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Förord 

Livskraftiga fiskbestånd är en förutsättning för utveckling av näringar 
baserade på fisk. Fiskevårdsbehovet är stort i Stockholms län. Problemen 
med fiskbestånden täcker hela skalan från gäddans kraftiga 
beståndsnedgångar med kopplingar till storskaliga miljöproblem i Östersjön 
till utdikade sjöar och våtmarker i inlandet. Påverkan på länets vattendrag är 
omfattande. Det finns även stort behov att förbättra förvaltningen av de 
kommersiella fiskarterna i länet och därigenom skapa underlag för 
livskraftiga näringar baserade på fisk samt rekreation för länets invånare.  
 
Det statliga fiskevårdsbidraget kan omöjligt täcka dessa behov. Det är därför 
nödvändigt att samordna olika finansieringskällor och intressen. I 
föreliggande fiskevårdsplan finns en översiktlig beskrivning av målen för 
verksamheten samt strategier för att öka samordning och skapa 
synergieffekter mellan olika mål och åtgärder. Länsstyrelsen har en 
ambition att Stockholms skärgård skall bli ett ”särskilt fiskeområde” under 
den innevarande strukturmedelsperioden. 
 
 

 

Henrik C Andersson 

Länsfiskekonsulent i Stockholms län 
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Sammanfattning 

Fiskevårdsbehovet är stort i Stockholms län. Problemen med fiskbestånden 
täcker hela skalan från gäddans kraftiga beståndsnedgångar med kopplingar 
till storskaliga miljöproblem i Östersjön till utdikade sjöar och våtmarker i 
inlandet. Påverkan på länets vattendrag är omfattande. Det finns även stort 
behov att förbättra förvaltningen av de kommersiella fiskarterna i länet och 
därigenom skapa underlag för livskraftiga näringar baserade på fisk samt 
rekreation för länets invånare.  
 
Det statliga fiskevårdsbidraget kan omöjligt täcka dessa behov. Det är därför 
nödvändigt att samordna olika finansieringskällor och intressen. I 
fiskevårdsplanen finns en översiktlig beskrivning av målen för 
verksamheten samt strategier för att öka samordning och skapa 
synergieffekter mellan olika åtgärder. Länsstyrelsen har en ambition att 
Stockholms skärgård skall bli ett ”särskilt fiskeområde” under den 
innevarande strukturmedelsperioden. 
 
Fiskevårdsbehovet inom ramen för det statliga bidraget till fiskevård. 

 2007 2008 2009 2010
Vattendrag     

Totalt 3 189 181 3 189 181 3 189 181 3 189 181

Fiskevårdsbidrag 1 581 090 1 581 090 1 581 090 1 581 090

Fiskutsättningar/kust     

Totalt 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000

Fiskevårdsbidrag 300 000 300 000 300 000 300 000

Hotade arter     

Totalt 187 500 187 500 187 500 187 500

Fiskevårdsbidrag 56 250 56 250 56 250 56 250

Åtgärder i skärgården     

Totalt 805 000 805 000 * *

Fiskevårdsbidrag 402 500 402 500 * *

Totalt     

Totalt 5 681 681 5 681 681 4 876 681 4 876 681

Fiskevårdsbidrag  2 339 840 2 339 840 1 937 340 1 937 340
     
 
För fiskevården inom ramen för det statliga fiskevårdsanslaget beräknas till 
ca 5,5 kronor miljoner per år. Statsbidraget utgör ca 2,3 miljoner per år. 
Kostnaderna för åtgärder i skärgården har inte specificerats för åren 2009 
och 2010. Under 2007-2008 kommer det att genomföras en förstudie 
tillsammans med Fiskeriverket för att definiera detta behov på objektsnivå.  
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Målgruppen för planen är centrala verk, kommuner, fiskets organisationer 
och enskilda. Förhoppningen är att det i det kommande fiskevårdsarbetet 
sker en ökad integrering av fiskevårdsarbetet med övriga mål för miljö- och 
fiskeripolitiken samt den kommunala översiktsplaneringen. 
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Inledning 

Fiskeriverket har gett länsstyrelserna i uppdrag att utforma regionala 
fiskevårdsplaner för perioden 2007-2010. Planerna skall utgå från en 
beskrivning av problem och åtgärdsbehov samt innehålla en övergripande 
målsättning och strategi för fiskevårdsarbetet. Inriktningen på denna 
fiskevårdsplan är framförallt att utgöra underlag för åtgärder i syfte att 
förbättra fisket på de vatten som är upplåtna till allmänheten, det vill säga 
allmänna vatten i skärgården, de enskilda frivattnen i Mälaren samt de 
vatten i skärgården och Mälaren där det sedan 1985 råder fritt 
handredskapsfiske. Utöver detta är målet att stimulera till en livskraftig 
fiskerinäring i Stockholms län samt bevara hotade fiskarter och stammar. 
Historiskt så har fiskevården i länet i huvudsak bedrivits i de kustmynnande 
vattendragen. I föreliggande plan utgör denna del därför den mest 
detaljerade med åtgärder på objektsnivå. Övriga delar beskriver i huvudsak 
metoder och strategier för att definiera konkreta fiskevårdsåtgärder på 
objektsnivå. Detta gör att de olika delarna av planen uppvisar stora 
olikheter. Länsstyrelserna har även i uppdrag att planera användningen av 
de vattenavgiftsmedel vars beslut är delegerade till länsstyrelsen. 
Fiskevårdplanen innehåller även en plan för detta. Målgruppen för planen är 
centrala verk, kommuner, fiskets organisationer och enskilda. 
Förhoppningen är att det i det kommande fiskevårdsarbetet sker en ökad 
integrering av fiskevårdsarbetet med övriga mål för miljö- och 
fiskeripolitiken samt den kommunala översiktsplaneringen. 

