 
inventerade 2003). Dessutom studerades Sörsundet. Samtliga vikar är belägna i Gävleborgs 
län. Målsättningen är att resultaten från undersökningen ska kunna ligga till grund för såväl 
miljöövervakning av grunda vikar som för skydd av värdefulla marina miljöer. 
 
Vikarna i Långvind och Harkskärsfjärden inventerades under perioden 15-19 augusti 2005 
med avseende på vattentemperatur, salthalt, siktdjup, djupförhållanden och påverkansgrad. 
Undervattensvegetationens artsammansättning och utbredning karterades av snorklare. Längs 
tvärgående transekter placerades en provruta på botten var 10:e meter där artförekomst, 
täckningsgrad samt djup noterades. Provtagningspunkter för fiskyngel, 12-29 per vik, valdes 
ut med utgångspunkt från djup- och vegetationsdata. Provtagningen skedde med 
sprängkapslar med 1 g krut, en standardiserad metod som fungerar även i vegetationsrika 
områden. Sörsundet inventerades med avseende på fiskyngel den 6 september 2005. 
Vegetationsstudien genomfördes 23-24 augusti och 1 september 2005 av Maria Lundmark, 
Peter Ståhl och Ingrid Wänstrand vid Länsstyrelsen i Gävleborg. 
 
Undersökningar av undervattensvegetation under två olika år visar normalt att det finns 
variationer mellan åren. Detta gäller i viss mån vikarna i Långvind, men särskilt vikarna i 
Harkskärsfjärden där rödsträfse var avsevärt mer vanligt förekommande under 2005 än under 
2003. Det motsatta gäller för havsnajas som förekom i större omfattning i vikarna i 
Harkskärsfjärden under 2003 än under 2005. Dessa resultat understryker vikten av att inte dra 
för stora slutsatser från studier utförda under ett enskilt år. 
 
De undersökta vikarna i Långvind och Harkskärsfjärden karaktäriserades liksom vid tidigare 
besök av riklig undervattensvegetation. I vikarna fanns generellt gott om abborre, medan 
gäddförekomsten var ojämnt fördelad och karpfiskarna få. Flest gäddyngel fångades i Yttra 
Storhamn medan Mjölkviken och viken syd S:t Olofs sten stod för de största fångsterna av 
abborryngel. Naturvärdena klassades som höga till mycket höga i samtliga sex vikar. 
 
Sörsundet karaktäriserades av relativt sparsam undervattensvegetation med dominans av 
ålnate. Stora mängder strömmingsyngel fångades i viken. Dock var fångsten av abborryngel 
anmärkningsvärt liten. I nuläget bedöms vikens naturvärden vara måttliga. I ett långsiktigt 
perspektiv kommer dock viken troligen bli alltmer viktig som fiskrekryteringslokal i takt med 
att den grundas upp. 
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Inledning 
En av Östersjöns allra mest värdefulla miljöer, men samtidigt också en av de känsligaste, är 
de grunda havsvikarna. Dessa områden är mycket variabla till sin karaktär och bidrar 
väsentligt till landskapets morfologiska och biologiska diversitet. Grunda vikar är biologiskt 
mycket produktiva. I dessa ansamlas på naturlig väg näringsrika organiska sediment vilket i 
kombination med en relativt hög vattentemperatur under vår och sommar ger upphov till en 
hög produktion av växter och alger. Vikarna är vanligen väl skyddade mot större inverkan 
från vågor och isrörelser. En mängd djur lever i vattenmassan och på bottnarna. Förutom att 
utgöra barnkammare för kustfiskpopulationer är dessa högproduktiva miljöer av stor 
betydelse för många fågelarter. 
 
För många fiskarters reproduktion är grunda havsvikar mycket viktiga. Här finns det substrat 
för lek, skyddande växtlighet, föda för de snabbt växande fiskynglen och i opåverkade 
områden en lämplig uppväxtmiljö vad gäller fysikaliska och vattenkemiska betingelser. 
Senare års forskning har understrukit de skyddade grunda havsvikarnas särskilda betydelse 
för kustfiskpopulationers reproduktion (Urho et al. 1990, Karås & Hudd 1993, Karås 1996a, 
1996b, 1999). Grunt vatten i kombination med förhållandevis lång omsättningstid ger upphov 
till höga vattentemperaturer under vår och försommar vilket befrämjar fiskynglens tillväxt. 
Den förhöjda vattentemperaturen i grunda havsvikar anses vara en av två huvudfaktorer till 
varför de är så viktiga för fiskarnas reproduktion. Den andra huvudfaktorn anses vara 
bottenvegetationen vars positiva inverkan kan antas bero på flera olika faktorer. Förutom att 
utgöra leksubstrat och en skyddad miljö för fiskyngel finns stora delar av deras föda i 
anknytning till växtligheten.  
 
Längs Bottenhavskusten sker årligen en landhöjning på flera millimeter. I kombination med 
ofta låglänt terräng och sedimentation av organiskt material ger landhöjningen upphov till en 
successiv förändring av skärgårdslandskapet. Omvandlingen från helt öppna havsvikar till 
nästan avsnörda sjöar har definitionsmässigt indelats i fyra olika morfologiska stadier 
(Munsterhjelm 1997): (i) förstadium till flada karaktäriseras av att ytvattnet står i öppen 
kontakt med det utanförliggande havet, men till viss del begränsas bottenvattnets flöde av en 
tröskel i mynningsområdet. Bladvassen växer endast i de allra mest skyddade lägena; (ii) 
flada karaktäriseras av att det fortfarande finns ett vattenutbyte mellan viken och havet men i 
begränsad omfattning. Vassvegetationen är välutvecklad; (iii) gloflada karaktäriseras av att 
mynningen är igenvuxen med vass men det sker ändock ett mer eller mindre kontinuerligt 
vattenutbyte mellan viken och havet. Oftast är hela viken vassomgärdad; (iv) glo 
karaktäriseras av att viken är helt avsnörd från öppna havet vid medelvattenstånd och 
vattenutbyte sker endast vid högt vattenstånd. 
 
Samtidigt som de grunda havsvikarna är mycket viktiga lek- och uppväxtområden för flertalet 
fiskarter är just kustzonen ofta i hög grad påverkad av mänskliga aktiviteter. Mötet mellan 
land och hav utgör ett ganska begränsat område som årligen utnyttjas av hundratusentals 
människor för rekreation, särskilt sommartid. Den alltmer ökande båttrafiken har stor direkt 
påverkan på livsmiljön i kustzonen. En indirekt effekt av denna verksamhet är olika former av 
muddringsföretag som genomförs i syfte att skapa farbara leder in till hamnar och bryggor. 
Att på detta sätt motverka den uppgrundning som landhöjning och sedimentation ger upphov 
till är generellt mycket negativt för livsmiljön i grunda vikar och kan ge irreparabla skador i 
känsliga biotoper. 
 