Fiskeripolitiken 
Inom EU regleras fisket av gemensam fiskeripolitik som kallas GFP (den 
gemensamma fiskeripolitiken) vilken är gemenskapens instrument för 
fiskeriförvaltning. GFP är en fullt utvecklad gemenskapspolitik vilket 
innebär att alla EU-länder omfattas av samma bestämmelser. GFP reglerar 
alla aspekter på fisket, från havet till konsumenten. Till exempel fattar EU-
länderna gemensamma beslut för fiskekvoterna i svenska och övriga EU-
länders vatten. EU-arbetet och internationella fiskerifrågor är därför 
grundläggande utgångspunkter för den nationella fiskeripolitiken samt hur 
bestånden kan nyttjas regionalt och lokalt. 
 
Den gemensamma fiskeripolitiken skall garantera att levande vattenresurser 
utnyttjas på ett sätt som skapar ekonomisk, miljömässig och social 
hållbarhet. Några av EU: s uttalade mål är att stegvis införa en 
ekosystembaserad fiskeförvaltning, bidra till ett ändamålsenligt fiske inom 
en konkurrenskraftig och lönsam industri, se till att de som är beroende av 
fisket får en skälig levnadsstandard och ta hänsyn till konsumenternas 
intressen. 
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Ett viktigt instrument för GFP är strukturstöden till fiskerinäringen.  Under 
perioden 2000-2006 har dessa utgått från Fonden för fiskets utveckling 
(FFU). För tillfället utarbetas ett nytt program för fiskets EU-stöd under 
programperioden 2007-2013. Då gäller den Europeiska fiskerifonden (EFF) 
för stöd till fiskerinäringen. Arbetet med det nya programmet är dock 
försenat. Därför har programperioden 2000 - 2006 förlängts. Dessa stöd 
hanterar inte enbart ekonomiska bidrag till fiskerinäringen utan även till 
åtgärder i syfte att förbättra fiskeriförvaltningen och stärka fiskbestånden. 
Inom ramen för insatsområdet ”Kollektiva åtgärder till det småskaliga kust 
och insjöfisket” har det genomförts flera sådana projekt i Stockholms 
skärgård.  
 
För den kommande strukturmedelsperioden kommer det sannolikt att finnas 
större möjligheter till att genomföra sådana projekt samt finansiera olika 
fiskevårdsåtgärder. Länsstyrelsens ambition är att öka samverkan mellan 
fiskets olika intressenter och därigenom förbättra den regionala 
fiskeriförvaltningen. 
 
I Sverige är fisket och fiskevården en del av den nationella 
livsmedelspolitiken. Det övergripande målet för denna är en ekologiskt, 
ekonomiskt och socialt hållbar livsmedelsproduktion som speglar 
konsumenternas efterfrågan.  
 
De mer specifika målen för den nationella fiskepolitiken är: 
 

• ekologiskt hållbart fiske och vattenbruk  
• ekonomiskt och socialt hållbar utveckling av landsbygden samt 

utökad samverkan med berörda intressenter  
 
Länsstyrelserna ansvarar för genomförandet av den nationella fiskepolitiken 
på den regionala nivån. Målen för verksamheten är bland annat att: 
 

• Länsstyrelsernas arbete med jordbruks- och fiskeåtgärder skall bidra 
till att uppnå målet för den regionala utvecklingspolitiken.  

EG: s ramdirektiv för vatten 
Inom EU-samarbetet antog alla länder år 2000 de s.k. Ramdirektivet för 
vatten. Riksdagen och regeringen beslutade om nationell lagstiftning, vilket 
innebar en komplettering av miljöbalken och en särskild 
vattenförvaltningsförordning (SFS 2004:660) samt tillsättandet av 
vattenmyndigheterna. Landet är indelat i fem sådana distrikt och 
Stockholms län tillhör Norra Östersjöns vattendistrikt och den 
vattenmyndighet som är stationerad vid länsstyrelsen i Västmanland. 
Ramdirektivet för vatten innebär att vattenkvalitén i sjöar och vattendrag 
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inte får försämras samt att de skall ha uppnått en god vattenstatus före 
utgången av 2015. Direktivet ställer även höga krav på samråd mellan de 
myndigheter, kommuner, organisationer, verksamhetsutövare och enskilda 
som berörs av genomförandet. En del i bedömningen av vattnens status 
kommer att baseras på fisk som indikator. Fiskebestånden är därför av stor 
betydelse i genomförandet av vattendirektivet och fiskevården har här en 
viktig roll. 

De nationella miljömålen 
I april 1999 antog riksdagen femton nationella miljökvalitetsmål. Målen 
beskriver de egenskaper som vår natur- och kulturmiljö måste ha för att 
samhällsutvecklingen ska vara ekologiskt hållbar. Under 2005 fattades 
beslut om ytterligare ett nationellt miljökvalitetsmål. Flera av de nationella 
miljömålen har bäring på fiskevården och en ändamålsenlig fiskevård och 
förvaltning av fiskbestånden är en förutsättning för att målen kan nås.  

Levande sjöar och vattendrag 
Mest uppenbart är det i genomförandet av miljömålet Levande sjöar och 
vattendrag. Inom ramen för delmål 1 skall berörda myndigheter ha tagit 
fram åtgärdsprogram för särskilt värdefulla natur- och kulturmiljöer som 
behöver ett långsiktigt skydd i eller i anslutning till sjöar och vattendrag. 
Senast år 2010 skall minst hälften av de skyddsvärda miljöerna ha ett 
långsiktigt skydd och fördelas jämnt mellan de fem vattendistrikten. Delmål 
2 har en direkt koppling till fiskevården då det innehåller mål om 
restaurering av vattenmiljöer. Berörda myndigheter skall identifiera och 
formulera åtgärdsprogram för restaurering av Sveriges skyddsvärda 
vattendrag eller sådana vattendrag som efter åtgärder har förutsättningar att 
bli skyddsvärda. Senast till år 2010 skall minst 25 % av de värdefulla och 
potentiellt skyddsvärda vattendragen ha restaurerats. Miljömålet innehåller 
även arbete med hotade fiskarter samt att utsättning av fisk skall ske på 
sådant sätt att det inte har en negativ påverkan på den biologiska 
mångfalden.  

Hav i balans samt levande kust och skärgård 
Inom ramen för Hav i balans samt levande kust och skärgård finns flera 
delmål med bäring på fiskevården. Senast år 2010 skall minst 50 procent av 
skyddsvärda marina miljöer och minst 70 procent av kust- och 
skärgårdsområden med höga natur- och kulturvärden ha ett långsiktigt 
skydd. Senast år 2005 skall ytterligare fem, och senast år 2010 därutöver 
ytterligare fjorton, marina områden vara skyddade som naturreservat och 
tillsammans utgöra ett representativt nätverk av marina naturtyper. Det skall 
även avsättas områden med fiskeförbud. Miljömålet innehåller även arbete 
med bevarande av hotade fiskarter samt att uttaget av fisk inte skall vara 
större än att det möjliggör förutsättningar för att ekosystemets 
grundläggande sammansättning och funktion bibehålls. Bestånden skall 
även restaureras till nivåer betydligt över biologiskt säkra gränser. 
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Myllrande våtmarker 
I Stockholms län så är vattenmiljöerna kraftigt påverkade genom 
sjösänkningar, utdikning m.m. En väsentlig del av fiskevården i 
vattendragen är därför att restaurera vattenförekomster i landskapet vilket är 
en förutsättning för att återskapa en god vattenförsörjning i vattendragen 
och därmed återskapa fiskens levnadsutrymme. Därför är genomförandet av 
miljömålet Myllrande våtmarker många gånger av stor betydelse för att 
uppnå både EG: s ramdirektiv för vatten samt övriga miljömål med bäring 
på fisk.  

Ett rikt växt- och djurliv 
Under 2005 kompletterades miljömålen med ett mera övergripande mål om 
biologisk mångfald. Detta mål omfattar den även den bilogiska mångfalden 
i vatten och senast 2010 skall biologisk mångfald och biologiska resurser 
såväl på land som i vatten nyttjas på ett hållbart sätt så att biologisk 
mångfald upprätthålls på landskapsnivå. Här är fiskevården många gånger 
en betydelsefull komponent. Även detta miljömål innehåller arbete med 
hotade arter. 
 
Utöver dessa miljömål så berörs fisken även att många av de andra målen, 
exempelvis Ingen övergödning, Bara naturlig försurning och Giftfri miljö. 
Genomförandet av dessa mål är även av stor vikt för fiskbestånden men 
kopplingen till konkreta fiskevårdsåtgärder är här emellertid inte lika 
uppenbar. 

Länets fiskresurser och värdefulla akvatiska miljöer 

Stockholms skärgård 
Vattnen i Stockholms län utgörs av Mälaren, Stockholms skärgård, drygt 
800 insjöar och ett 50-tal rinnande vatten. Länets viktigaste fiskevatten finns 
i Stockholms skärgård. Detta ger underlag för 35 (årsskiftet 2006/2007) 
yrkesfiskare, ett omfattande sport- och fritidsfiske samt ett 25-tal företag 
med inriktning på fisketurism. I Stockholms skärgård finns totalt 31 
fiskevårdområden (av totalt 55 i länet). Stora delar av länets kustvatten är 
enskilda och totalt omfattar de 220 000 hektar fiskevatten. Före reformen 
om fritt handredskapsfiske 1985 så var högst 20 % av dessa vatten upplåtna 
till allmänheten via fiskekort. Merparten av upplåtelserna fanns via det så 
kallade länsfiskekortet vilket administrerades av Stockholms stad. Utöver de 
vatten som ägdes av Stockholms stad ingick här även vatten som ägdes av 
andra kustkommuner och statliga skogsbolag. Totalt så ingick ca 15 % av de 
enskilda vattnen i fiskekortet. Under 1984 var inkomsten av försäljningen av 
detta fiskekort 1,2 miljoner kronor, medel som gick tillbaka till vattnen 
genom fiskevård och fisketillsyn. Verksamheten på dessa vatten, som idag 
ägs av Skärgårdsstiftelsen, har fortsatt och de senaste 20 åren har 
inkomstbortfallet i viss mån kompenserats av olika statsbidrag. Sedan 1997 
utgår bidrag i form av det statliga bidraget till fiskevård och merparten av 
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detta går till Stockholms stad. Stockholms stad säljer även fiskekort för 
trolling-, dragrodd och angelfiske på delar av de enskilda vattnen i 
skärgården.  
 