Under den senaste tioårsperioden har allt större insikt i hur viktiga de grunda havsvikarna är 
för livet i Östersjön bidragit till att inventeringar genomförts i olika delar längs den 
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mellansvenska Östersjökusten och längs finska kusten (Länsstyrelsen i Stockholms län 1991, 
1997, 2003, Karås & Hudd 1993, Länsstyrelsen i Gävleborgs län 1995, 2003, 2004a, 2004b, 
2005, Sandell & Karås 1995, Giegold et al. 1996, Munsterhjelm 1997, Rinkineva & Molander 
1997, Wallström & Persson 1997, 1999, Dahlgren & Virolainen 1998, Bäck & Lindholm 
1999, Karås 1999, Wallström et al. 2000, Länsstyrelsen i Södermanlands län 2002, 2005, 
Länsstyrelsen i Östergötlands län 2004). Tyvärr är mångåriga studier i samma område få 
varför kunskapen om struktur och funktion hos de grunda havsvikarnas ekosystem fortfarande 
är bristfällig. För att i möjligaste mån bevara de högproduktiva områden som de grunda 
havsvikarna utgör är det nödvändigt med ett utökat skydd. Samtidigt är kunskapen om den 
geografiska utbredningen av dessa habitat dålig varför det är nödvändigt med ett fortsatt 
inventeringsarbete längs våra kuster. 
 
Syftet med föreliggande studie var att utföra en uppföljande inventeringar av tre grunda 
havsvikar i Långvind (tidigare inventerade 2002) och tre vikar i Harkskärsfjärden (tidigare 
inventerade 2003) i Gävleborgs län, särskilt med avseende på undervattensvegetation och 
förekomst av fiskyngel. Dessutom genomfördes motsvarande studie i Sörsundet. 
Målsättningen är att resultaten från undersökningen ska kunna ligga till grund för såväl 
miljöövervakning av grunda vikar som för skydd av värdefulla marina miljöer. Arbetet, som 
finansierats av Länsstyrelsen i Gävleborgs län, har genomförts av Fil. dr Johan Persson, Fil. 
mag. Henrik Schreiber och Fil. dr Gustav Johansson genom JP Sedimentkonsult under 
augusti-september 2005. 
 
 

Undersökningsområdet 
Långvind är beläget ca 14 km norr om Söderhamn och ca 34 km söder om Hudiksvall (Figur 
1). Enstaka bebyggelse finns på Fäbodön, på ett par mindre öar samt längs kuststräckan 
mellan Norrfjärden och Långvindsbruk. Väster om det undersökta området ligger Långvinds 
fritidsområde med ett stort antal sommarstugor. Kustzonen består av storblockig och svallad 
morän. Partier med urskogsliknande skog samt klapperstensfält finns på Fäbodön. På många 
ställen är terrängen på land mycket svårforcerad och vattenområdena är i regel inget undantag 
med sin mångfald av öar, grynnor och stenblock. Stor försiktighet bör iakttagas vid 
framförande av båt i de inre och skyddade delarna för den som ej har mycket god 
lokalkännedom. Förutom hyggen i olika stadier längs vissa strandpartier samt en mindre 
småbåtshamn i Svensviken är undersökningsområdet i stort sett fritt från synbar påverkan från 
mänskliga aktiviteter. Långvind är ett Natura 2000-område som enligt Länsstyrelsen i 
Gävleborg innehåller de marina habitaten 1150 (Laguner), 1160 (Stora grunda vikar och 
sund) och 1170 (Rev). Tre vikar har studerats i området. 
 
Harkskärsfjärden är belägen ca 15 km nordost om Gävle, mellan Eskön i norr, 
Harkskär/Utvalnäs i söder samt Utnora i väster. Fjärden är mycket örik, flikig och 
förhållandevis grund. Esköns sydvästspets och många av öarna i Harkskärsfjärden utmärks av 
smala och storblockiga stränder. Till de allra största blocken hör S:t Olofs sten, ett stort 
flyttblock som mycket länge använts för markeringar av vattenståndet vilket väl illustrerar 
den pågående landhöjningen. På Esköns sydvästspets löper en flitigt utnyttjad naturstig som 
passerar nära S:t Olofs sten. Flera grunda och väldefinierade vikar finns i Harkskärsfjärden, 
exempelvis Valviken och Näsviken. Men här finns också stora utbredda grundområden där 
det är svårt att avgränsa enskilda vikar. Bortsett från ett sommarstugeområde vid 
Utnoraviken, samt blandad bebyggelse på Eskön, är Harkskärsfjärden i stort sett fri från 
fritidsbebyggelse, vilket gör den till ett av de mest orörda kustavsnitten i Gävle kommun. 
Mellan Utnora och Eskön löper dock en utprickad farled som trafikeras av mindre båtar. 
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Harkskärsfjärden är ett Natura 2000-område som enligt Länsstyrelsen i Gävleborg innehåller 
de marina habitaten 1150 (Laguner) och 1160 (Stora grunda vikar och sund). Tre vikar har 
studerats i området. 
 
Sörsundet ligger längs den flacka kusten mellan Gävle och Söderhamn. Avståndet norrut till 
Norrsundet, som är närmast belägna ort, är ca 6 km. Sörsundet utgör ett Natura 2000-område 
(habitat 1130 – Estuarier). Endast en vik (Sörsundet) är undersökt i området vilken beskrivs 
mer utförligt i resultatavsnittet. 
 
Vikarnas läge framgår av Figur 1. 
 
 

 
Figur 1. A) De inventerade områdenas lägen vid Gävleborgskusten, samt de sju undersökta vikarna i B) 
Långvind, C) Harkskärsfjärden och D) Sörsundet. För varje vik redovisas dominerande undervattensvegetation 
(Call = höstlånke, Ct = rödsträfse, Msib = knoppslinga, Nm = havsnajas, Pp = borstnate, Pperf = ålnate), 
betydelse som fiskrekryteringslokal och sammanfattande bedömning av vikens naturvärden ”N” (där 1 är högsta 
värdet/betydelsen och 4 är lägsta). Bakgrundskarta: © Lantmäteriet, 2005. Ur GSD-Terrängkartan ärende 106-
2004/188-X. 

A 

D 

B 

C 
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Material och metoder 
Fältarbetet som ligger till grund för denna rapport genomfördes under perioden 15-19 augusti 
samt 6 september 2005. Sju vikar inventerades och följande utfördes/mättes: 
- Fotodokumentation med digitalkamera. 
- Mätning av vattentemperatur och salthalt på tre punkter per vik med en mätare av modell 

WTW Cond 330i. 
- Mätning av grumlighet med en turbidimeter av märket HACH Turbidimeter 2100 P. 