Under den senaste 20-årsperioden har yrkesfisket minskat drastiskt längs 
hela Ostkusten. Från Kalmar och upp till Stockholms län (inklusive 
Gotland) fanns det 823 yrkesfiskare 1985. Idag finns det ca 250 fiskare på 
samma kuststräcka. Motsvarade för Stockholms län var 143 vilket på drygt 
20 år minskat till knappt 40 (70 %). I Stockholms län finns ingen kvinnlig 
yrkesverksam fiskare. I flera av företagen med fiskeanknytning finns 
emellertid flera verksamma kvinnor. Samtliga idag verksamma yrkesfiskare 
i länet fiskar mer eller mindre kustnära inom länet. Några av fiskarena 
bedriver emellertid även säsongvis fiske i södra Östersjön. I skärgårdsfisket 
domineras fångsterna av strömming (figur 1) och totalt fångade yrkesfisket 
under 2005 ca 170 ton fisk. Andra viktiga arter är gös, sik och ål.  
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Figur 1. Yrkesfiskets fångster i Stockholms skärgård.  
 
Fritidfisket är av betydande omfattning i Stockholms skärgård och många 
undersökningar visar att fångsterna vida överstiger de som tas av det 
licensierade yrkesfisket i länet. Enligt SCB och Fiskeriverkets undersökning 
från 2005 var mer än 46 % av befolkningen mellan 16-74 år intresserade av 
fiske. Denna siffra avser det område Stockholm tillhörde i undersökningen, 
det vill säga; Södra Ostkusten, Öland och Gotland. Om denna skattning är 
korrekt vad det gäller Stockholms län så finns det ca 640 000 personer 
(totalt 1 385 020 personer mellan 16-74 år i länet 2005) som är intresserade 
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av fritidsfiske i länet. Vidare angav 6 % att de var mycket intresserade av 
fiske vilket innebär drygt 80 000 personer i Stockholms län.  
 
Merparten av de tillfrågade (77 %) definierade sig själva som sportfiskare 
och den vanligaste fiskemetoden var med kastspö. Avkoppling från 
vardagen, naturupplevelsen och samvaro med familj och vänner angavs vara 
de starkaste skälen till utövandet. I undersökningar skattades även 
fritidsfiskets fångster. I Mälaren skattades den totala fångsten till 1 326 ton 
varav 843 ton fångades på handredskap. I mellersta Östersjön så skattades 
fångsten till 2 708 ton varav 2 192 ton på handredskap. Av undersökningen 
framgår inte hur mycket fisk som fångades i Stockholms skärgård. 
 
Fiskeriverket gjorde under 1995-1996 en undersökning vid Gålö-Ornö för 
att skatta fritidsfiskets omfattning och fångster. Resultaten visade att ca 
7000 personer bedrev fritidfiske i det relativt begränsade området. De mest 
aktiva fiskarena fångade 17-38 kg fisk per person och år och den totala 
fångsten från fritidfisket skattades till 100-120 ton per år i området.  
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Figur 2. Det småskaliga yrkesfiskets totala fångst (2001) i förhållande till fångster i 
fritidsfiske i begränsade områden i Stockholms skärgård (Herräng/Singö-fjärden). 
 
Dessa resultat stämmer väl överens med den enkätundersökning som 
gjordes under 2001 i länets norra del. Undersökningen gjordes av 
Fiskeriverkets kustlaboratorium inom ramen för forskningsprogrammet 
Sucozoma. Enkäten skickades ut till fiskeföreningar, fiskevårdsområden, 
båtklubbar m.m. Fisket som rapporterades gäller i huvudsak på enskilda 
vatten som arrenderas av Herräng fiskvårdsförening samt på Singö 
fiskevårdsområdesförenings enskilda vatten. Fritidsfisket på dessa vatten 
var större än det yrkesmässiga fisket i hela Stockholms län vad det gäller 
abborre och gädda (figur 2). Fisket är även större vad det gäller öring. För 
gös och sik utgör uttaget på dessa vatten ungefär hälften av det totala 
yrkesfisket i länet.  
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I Stockholms ström bedrivs ett sportfiske som baseras på årliga utsättningar 
av lax och havsöring. Fiskeklubben Strömstararna för statistik över fisket 
vilket baseras på frivillig rapportering. Fisket utgörs uteslutande av 
handredskapsfiske. Enligt fiskeklubben rapporteras 30-40 % av de verkliga 
fångsterna som årligen görs i Strömmen med omnejd. Mellan åren 2002-
2005 fångades mellan 336 stycken respektive 863 kg (2005) och 762 
stycken respektive 2225 kg (2004) per år. Många av fiskarna släpps tillbaka 
i vattnet efter fångst och totalt gäller detta 45 % av de inrapporterade 
havsöringarna. Under denna period har handredskapsfisket i enbart 
Stockholms ström fångat mer havsöring än det totala yrkesfisket i 
Stockholms skärgård. 
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Figur 3. Fångsten av havsöring i Stockholms ström (antal och kg) samt i det 
licensierade yrkesfisket i Stockholms skärgård under perioden 2002-2005. 
 
Under 2002 gjorde Fiskeriverket, Jordbruksverket och Turistdelegationen en 
kartering av fisketuristiska företag i landet. Totalt identifierades 334 sådana 
företag i landet varav 22 var stationerade i Stockholms län. Unikt för 
Stockholms län var att ingen av entreprenörerna hade någon bas i en 
boendeanläggning. Det förekommer visst samarbete mellan 
boendeanläggningar och entreprenörerna men verksamheten utgörs till 
merparten av endagsarrangemang. Utmärkande för de Stockholmsbaserade 
entreprenörerna var vidare att de hade den högsta omsättningen per 
årsarbete, denna uppgick till drygt 830 000 kronor per år. Uttaget av fisk 
från företagen uppskattades till ca 500 kg per år vilket skulle innebära ett 
totalt uttag på ca 11 ton per år i Stockholms län.  
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Mälaren 
Mälaren är landets tredje största sjö och delas av fyra län; Stockholms-, 
Uppsala, Södermanlands och Västmanlands län. Frågor gällande fiske och 
Mälaren regleras av ett samarbetsavtal mellan länsstyrelserna. Västmanland 
län är samordnande för arbetet och ansvarar bland annat för fisketillsynen. 
Stora delar av sjön är enskilda vatten men i de centrala delarna av 
Björkfjärden finns enskilda frivatten. Handredskapsfisket är, liksom i 
skärgården, fritt sedan 1985. Mälaren är en artrik sjö och utgör riksintresse 
för yrkesfisket. I Stockholms läns del av sjön finns tre licensierade 
yrkesfiskare.  
 
Kommersiellt intressanta arter är bland annat gös, ål och abborre. Tidigare 
var siklöjan en viktig art men bestånden kollapsade i slutet av 1980-talet. 
Orsaken är inte fastställd men sannolikt var det orsakat av överfiske. I sjöns 
ostliga delar finns viss tendens till återhämtning i beståndet under de senaste 
åren. Det görs årligen stora utsättningar av ål. I sjön bedrivs även ett 
omfattande sport- och fritidfiske. Utöver de enskilda frivattnen så finns 
upplåtelser för trolling, dragrodd och angelfiske (TDA-fiskekortet) på stora 
vatten i Stockholms län. Viktiga arter för sport- och fritidsfisket är gös, 
abborre och gädda.  
 
Sedan 1980-talet har det gjorts omfattande utsättningar av signalkräfta med 
den huvudsakliga målsättningen att skapa ett kräftfiske upplåtet till 
allmänheten. Under början av 1990-talet så fanns det på vissa platser talrika 
bestånd vilket även gav underlag för kommersiellt fiske. Kräftbeståndet har 
under de senaste åren minskat drastiskt och fisket har därmed försämrats. 
Anledningen till beståndsminskningen är okänd.  
 
I Mälaren finns ett livskraftigt bestånd av asp vilken leker i tillrinnande 
vattendrag (se Vattendrag nedan). Vad det gäller fiskevården i Mälaren så 
berör denna plan i huvudsak till Mälaren rinnande vattendrag samt utflödet 
till Östersjön i centrala Stockholm. Länsstyrelsen har för avsikt att 
tillsammans med övriga län runt sjön samt Fiskeriverkets 
Sötvattenslaboratorium utarbeta en gemensam plan för Mälaren. 

Insjöar 
Länets många insjöar är mycket varierande med ett spann från mycket 
näringsfattiga skogssjöar till näringsrika slättlandssjöar. Bortsett från 
Mälaren så är Erken, i Broströmmens vattensystem, länets största sjö. I 
länets inland finns 24 fiskevårdområden (av totalt 55 i länet). Utöver dessa 
upplåtelser till allmänheten så finns bland annat Sportfiskekortet som 
omfattar hela eller delar av nästan 50 sjöar. Det förekommer även andra 
upplåtelser och i exempelvis Botkyrka kommun så är fisket gratis i de sjöar 
där kommunen är fiskerättsägare. Under 2006 hade länsstyrelserna i 
regeringsuppdrag att redovisa situationen gällande bildandet av 
fiskevårdområden i landet. Länsstyrelsen i Stockholm redovisade ett behov 
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av ytterligare 6 fiskevårdområden i inlandet. I länets sjöar bekostas 
fiskevården av de enskilda fiskerättsägarna. Vad det gäller hotade arter så 
finns emellertid ett allmänt intresse att bekosta fiskevården (se nedan).  
 
Tabell 1. De 10 största sjöarna i länet.   
Xkoor Ykoor Sjönamn Area (ha)  Vattensystem 
664060 165948 Erken 2320 Broströmmen 
656206 159170 Yngern 1440 Turingeån 
653703 159331 Sillen* 1064 Trosaån 
663072 164112 Skedviken 815 Norrtäljeån 
657245 160890 Bornsjön 679 Bäck till Mälaren** 
659771 162546 Vallentunasjön 621 Oxundaån 
654804 159298 Långsjön 554 Trosaån 
663446 164031 Gavel-Långsjön 549 Norrtäljeån 
656793 163709 Drevviken 545 Tyresån 
662767 166446 Limmaren 536 Bäck till Norrtäljeviken** 
*Stora delar av sjön ligger inom Södermanland län. **Utloppen utgörs av små 
namnlösa bäckar      
 
Det saknas idag en samlad information om upplåtelserna i länets sjöar. Viss 
information finns i Fiskeguiden som regelbundet ges ut av Länsstyrelsen, 
Stockholms stad och Sportfiskarnas Stockholmsdistrikt. Länsstyrelsen 
och/eller fiskets organisationer bör verka för att denna information om 
fiskekortsförsäljning m.m. görs tillgänglig via Internet. Vissa kommuner har 
mycket information om sjöar på sina hemsidor. Här finns som exempel 
djupkartor över många sjöar. För den fiskande allmänheten skulle det 
underlätta avsevärt om informationen samlades på en hemsida.  
 