Grumligheten anges i NTU där värden över 7 NTU innebär kraftigt grumligt vatten (man 
ser knappt handen framför sig vid snorkling) och där värden under 2 NTU karaktäriserar 
ett mycket klart vatten (man ser utan vidare botten på 2-3 m djup från båten). Denna 
mätning gjordes endast i Sörsundet. 

- Bestämning av djupförhållanden på samtliga punkter där någon form av 
mätning/provtagning utförts. Djupvärdena har korrigerats mot aktuellt vattenstånd vid 
SMHI:s mätstation i Forsmark så att värdena anges relativt havets medelvattenstånd. 

- Grad av mänsklig påverkan utifrån bebyggelse i vikarnas närhet, markanvändning i 
närområdet, förekomst av bryggor, bojar och båtplatser samt påverkan från eventuell 
muddring. 

- Positionsbestämningar med en GPS (EGNOS). Positionerna presenteras i decimalgrader. 
Under resultatavsnittet presenteras en positionsangivelse för varje vik (under 
omgivningsdata) som anger koordinaterna för vikens ungefärliga mittpunkt. 

- Artsammansättning och utbredning av bottenvegetation (Obs! I Sörsundet utfördes detta 
moment 23-24 augusti och 1 september 2005 av Maria Lundmark, Peter Ståhl och Ingrid 
Wänstrand vid Länsstyrelsen i Gävleborg). I varje vik har en bastransekt, orienterad i 
vikens längdriktning ut mot mynningen, mätts upp och bojar har placerats ut med 50 m 
mellanrum. Bojarna har använts för att lägga ut vinkelräta tvärtransekter längs vilka 
inventeringarna utförts. I mynningen samt 10 m från startpunkten för bastransekten har 
tvärtransekter också lagts ut. Längs varje tvärtransekt har täckningsgraden av olika arter 
bedömts av en snorklare genom att lägga ner en 50x50 cm stor provruta av metall på 
botten. Ramen har placerats var 10:e m. På varje punkt har snorklaren rapporterat 
artförekomst och täckningsgrad, djup, trådalger (=påväxtalger) samt eventuell 
fiskförekomst. Täckningsgraden av vegetation har bedömts efter en sjugradig skala (<1 
%, 1-5 %, 5-10 %, 10-25 %, 25-50 %, 50-75 % och 75-100 %). Även 
vegetationsförekomsten mellan rutorna har noterats, men på ett mer översiktligt sätt 
(enligt en fyrgradig skala där 1=enstaka exemplar, 2=sparsam, 3=vanlig och 
4=dominerande). Täckningsgraden av trådalger har bedömts efter en femgradig skala 
(0=ingen förekomst, 1=nästan ingen förekomst, 2=tydliga ansamlingar av trådar, 
3=kraftig påväxt men underliggande vegetation ser frisk ut och 4=kvävande påväxt). En 
båtburen person har skött den metergraderade lina som använts för avståndsbedömningar 
samt noterat de uppgifter som snorklaren rapporterat. Vikarna i vid Långvind och 
Harkskärsfjärden inventerades även 2002 respektive 2003 och samma utplacering av 
karteringstransekter eftersträvades även under 2005 års inventering. 

- Provpunkter för fiskyngelprovtagning har lagts ut med utgångspunkt från vegetations-
karteringarna. 12-29 punkter per vik, beroende på vikens storlek, slumpades ut i olika 
vegetationstyper och i olika djupintervall representativa för utbredningen i viken. 
Inventeringen har utförts med den teknik som utvecklats av Fiskeriverkets 
Kustlaboratorium i Öregrund. Genom att låta sprängkapslar (1 g krut per kapsel) detonera 
under vattnet påverkas en yta av ca 10 m2 per detonationstillfälle. Länsstyrelsen har sett 
till att erforderliga tillstånd från berörda fiskevattenägare har inhämtats. I resultatavsnittet 
har björkna och braxen slagits ihop till en artgrupp eftersom det är mycket svårt att skilja 
dessa arter åt som yngel. 
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Inventeringen har utförts med i stort sett identiska metoder som de som användes i ett EU-
projekt som Upplandsstiftelsen drivit tillsammans med Fiskeriverkets Kustlaboratorium i 
Öregrund, Husö biologiska station på Åland samt Yrkeshögskolan Sydväst AB i sydvästra 
Finland (Persson et al. 2001). Projektet, som pågick 2002-2005, syftade främst till att 
karaktärisera fiskyngelproduktionen i grunda havsvikar utifrån abiotiska kvalitetsfaktorer och 
olika vegetationstypers sammansättning och täckningsgrad samt att kunna förutsäga grunda 
havsvikars potential för fiskyngelproduktion. Resultaten från denna studie jämförs med 
resultaten från andra inventeringar som författarna utfört under 2005 vilket möjliggör 
intressanta geografiska jämförelser (Uppsala och Stockholms län). Metoden för kartering av 
undervattensvegetation är även nationell standard inom basinventeringen av Natura 2000-
habitatet Laguner (naturtypskod 1150). 
 
 

Resultat 
Nedan ges samtliga arter av akvatisk vegetation som påträffats i denna studie. Totalt 
påträffades 26 arter. Förkortningarna används i diagrammen som presenterar 
vegetationsförekomsten i respektive vik i detta resultatkapitel. 
 

Vetenskapligt namn Förkortning Svenskt namn 
Gräsartade övervattensväxter   
Bolboschoenus maritimus Bm Havssäv 
Juncus gerardii Jg Salttåg 
Phragmites australis Pa Bladvass 
Schoenoplectus tabernaemontanii St Blåsäv 
Undervattensfanerogamer   
Callitriche hermaphroditica Cher Höstlånke 
Hippuris vulgaris Hv Hästsvans 
Lemna trisulca Lt Korsandmat 
Myriophyllum sibiricum Msib Knoppslinga 
Myriophyllum spicatum Mspi Axslinga 
Najas marina Nm Havsnajas 
Potamogeton filiformis Pfil Trådnate 
Potamogeton pectinatus Ppec Borstnate 
Potamogeton perfoliatus Pper Ålnate 
Ranunculus circinatus Ranc Hjulmöja 
Ranunculus peltatus ssp. baudotii Ranb Vitstjälksmöja 
Zannichellia palustris Zp Hårsärv 
Kransalger   
Chara aspera Ca Borststräfse 
Chara tomentosa Ct Rödsträfse 
Chara canescens Ccan Hårsträfse 
Övriga makroalger   
Chorda filum Cf Sudare 
Cladophora aegagropila Cae Getraggsalg 
Enteromorpha spp. Espp Tarmalger 
Fucus vesiculosus Fv Blåstång 
Monostroma balticum Mb Östersjösallat 
Vaucheria spp. Vspp Svartskinna 
Mossor   
Drepanocladus aduncus Da Lerkrokmossa 
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Undervattensfotografierna nedan är tagna under inventeringen av Yttra Storhamn i Långvind, 
och visar några av arterna som påträffades vid vegetationskarteringen. 