Inom ramen för miljömålsarbetet inom det nationella målet om Levande 
sjöar och vattendrag så sammanställdes under 2005 listor över nationellt 
värdefulla vatten. Listorna baseras på värden utifrån fisk, naturvård och 
kulturhistoria. Respektive statligt verk (Fiskeriverket, Naturvårdsverket och 
Riksantikvarieämbetet) ansvarade för listornas framtagande. I tabell två 
redovisas de sjöar, delar av sjöar eller våtmarksområden som ansetts 
värdefulla utifrån fiske och naturvård. Vilka sjöar och vattenområden som är 
nationellt värdefulla ur ett kulturhistoriskt perspektiv redovisas inte 
eftersom eventuella konflikter mellan olika bevarandeperspektiv bedöms 
som små i denna typ av vattenområden. 
 
Fiskeriverket har bedömt att Mälaren och Norrviken är särkilt värdefulla 
sjöar. Vad det gäller Mälaren så utgör den riksintresse för yrkesfisket. I 
Norrviken finns asp vilka har sitt reproduktionsområde i Oxundaån 
nedströms sjön. Vissa delar av Mälaren är även klassificerade som särkilt 
värdefulla av Naturvårdsverket. På vissa platser baseras bedömningen 
framförallt på floran (småsvalting). Utöver detta har Naturvårdsverket 
bedömt att Träsksjön, Hoven, Yngern samt våtmarksområdet vid Stormyra 
(Tyresö) som nationellt särskilt värdefulla.   
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Tabell 2. Sjöar och sötvattensområden som klassificerats som nationellt värdefulla 
av Fiskeriverket och Naturvårdsverket. 

Namn Nationellt värde Vattendrag Verk 
Tärnan Värdefullt Loån Fiskeriverket 

Mälaren Särskilt värdefullt Norrström Fiskeriverket 

Fjättersjön Värdefullt Fitunaån Fiskeriverket 

Vällingen Värdefullt Moraån Fiskeriverket 

Öran Värdefullt Vitsån Fiskeriverket 

Brosjön Värdefullt Kagghamraån Fiskeriverket 

Largen Värdefullt Loån Fiskeriverket 

Oxundaån upp t o m Norrviken Särskilt värdefullt Oxundaån Fiskeriverket 

Mälaren Värdefullt Norrström Naturvårdsverket 

Asknäsviken Särskilt värdefullt (Del av Mälaren) Norrström Naturvårdsverket 

Norra o södra Björkfjärden - Prästfjärden Särskilt värdefullt (Del av Mälaren) Norrström Naturvårdsverket 

Erken Värdefullt Broströmmen Naturvårdsverket 

Stunnträsk Värdefullt Sjö på Ornö Naturvårdsverket 

Brosjön-Järsöströmmen Värdefullt Broströmmen Naturvårdsverket 

Lilla Ullfjärden Värdefullt (Del av Mälaren) Norrström Naturvårdsverket 

Brakmaren - Stormyra - Hammarberget Särskilt värdefullt Kustområde Naturvårdsverket 

Broviken Värdefullt (Del av Mälaren) Norrström Naturvårdsverket 

Angarnssjöängen Värdefullt Åkersström Naturvårdsverket 

Träsksjön med utloppsbäck Särskilt värdefullt Träsksjöbäcken Naturvårdsverket 

Metsjön Värdefullt Norrtäljeån Naturvårdsverket 

Öran Värdefullt Vitsån Naturvårdsverket 

Hoven med utloppsbäck Särskilt värdefullt Bergshamraån Naturvårdsverket 

Yngernområdet Särskilt värdefullt Turingeån Naturvårdsverket 
 

Vattendrag 
Vattendragen i Stockholms län utgörs i all väsentlig del av små bäckar som 
mynnar i Östersjön och Stockholms skärgård. De största vattendragen, 
utöver Stockholms ström, är Skeboån, Åkerströmmen, Norrtäljeån, Tyresån, 
Broströmmen, Penningbyån och Hammerstaån (Muskån). Dessa vattendrag 
har ett avrinningsområde som är större än 100 km². Vattendragen utgör 
viktiga reproduktionslokaler för en stor mängd arter. I 
vattendragsmynningarna leker ofta arter som gädda och abborre. 
Tillströmningen av sötvatten skapar även gynnsamma förutsättningar för 
göslek. I de nedre delarna av vattendragen leker många karpfiskarter som id, 
mört m.fl. I många av länets vattendrag förkommer även havsvandrande 
öring och mycket av fiskevården är inriktad på åtgärder i syfte att gynna 
öringreproduktion. Det finns emellertid sällan några konflikter mellan 
sådana åtgärder och åtgärder med inriktning på andra fiskarter då viktiga 
insatser bland annat är undanröjande av vandringshinder och restaurering av 
de hydrologiska förhållandena. 
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Bland vattendragen har Fiskeriverket bedömt att Kagghamraån, Åvaån och 
Oxundaån är särkilt värdefulla. Kagghamraån är det vattendrag i länet som 
producerar mest havsöringssmolt och drygt 2 mil av vattendraget är 
havsöringsförande. Vattendraget är även välundersökt med avseende på 
öring och det har sedan många år bedrivits ett intensivt fiskevårdarbete. 
Havsvandrande öring är även skälet till att Åvaån klassificerats som särskilt 
värdefullt. Även detta vattendrag är väl undersökt och här finns även 
möjlighet att räkna upp- och nedvandrande fisk. I Oxundaåsystemet är det 
förekomsten av asp som utgör grunden för klassificeringen. 
Naturvårdsverket har inte utpekat något vattendrag som nationellt särkilt 
värdefullt. Men däremot berörs utloppsbäckarna från Hoven 
(Bergshamraån) och Träsksjön (Träsksjöbäcken). 
 