 
I nedanstående tabell presenteras samtliga 10 fiskarter (årsyngel) som påträffades i denna 
undersökning. Antalet fångade årsyngel presenteras vikvis i tabellen. 
 
Svenskt namn Vetenskapligt 

namn 
Yttra 

Storhamn 
Mjölk-
viken 

Fågelviken Näsviken Viken S S:t 
Olofs sten 

Valviken Sörsundet 

Abborre Perca fluviatilis 8 27 9 10 16  4 

Björkna/Braxen* Abramis 
bjoerkna/brama 

 3     286 

Elritsa Phoxinus phoxinus       100 

Gädda Esox lucius 10  1  1   

Löja Alburnus alburnus  10    7 50 

Mört Rutilus rutilus 38 12 1   1 19 

Småspigg Pungitius pungitius  11  4    

Storspigg Gasterosteus 
aculeatus 

17 19  22 12   

Strömming Clupea harengus       377 

Sutare Tinca tinca      70  

*Björkna och braxen är mycket svåra att skilja åt som yngel varför vi valt att slå ihop båda arterna. 

Borstnate Potamogeton pectinatus 

        Getraggsalg Cladophora aegagropila 

  Borststräfse Chara aspera 

Östersjösallat Monostroma balticum 

  Rödsträfse Chara tomentosa 

    Svartskinna Vaucheria spp. 
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Yttra Storhamn 
Omgivningsdata 
Inra och Yttra Storhamn består egentligen av en enda, kilometerlång, smal vik på nordöstra 
delen av Fäbodön (Figur 2). Denna utgörs av en mängd olika bassänger som vardera är 
mellan 2 och 3 meter djupa och åtskilda av grundare tröskelpartier. Yttra Storhamn (N 
61,26404, E 17,11429) är fri från mänsklig påverkan. Omgivningarna är blandskogsbevuxna 
och liksom stränderna kuperade, storblockiga eller bestående av klippor. Det undersökta 
området (Figur 2) är den yttersta bassängen i viksystemet och åtskiljs från havet genom 
endast en trösklad 0,5-1 m djup och 30 m bred mynning. Större delen av mynningspartiet 
utgörs av stenblock och det finns endast en mycket smal passage där man tar sig fram med 
båt. Den ca 2 ha stora bassängen är tämligen skyddad från vågpåverkan men till följd av 
närheten till det öppna havet är sannolikt vattenomsättningen periodvis relativt hög och 
temperaturen kan därför variera under vår och sommar. Bottnarna består av mjuka 
sedimentlager i den inre delen medan de blir hårdare längre utåt. Det maximala djupet uppgår 
till 2,5 m. Endast ställvis täcks stränderna av högst fem meter breda vassar. 
 
Vid undersökningstillfället var vattentemperaturen 16,7-16,8 ºC och salthalten 4,8 ‰. 

 
Figur 2. Yttra Storhamn med vegetationstransekterna A-F samt punkter för fiskprovtagning. 
 
Vegetation 
Bottenvegetationen karaktäriserades av ett stort antal arter, relativt hög täckningsgrad och stor 
variationsrikedom (Figur 3). Borstnate och rödsträfse dominerade. I övrigt var täckningen 
relativt jämn mellan borststräfse, hårsärv och östersjösallat. Jämfört med inventeringen 2002 
(Länsstyrelsen i Gävleborgs län, 2004a) kan noteras att förekomsten av rödsträfse och 
borststräfse var större 2005 samt att fler arter påträffades 2005 (12 mot 9 år 2002). 
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Figur 3. Resultat från vegetationskarteringen i Yttra Storhamn. Antal rutor=antal rutor där arten påträffades. 
Totalt inventerades 45 rutor. Täckningsgrad %=procentuell täckningsgrad av vegetation angivet som medelvärde 
för alla inventerade rutor. Förkortningarna ges i tabellen som inleder resultatkapitlet. 
 
Fiskyngel 
Antalet fångade fiskyngel var i medeltal 5,2 per skott vilket var relativt högt i jämförelse med 
de övriga undersökta vikarna men betydligt färre än år 2002 (57 per skott; Länsstyrelsen i 
Gävleborgs län, 2004a) då ett mycket stort antal mörtar dominerade fångsten. Även 2005 var 
mörten den vanligaste arten (38 stycken) medan resterande fångst bestod av 17 storspigg, hela 
10 gäddor och 8 abborrar (Figur 4). 
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Figur 4. Antal fiskyngel per skott i Yttra Storhamn. Totala antalet skott uppgick till 14. 
 
Kommentar 
Bottenvegetationen var med fler arter och glesare täckningsgrader mer lik den man finner i 
öppna och exponerade stadier av vikar än i de mer isolerade stadierna. Förutom ovan nämnda 
arter observerades även stora mängder getraggsalg, Cladophora aegagrophila. Antalet 
fiskyngel var relativt litet jämfört med år 2002 då framförallt mört men även abborre var 
talrikare. Anmärkningsvärt var det stora antal gäddyngel som fångades 2005, vilket indikerar 
att viken har stor betydelse för rekryteringen av gädda i området. Baserat på endast två 
undersökningstillfällen är det emellertid inte möjligt att peka på någon trend när det gäller 
fiskrekryteringen i viken. 
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Mjölkviken 
Omgivningsdata 
Mjölkviken (N 61,26102, E17,11169), som är belägen i östra delen av Norrfjärden (Figur 5) 
är cirka 1,5 ha stor och helt fri från mänsklig påverkan. Vikens ca 1-1,6 m djupa och 20 m 
breda mynning ligger mycket skyddad i anslutning till en utanförliggande flada. Stränderna 
runt viken är steniga och täckta av en smal vassbård. Omgivande mark utgörs av blandskog. 
Bottnarna är mjuka och djupet minskar successivt inåt. Större delen av viken är grundare än 
en meter. 
 
Vid undersökningstillfället var vattentemperaturen 18,2 ºC och salthalten 4,5 ‰. 
 

 
Figur 5. Mjölkviken med vegetationstransekterna A-F samt punkter för fiskprovtagning. 
 
Vegetation 
Vegetationen dominerades fullständigt av rödsträfse (Figur 6) som med mycket täta och 
meterhöga bestånd täckte merparten av södra delen av viken. Andra arter som påträffades var 
havsnajas, borstnate, ålnate och knoppslinga. Även år 2002 (Länsstyrelsen i Gävleborgs län, 
2004a) var rödsträfse dominerande i viken. Utbredningen av kransalgsängarna hade minskat 
något mellan undersökningstillfällena. 
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Figur 6. Resultat från vegetationskarteringen i Mjölkviken. Antal rutor=antal rutor där arten påträffades. Totalt 
inventerades 53 rutor. Täckningsgrad %=procentuell täckningsgrad av vegetation angivet som medelvärde för 
alla inventerade rutor. Förkortningarna ges i tabellen som inleder resultatkapitlet. 
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Fiskyngel 
Vid provfisket fångades 5,1 yngel per skott, vilket var betydligt färre än år 2002 
(Länsstyrelsen i Gävleborgs län, 2004a) men relativt högt i jämförelse med de övriga 
undersökta vikarna. Totalt sett fördelade sig yngelfångsten på 27 abborrar, 19 storspigg, 12 
mörtar, 11 småspigg, 10 löjor och 3 björkna/braxen (Figur 7). Yngel av gädda saknades, i 
likhet med undersökningen år 2002, helt. 
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Figur 7. Antal fiskyngel per skott i Mjölkviken. Totala antalet skott uppgick till 16. 
 
Kommentar 
De mycket frodiga ängarna av rödsträfse såg välmående ut med liten övertäckning av 
trådalger. Emellertid hade utbredningen, av okänd anledning, minskat något sedan 
inventeringen 2002. Antalet fångade yngel var relativt lågt jämfört med år 2002 vilket torde 
snarare bero på att de naturliga fluktuationerna är stora än att förutsättningarna som 
rekryteringslokal försämrats. Avsaknaden av gäddyngel är förbryllande. 
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Fågelviken 
Omgivningsdata 
Fågelviken (N 61,26431, E 17,08363) är belägen ca 1 km söder om Långvinds bruk. Viken 
består av en yttre och en inre bassäng, båda avskilda genom meterdjupa, trösklade ca 10-20 m 
breda mynningar. Endast den inre delbassängen inventerades (Figur 8). Den 2 ha stora viken 
är skyddad från vågpåverkan och maximalt 1,9 m djup. Området är i stort sett fritt från 
mänsklig påverkan. Två mindre bäckar mynnar dock i viken vilket gör att vattnet är något 
brunfärgat av humusämnen. Sten, grus, block samt vassar med säv och bladvass finns längs 
stränderna. Viken omges av blandskog som avverkats för uppskattningsvis mindre än tio år 
sedan. Vid undersökningstillfället var vattentemperaturen 17,7-17,9 ºC och salthalten 4,6 ‰. 
 

 
Figur 8. Fågelviken med vegetationstransekterna A-F samt punkter för fiskprovtagning. 
 
Vegetation 
Växtsamhället på Fågelvikens botten karaktäriserades av rik förekomst och ett stort antal arter 
(Figur 9). Knoppslinga dominerade, men även korsandmat, rödsträfse och höstlånke förekom 
i relativt hög grad. Jämfört med 2002 års studier (Länsstyrelsen i Gävleborgs län, 2004a) kan 
noteras att förekomsten av höstlånke var större 2002 än 2005. 
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Figur 9. Resultat från vegetationskarteringen i Fågelviken. Antal rutor=antal rutor där arten påträffades. Totalt 
inventerades 42 rutor. Täckningsgrad %=procentuell täckningsgrad av vegetation angivet som medelvärde för 
alla inventerade rutor. Förkortningarna ges i tabellen som inleder resultatkapitlet. 
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Fiskyngel 
Antalet yngel som fångades i viken var mycket få, endast 0,8/skott. Abborre var med 0,6 
individer per skott och totalt 9 fångade individer den vanligaste arten (Figur 10). I övrigt 
fångades en gädda och en mört. Jämfört med övriga vikar som undersökts 2005 var antalet 
fångade yngel mycket lågt. År 2002 fångades ungefär tio gånger så många yngel i viken som 
under 2005 (Länsstyrelsen i Gävleborgs län, 2004a). 
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Figur 10. Antal fiskyngel per skott i Fågelviken. Totala antalet skott uppgick till 14. 
 
Kommentar 
Den rikliga växtligheten, vikens skyddade läge och närvaron av sötvattentillflöde gör att 
rekryteringsförhållandena för varmvattenarter borde vara optimala. Det låga antalet yngel är 
därför förvånande och svårt att förklara. Inga yttre omständigheter tyder heller på att 
förhållandena skulle har försämrats sedan 2002. 
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Fiskyngelförekomst utanför Långvindsvikarna 
Fiskeriverkets Kustlaboratorium utförde 22-23 augusti 2005 en kompletterande 
fiskyngelinventering i syfte att ge en bild av förekomsten av årsyngel av varmvattenarter på 
relativt exponerade lokaler i Långvind (Figur 11). Vid denna studie användes 
sprängladdningar om 10 gram krut utöver de ca 1 g sprängladdning som sprängkapslarna 
innehåller. För att kunna jämföra data från denna studie med de tidigare (då sprängkapslar 
utan ytterligare laddning använts) dividerades fångsterna med siffran 4 i enlighet med 
O´Keeffes (1984) beräkning av hur riskavståndet för fiskar beror av laddningsvikt. Vid varje 
provtagningspunkt räknades sjunkna fiskyngel av en fridykare som också uppskattade den 
ungefärliga täckningsgraden av arter av undervattensvegetation. Vid analyser nedan har 
emellertid inte bottenvegetation eller sjunken fisk beaktats. 
 

 
Figur 11. Fiskeriverkets Kustlaboratoriums yngelinventeringslokaler i Långvindsområdet 050822-23. Stjärnor 
utmärker positionerna för provtagningspunkterna. I denna figur anges endast årsyngelfångst av abborre och 
gädda. Ofylld blå stjärna = inga yngel, fylld röd stjärna = färre än 10 yngel, inringad fylld röd stjärna = fler än 10 
yngel. Observera att laddningarna är avsevärt större (10 g) än för provtagning i vikarna varför värdena bör 
korrigeras innan jämförelser görs. De tre intensivstuderade vikarna Fågelviken, Yttra Storhamn och Mjölkviken 
har markerats med gröna ringar. Bakgrundskarta: © Lantmäteriet, 2005. Ur GSD-Terrängkartan ärende 106-
2004/188-X. 
 
Resultat 
Totalt fångades 11 arter av fiskyngel. Till skillnad mot de skyddade vikarna i 
Långvindsområdet återfanns här även yngel av strömming, elritsa, gers och sand- eller 
lerstubb, samt äldre exemplar av svart smörbult, medan löja saknades. Antalet dominerades 
av storspigg, strömming och stubb, vilka tillsammans utgjorde 96 % av totala fångsten (Figur 
12). Av varmvattenarterna dominerade abborren (Figur 13) vars genomsnittliga antal i dessa 
exponerade miljöer var lägre än i Mjölkviken men något fler än i Fågelviken och Yttra 

N 

Fäbodön 
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Storhamn. Emellertid var antalet av dessa mycket ojämnt fördelat med majoriteten av ynglen i 
två av skotten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 12. Fördelning av antalet individer av förekommande arter vid provtagning på exponerade lokaler i 
Långvind. De ”Övriga” arterna utgörs av gers, elritsa, mört, braxen/björkna, småspigg och gädda. 
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Figur 13. Antalet fiskyngel per skott i exponerade lokaler. Data har dividerats med 4 för att vara jämförbara med 
data från mindre sprängladdningar som användes i de skyddade lokalerna. 
 