Tabell 3. Vattendrag som klassificerats som nationellt värdefulla av Fiskeriverket, 
Naturvårdsverket och Riksantikvarieämbetet. 
Namn Nationellt värde Vattendrag Verk 
Bergshamraån Värdefullt Berghamraån Fiskeriverket 

Loån, huvudfåran upp t o m Trehörningen Värdefullt Loån/Viraån Fiskeriverket 

Åkerströmmen upp till Helgösjön Värdefullt Åkersström Fiskeriverket 

Fitunaån Värdefullt Fitunaån Fiskeriverket 

Kagghamraån Särskilt värdefullt Kagghamraån Fiskeriverket 

Vitsån Värdefullt Vitsån Fiskeriverket 

Åvaån Särskilt värdefullt Åvaån Fiskeriverket 

Oxundaån upp t o m Norrviken Särskilt värdefullt Oxundaån Fiskeriverket 

Kagghamraån Värdefullt Kagghamraån Naturvårdsverket 

Oxundaån - Verkaån - Väsbyån Värdefullt Oxundaån Naturvårdsverket 

Brosjön-Järsöströmmen Värdefullt Broströmmen Naturvårdsverket 

Träsksjön med utloppsbäck Särskilt värdefullt Träsksjöbäcken Naturvårdsverket 

Hoven med utloppsbäck Särskilt värdefullt Bergshamraån Naturvårdsverket 

Skebobruk Särskilt värdefullt Skeboån Riksantikvarieämbetet 

Taxingeån Särskilt värdefullt Taxingeån Riksantikvarieämbetet 

Tumbaån Särskilt värdefullt Tumbaån Riksantikvarieämbetet 

Nacka ström Särskilt värdefullt Nackaån Riksantikvarieämbetet 

Norrström och Söderström Särskilt värdefullt Norrström Riksantikvarieämbetet 

Edsbro Särskilt värdefullt Skeboån Riksantikvarieämbetet 

Broströmmen och Brosjön Särskilt värdefullt Broströmmen Riksantikvarieämbetet 

Norrtäljeån Särskilt värdefullt Norrtäljeån Riksantikvarieämbetet 

Vira bruk Särskilt värdefullt Loån/Viraån Riksantikvarieämbetet 
 
I bruksmiljön i Vira bruk kan det uppstå konflikter mellan 
kulturmiljöintresset och fiskevården. Här finns en damm i Viraån/Loån som 
utgör vandringshinder för fisk. Sedan ett antal år finns här en fisktrappa men 
funktionen är tveksam. För att möjliggöra fiskvandring från havet till Viraån 
och sjöarna uppströms krävs en annan lösning än den existerande 
laxtrappan. Vid utformningen av denna krävs att det tas hänsyn till 
kulturmiljön. Andra platser där det kan finnas motstående intressen mellan 
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fiske- och naturvården och kulturmiljöintresset är i Broströmmen, 
Norrtäljeån, Skeboån och Taxingeån. 
 
Tabell 4. Elfisken inom ramen för den regionala miljöövervakningen.  
            Antal elfiskelokaler per år 
Xkoor Ykoor Namn Kommun Kategori 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

656366 164614 Åvaån Tyresö Index 4 4 4 4 4 4 4 4 4
660668 165659 Loån Österåker Tidserie 4 4 4 4 4 4 4 4 4
661636 165968 Bergshamraån   Norrtälje Tidserie 4 4 4 4 4 4 4 4 4
655454 161331 Kagghamraån Botkyrka Tidserie* 6 6 6 6 6 6 6 6 6
654586 162554 Hammerstaån Nynäshamn Tidserie 4 4 4 4 4 4 4 4 4
655275 160386 Moraån Södertälje Tidserie 4 4 4 4 4 4 4 4 4
655323 163437 Vitsån Haninge Tidserie 4 4 4 4 4 4 4 4 4
666262 165516 Skeboån Norrtälje Intervall 4   4   4   
663172 166693 Broströmmen      Norrtälje Intervall 4   4   4   
662117 166366 Penningbyån Norrtälje Intervall 4   4   4   
654850 160412 Skillebyån Södertälje Intervall 4   4   4   
655060 161195 Fitunaån Nynäshamn Intervall 4   4   4   
655936 160660 Bränningeån Södertälje Intervall 4   4   4   
666752 165413 Gråskaån Norrtälje Intervall  4   4   4  
659484 163230 Ullnaån Österåker Intervall  4   4   4  
655603 163712 Husbyån Haninge Intervall  4   4   4  
667300 165030 Lavaröån Norrtälje Intervall  4   4   4  
657454 163954 Erstaviksbäcken  Nacka Intervall  4   4   4  
666507 166810 Tullviksbäcken Norrtälje Intervall  4   4   4  
664416 167142 Norsjöbäcken       Norrtälje Intervall   4   4   4
661530 166050 Enviksbäcken Norrtälje Intervall   4   4   4
653491 162185 Kvarnbäcken Nynäshamn Intervall   4   4   4
666736 165485 Ånäsbäcken Haninge Intervall   4   4   4
656238 164765 Vinåkersbäcken Haninge Intervall   4   4   4
657067 164264 Follbrinksström  Tyresö Intervall   4   4   4
658747 162566 Igelbäcken Solna  2 2 2 2 2 2 2 2 2

    Totalt 56 56 56 56 56 56 56 56 56
*Kagghamraån har ingått i den nationella miljöövervakningen varför det utförts 
mera omfattande undersökningar. Vattendraget kommer under 2007 sannolikt att 
utgå ur det nationella programmet och ersättas av Loån. 