Kommentar 
Denna kompletterande undersökning i exponerade miljöer visar att åtminstone under 
sommaren 2005 förekom yngel av varmvattenarter i relativt hög utsträckning utanför de 
områden som arterna förväntas reproducera sig i. Studien ger en bild av att rekryteringen av 
yngel torde ha varit framgångsrik detta år och betydligt bättre än vad som kan utläsas ur 
enbart resultaten från de skyddade vikarna. Undersökningen påtalar det intressanta i att inför 
framtida inventeringar i högre grad sprida provtagningspunkterna över en vid 
exponeringsgradient. 
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Näsviken 
Omgivningsdata 
Näsviken (N 60,47271, E 17,18052) är belägen på Esköns sydvästra spets. Den 2 ha stora 
viken är avlång till formen (Figur 14), ca 300 meter lång och 50-100 m bred och har en 25 m 
bred mynning som är 1,3 m djup. Vikens maximala djup är 1,6 m men större delen av viken 
är ca 1 m djup, utom i den norra delen där det är grundare. Vågexponeringen i viken är liten 
till följd av det skyddade läget och bottnarna domineras av mjuka sediment. Vikens stränder 
är steniga med glesa bestånd av säv och vass spridda lite här och var. Omgivande mark 
domineras av barrskog. Viken är helt opåverkad förutom ett vindskydd med eldstad.  
 
Vid undersökningstillfället var vattentemperaturen 17,8 ºC och salthalten 4,5 ‰. 

 
Figur 14. Näsviken med vegetationstransekterna A-G samt punkter för fiskprovtagning. 
 
Vegetation 
Undervattensvegetationen var både riklig och divers med dominans av rödsträfse som 
förekom över stora delar av viken (Figur 15). Även borstnate var tämligen jämnt spridd i 
viken. Ålnate förekom främst i mynningsområdet. Totalt påträffades hela 12 arter. Jämfört 
med studien 2003 (Länsstyrelsen i Gävleborgs län, 2004b) var förekomsten av rödsträfse 
avsevärt större under 2005 medan förekomsten av havsnajas däremot var lägre under 2005. 
Antalet påträffade arter var 12 under 2005 att jämföra med 7 under 2003. 
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Figur 15. Resultat från vegetationskarteringen i Näsviken. Antal rutor=antal rutor där arten påträffades. Totalt 
inventerades 48 rutor. Täckningsgrad %=procentuell täckningsgrad av vegetation angivet som medelvärde för 
alla inventerade rutor. Förkortningarna ges i tabellen som inleder resultatkapitlet. 
 
Fiskyngel 
Vid yngelprovfisket fångades 2,1 yngel per skott. Dessa fördelade sig på 22 yngel av 
storspigg, 10 av abborre och 4 småspiggyngel (Figur 16). Antalet yngel var varken stort eller 
litet jämfört med övriga undersökta vikar i Gävleborg år 2005, men betydligt lägre än vid 
inventeringen 2003 (Länsstyrelsen i Gävleborgs län, 2004b). 
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Figur 16. Antal fiskyngel per skott i Näsviken. Totala antalet skott uppgick till 17. 
 
Kommentar 
Avsaknaden av synbar mänsklig påverkan, en variationsrik och artrik bottenvegetation, samt 
vikens skyddade läge som torde medföra en hög temperatur under vår och sommar gör att 
rekryteringsförhållandena för varmvattenarter av fisk torde vara mycket goda. Att inte fler 
abborryngel fångades förvånar därför. Även avsaknaden av gäddyngel är förbryllande. Inga 
yttre omständigheter vittnar om att vikens betydelse som rekryteringslokal skulle ha 
försämrats mellan 2003 och 2005. Noterbart är att förekomsten av rödsträfse var avsevärt 
större under 2005 än 2003. 
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Viken syd S:t Olofs sten 
Omgivningsdata 
Det undersökta området (N 60,47227, E 17,17948) är beläget direkt S Gräsharen invid det 
mäktiga flyttblocket S:t Olofs sten. Viken utgörs av en ca 2 ha stor bassäng som avgränsas av 
Gräsharen i norr samt fem mindre öar (Figur 17). Sunden mellan öarna i väster är igenvuxna 
av vass och viken har tre öppningar. Den norra är ca 20 m bred och 0,5 m djup, den mellersta 
(östra) är 10 m bred och 0,5 m djup och den södra är ca 25 m bred och ca 0,5 m djup. Det 
maximala djupet i viken är 1,9 m och bottnarna domineras av mjuka sediment. Längs 
stränderna ligger enstaka block spridda, i väster växer frodiga vassbälten, i öster smalare 
bälten av säv. Viken är mycket skyddad från vågexponering och är, förutom en muddrad 
båtled utanför viken, fri från synbar mänsklig påverkan. Öarna som omgärdar viken är 
bevuxna av barrskog med lite lövskog närmast stränderna.  
 
Vid undersökningstillfället var vattentemperaturen 18,6 ºC och salthalten 4,1 ‰. 
 

 
Figur 17. Viken syd S:t Olofs sten med vegetationstransekterna A-E samt punkter för fiskprovtagning. 
 
Vegetation 
Bottenvegetationen var mycket riklig i viken. Havsnajas, borstnate och rödsträfse var de klart 
dominerande arterna (Figur 18). Borststräfse, knoppslinga och hårsärv förekom i små 
mängder. Jämfört med inventeringen 2003 (Länsstyrelsen i Gävleborgs län, 2004b) var 
förekomsten av rödsträfse avsevärt högre under 2005 medan förhållandet var det omvända för 
havsnajas. 
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Figur 18. Resultat från vegetationskarteringen i viken syd S:t Olofs sten. Antal rutor=antal rutor där arten 
påträffades. Totalt inventerades 35 rutor. Täckningsgrad %=procentuell täckningsgrad av vegetation angivet som 
medelvärde för alla inventerade rutor. Förkortningarna ges i tabellen som inleder resultatkapitlet. 
 
Fiskyngel 
Totalt fångades 2,2 yngel per skott. Fångsten fördelade sig över 16 abborryngel, 12 
storspiggyngel och 1 gäddyngel (Figur 19). Vid vegetationsinventeringen noterades mycket 
stora stim med årsyngel av framförallt abborre. Jämfört med övriga vikar som inventerats 
under 2005 var fångsten av medelhög nivå. Detta år var emellertid fångsten betydligt högre än 
år 2003 (Länsstyrelsen i Gävleborgs län, 2004b). 
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Figur 19. Antal fiskyngel per skott i viken syd S:t Olofs sten. Totala antalet skott uppgick till 13. 
 
Kommentar 
Det skyddade läget och den rikliga undervattensvegetationen torde erbjuda optimala lek- och 
uppväxtförhållanden för varmvattenarter av fisk. Fler fiskyngel fångades 2005 än 2003 och 
både abborre och gädda kunde noteras i protokollet. 
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Valviken 
Omgivningsdata 
Valviken (N 60,46535, N 17,17665) är belägen på östra delen av halvön Granskär i södra 
delen av Harkskärsfjärden. Viken är ca 1 ha stor och mycket skyddad med två 5-10 m breda 
mynningar i öster (Figur 20). Djupet är ca 0,9 m i den norra mynningen och ca 0,2 m i den 
södra. I den ca 200 m långa och 70 m meter breda viken är djupet som mest 1 m och det är 
djupast i ett stråk som löper mitt i området från mynningen och inåt. Mot stränderna grundar 
det upp successivt åt stränderna. Bottensedimenten övergår från minerogent material i vikens 
östra delar till mjuka sediment i västra delen. Längs stränderna växer vass och säv i smala 
bälten mellan enstaka större stenblock. Markerna i anslutning till viken domineras av 
barrskog med lite inslag av löv närmast vattnet. Viken är fri från synbar mänsklig påverkan 
förutom ett kalhygge i södra delen. 
 
Vid undersökningstillfället var vattentemperaturen 19,3-19,6 ºC och salthalten 3,7-4,0 ‰. 

 
Figur 20. Valviken med vegetationstransekterna A-E samt punkter för fiskprovtagning. 
 
Vegetation 
Bottenvegetationen var mycket riklig i hela viken med dominans av havsnajas och rödsträfse 
(Figur 21). Även borstnate, hästsvans, borststräfse och ålnate förekom men tämligen 
sparsamt. Jämfört med studien 2003 (Länsstyrelsen i Gävleborgs län, 2004b) var förekomsten 
av rödsträfse avsevärt större 2005, ett mönster som var generellt för de studerade vikarna i 
Harkskärsfjärden. 
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Figur 21. Resultat från vegetationskarteringen i Valviken. Antal rutor=antal rutor där arten påträffades. Totalt 
inventerades 23 rutor. Täckningsgrad %=procentuell täckningsgrad av vegetation angivet som medelvärde för 
alla inventerade rutor. Förkortningarna ges i tabellen som inleder resultatkapitlet. 
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Fiskyngel 
Till följd av ett skott med ett mycket stort antal yngel av sutare påträffades det i denna vik det 
största antalet yngel per skott i länet 2005. Förutom 70 sutare fångades även 7 löjyngel och 1 
mörtyngel (Figur 22). Vid vegetationskarteringen observerades dock mycket stora mängder 
yngel av abborre med flera arter. Vid inventeringen 2003 (Länsstyrelsen i Gävleborgs län, 
2004b) fångades 6 arter, däribland 3 gädd- och 18 abborryngel. 
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Figur 22. Antal fiskyngel per skott i Valviken. Totala antalet skott uppgick till 12. 
 
Kommentar 
Vikens ringa djup (maximalt djup 1 m), det skyddade läget och den rikliga 
undervattensvegetationen torde erbjuda goda lek- och uppväxtförhållanden för 
varmvattenarter av fisk. Vid snorklingen observerades ett stort antal yngel av abborre och det 
är därför något förvånande att inte någon abborre fångades. 
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Sörsundet 
Omgivningsdata 
Sörsundet (N 60,89250, E 17,22860) är belägen på den flacka kuststräckan mellan Gävle och 
Söderhamn. Avståndet norrut till närmast belägna ort, Norrsundet, är ca 6 km. Sörsundet 
utgörs av en långsmal vik som mynnar åt nordost. Trots närhet till öppna havet ger utanför-
liggande öar och grundområden ett skyddat läge. Sörsundet utgör Hamrångeåns och sjön 
Hamrångefjärdens ena utlopp i havet. Det andra utloppet finns vid Norrsundet och det är här 
som utflödet regleras. Endast en mycket liten del av flödet går genom Sörsundet. Väster om 
den undersökta delen finns en smal och ca 500 m lång inre del som i princip är helt utsötad 
och utflödet liknar en grund lugnflytande å. Den inre delen kantas av bladvass och smalkavel-
dun. Hårslinga, kransslinga och nordnäckros dominerar i den inre delen och det finns även en 
del vattenblink och hästsvans. Den undersökta delen (utanför den inre delen där sötvattenför-
hållanden råder) har bitvis mycket varierande topografi med ställvis mycket stora stenblock. I 
det undersökta områdets inre delar är det som djupast 3,3 m och ca en tredjedel av viken är 
djupare än 3 m. De centrala delarna har stora ytor med djup på 2-3 m och ca 3,5 m som 
djupast. På E-transekten (Figur 23) återfinns det största uppmätta djupet i viken (4 m). Stora 
delar av bottnarna utgörs av hårt material. Mynningen är mycket kuperad och bitvis relativt 
grund. Längs en kort sträcka återfinns största mynningsdjupet på 3,2 m. Viken är alltså 
trösklad. Vikens stränder utgörs till största delen av stenar och stenblock. Närmast stranden 
finns en bård av lövträd. Blandskog dominerar i övrigt i närområdet. Viken är utpekad som ett 
Natura 2000-område. Flera mindre fritidshus, ca 10 st, finns längs vikens stränder. Längst in 
på sydsidan av det undersökta området finns en småbåtshamn med ca 10-20 båtplatser. 
 
Vid undersökningstillfället var vattentemperaturen 12,0-13,0 ºC och salthalten 4,9-5,1 ‰. 
Grumligheten varierade mellan 0,6-1,9 NTU vilket visade att vattnet var mycket klart (11 
mätpunkter spridda över hela den del av viken som studerats). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 23. Sörsundet med vegetationstransekterna A-F samt punkter för fiskprovtagning. Fotografiet visar den 
norra delen av transekt B åt nordost med öarna utanför mynningen i bakgrunden. 
 
Vegetation 
Stora delar av vikens botten var vegetationsfri. Endast i inre delen (norra änden av transekt B; 
Figur 23) fanns någorlunda stora vegetationstäckta områden. I viken påträffades hela 11 arter 

Foto: Johan Persson 
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(Figur 24). Den art som dominerade vegetationsförekomsten var ålnate. Även ax- och 
knoppslinga, höstlånke, tarmalg och hjulmöja förekom. Borststräfse växte i ett strandnära 
bestånd öster om A-transektens södra ände, men hittades inte längs någon av transekterna. 
Längs transekterna B, C, D och E fanns spridda lokala bestånd av knopp- och axslinga och ål- 
och borstnate. Mynningstransekten skilde sig från de övriga med en mer marin flora 
kännetecknad av bl.a. blåstång och tarmalger. 
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Figur 24. Resultat från vegetationskarteringen i Sörsundet. Antal rutor=antal rutor där arten påträffades. Totalt 
inventerades 91 rutor. Täckningsgrad %=procentuell täckningsgrad av vegetation angivet som medelvärde för 
alla inventerade rutor. Förkortningarna ges i tabellen som inleder resultatkapitlet. 
 
Fiskyngel 
Tre arter av årsyngel förekom i relativt stor utsträckning, nämligen strömming, björkna/ 
braxen och elritsa (Figur 25). Strömming var vanligt förekommande i hela viken, medan löja, 
mört och björkna/braxen endast fanns i vikens inre delar. Anmärkningsvärt få abborryngel 
fångades. Ett gäddyngel påverkades på en skottpunkt, men det hann smita innan håvning. 

Figur 25. Antal fiskyngel per skott i Sörsundet. Totala antalet skott uppgick till 29. 
 
Kommentar 
Trösklad vik med stor andel hård botten och tämligen sparsamt med vegetation. Viken är 
relativt djup med stora partier som är djupare än 3 m. Stora mängder strömmingsyngel fanns 
jämnt spridda över hela viken. Detta säger dock ingenting om vikens värde som strömmings-
lokal då ynglen transporteras runt med vattenströmmarna. I övrigt förekom små mängder fisk 
förutom i de inre delarna. Därför hade det, med facit på hand, varit intressant att studera 
yngelförkomsten även längre in (=västerut) än det nu undersökta området. I ett långsiktigt 
perspektiv kommer dock viken troligen bli alltmer viktig som fiskrekryteringslokal i takt med 
att den grundas upp och snörs av mer. I nuläget bedöms dock dess naturvärden vara måttliga. 
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Diskussion 
Undersökningar av undervattensvegetation under två olika år visar normalt att det finns 
variationer mellan åren. Detta gäller i viss mån vikarna i Långvind, men särskilt vikarna i 
Harkskärsfjärden där rödsträfse var avsevärt mer vanligt förekommande under 2005 än under 
2003. Det motsatta gäller för havsnajas som förekom i större omfattning i vikarna i 
Harkskärsfjärden under 2003 än under 2005. Dessa resultat understryker vikten av att inte dra 
för stora slutsatser på studier utförda under ett enskilt år. 
 
Resultaten från yngelprovtagningen i Långvind och Harkskärsfjärden jämförs i Figur 26 med 
fångstresultaten från långtidsstuderade vikar i Forsmarks- och Furusundsregionerna (tre st per 
region; Uppsala respektive Stockholms län). Det bör noteras att resultaten från Sörsundet ej är 
med i denna sammanställning. Figur 26 visar att den relativa fångsten av framförallt gädda 
men även i viss mån abborre var hög i de studerade vikarna i Gävleborgs län. Fångsten av de 
dominerande karpfiskarna var dock anmärkningsvärt låg i Gävleborgsvikarna. Samman-
fattningsvis kan 2005 karaktäriseras som ett bra år ur fiskrekryteringssynpunkt baserat på data 
från ovan nämnda långtidsstudier från Uppsala och Stockholms län (Figur 27). 
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Figur 26. Relativ fångst per skott för gädda, abborre och dominerande karpfiskar (uttryckt som 
Mört/Braxen/Björkna/Löja delat med 10) i vikarna i Långvind, Harkskärsfjärden, Forsmark (Uppsala län) och 
Furusund (Stockholms län) under 2005. De två senare områdena ingår i en långtidsstudie av mellanårsvariationer 
av undervattensvegetation och fiskyngel. 
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Figur 27. Relativ fångst per skott för gädda, abborre och dominerande karpfiskar (uttryckt som 
Mört/Braxen/Björkna/Löja delat med 10) i vikarna i Forsmark (Uppsala län) och Furusund (Stockholms län) för 
perioden 2002-2005. 
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Sammanfattning av resultaten 
Yttra Storhamn 
Trösklad vik. Varierad vegetation som är tämligen riklig. Höga till mycket höga naturvärden. 
Troligen en mycket viktig rekryteringslokal och man får nog betrakta hela Storhamnsområdet 
som en stor enhet med såväl mycket höga naturvärden som mycket viktiga rekryteringslokaler 
för varmvattenarter av fisk. 
 
Mjölkviken 
Mycket frodiga ängar av rödsträfse, nästan enartsbestånd. Mycket höga naturvärden, och 
mycket viktig rekryteringslokal för fisk. Avsaknaden av mört- och gäddyngel kan bero på att 
dessa vandrar ut ur viken efter långa perioder med höga vattentemperaturer. 
 
Fågelviken 
Trösklad vik. Riklig växtlighet, höga till mycket höga naturvärden. Fågelviken bedöms vara 
en bra, eller mycket bra rekryteringslokal för fisk. 
 
Näsviken 
Trösklad vik med relativt klart vatten och riklig undervattensvegetation (dock stora 
mellanårsvariationer). Stor eller mycket stor betydelse som rekryteringslokal för fisk. Höga 
till mycket höga naturvärden. 
 
Viken syd S:t Olofs sten  
Trösklad vik med mycket klart vatten och riklig undervattensvegetation (dock stora 
mellanårsvariationer). Viken är med största sannolikhet mycket viktig som rekryteringslokal 
för fisk. Mycket höga naturvärden. 
 
Valviken 
Trösklad vik med mycket klart vatten och riklig undervattensvegetation (dock stora 
mellanårsvariationer). Viken är med största sannolikhet mycket viktig som rekryteringslokal 
för fisk. Mycket höga naturvärden. 
 
Sörsundet 
Trösklad vik med sötvattentillförsel i den inre delen. Relativt djup och med hårda bottnar och 
relativt sparsam undervattensvegetation. Anmärkningsvärt liten mängd fiskyngel påträffades i 
viken. Sörsundet blir sannolikt värdefull i ett långsiktigt perspektiv allteftersom viken grundas 
upp av landhöjningen. I nuläget bedöms dock dess naturvärden vara måttliga. 
 
Bedömningen av vikarnas naturvärden och deras betydelse som fiskrekryteringslokal är 
baserad på en 4-gradig skala där 1 är högsta värdet/betydelsen och 4 är lägsta: 
 
1. Mycket höga naturvärden 
2. Höga naturvärden 
3. Måttliga naturvärden 
4. Låga naturvärden 
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Appendix 
Vikarna har fotodokumenterats med digitalkamera. Bilderna finns tillgängliga på CD hos 
Länsstyrelsen. 
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