Oberoende fiskdata 
I syfte att öka kunskapen om de kustlevande arterna i Stockholms skärgård 
så ingår från och med 2002 kustlevande fiskbestånd i Länsstyrelsens 
regionala miljöövervakningsprogram och det finns två delprogram som är 
inriktade på fisk. Inom programområdet Kust och hav finns Regionala 
miljöövervakning med inriktning på kustlevande fiskbestånd och inom 
programområdet Sötvatten-Ytvatten finns delprogrammet Övervakning av 
biologisk mångfald i kustmynnande vattendrag.  Det förstnämnda omfattar 
provfisken efter kustfisk i skärgården och sedan 2002 har Fiskeriverkets 
kustlaboratorium utfört provfisken i enlighet med den kustfiskestandard som 
utarbetats under senare år. Fisket sker årligen i ett område mellan Lagnö, 
Blidö och Yxlan. Området är valt för att representera ett förhållandevis 
ostört område i mellanskärgården. Sedan 2005 har provfisket kompletterats 
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med ett område vid Askö i Stockholms södra skärgård. Detta provfiske 
utförs i samarbete med Länsstyrelsen i Södermanland eftersom merparten av 
området ligger utanför Stockholms län. Asköområdet är av samma karaktär 
som det vid Lagnö så det finns goda förutsättningar till jämförelser. 
 
Delprogrammet Övervakning av biologisk mångfald i kustmynnande 
vattendrag omfattar elfisken i ett antal kustmynnande vattendrag (tabell 4). 
Målsättningen med programmet är dels att använda fisken som 
miljöindikator för att bedöma vattendragens miljöstatus och dels att skatta 
produktionen av fiskbar fisk till skärgården. Framförallt så avses här 
havsvandrande öring. För att underlätta det senare så används Åvaån som ett 
s.k. indexvattendrag. Här finns möjlighet att räkna uppvandrande och 
utvandrande fisk. Genom årliga elfisken och räkning av fisk är det därmed 
möjligt att skapa en modell för fiskproduktionen i länet med utgångspunkt 
från elfiskeresultat. Denna typ av beräkningar är betydelsefulla vid 
skattningar av uttaget samt vid riskbedömningar av 
fiskutsättningsverksamheten i länet.  

Problem och påverkan (hela länet) 
I Stockholm läns inland så är påverkan på vattnen omfattande. 
Sjösänkningar och dikningsföretag i skogs- och jordbruksmark har inneburit 
att de hydrologiska förhållandena i länets avrinningsområden är starkt 
påverkade. Detta innebär att markernas förmåga att fungera som 
vattenreservoarer reducerats vilket leder till höga flöden i samband med 
nederbörd och snösmältning samt att det vid torrt klimat blir mycket låga, 
eller inga, flöden i vattendragen. I länets norra del finns ett exempelvis ett 
vattendraget Gråskaån som på ett illustrativt sätt beskriver problematiken. 
Det är ett relativt stort avrinningsområde (65 km²) och som tidigare 
innehållit flera sjöar. Den teoretiska minimivattenföringen är här ca 40 l/s 
men trots detta så är den normala sommarvattenföringen nära 0 l/s. För att 
åtgärda denna typ av fiskevårdsproblem krävs restaureringar av hela 
avrinningsområdena vilket innefattar sjörestaureringar, anläggande av 
våtmarker samt omprövningar av dikningsföretag. Det krävs med andra ord 
att hela landskapet restaureras genom att vattenförekomsterna återskapas.  
Sådana åtgärder är ofta juridiskt komplicerade och kräver avsevärda 
ekonomiska resurser. Många gånger finns starka motstående intressen i 
skogs- och jordbruksproduktion. I vattendragen finns även annan påverkan i 
form av exempelvis eutrofiering, vandringshinder och fysisk störning i 
närområdet (avsaknad av skyddszoner i jordbruksmark). I tätortsnära vatten 
finns även problem med hårdgjorda ytor, bortledning av vatten, belastning 
av dagvatten, kulvertering m.m.  
 
Under de senaste decennierna har fiskare, lokala myndigheter och forskare 
rapporterat om minskande bestånd av framför allt gädda och abborre längs 
ostkusten. Det område som har omtalats mest är Kalmarsund där en 
dokumenterad nedgång skedde under 90-talet. Under senare år har 
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Fiskeriverket intensifierat studierna för att utreda orsakerna till 
beståndsminskningen. Studierna visar att längs kuststräckan mellan 
Kalmarsund och södra Stockholms skärgård är rekryteringen hos abborre 
och gädda svag eller utslagen inom stora områden undantaget de skyddade 
delarna av de större skärgårdsområdena. Problemen framträder tydligast i 
Kalmarsund, vid Gotland och i södra Stockholms skärgårds mellan- och 
ytterområden. Rekryteringsstörningarna omfattar i dessa områden också 
andra arter än gädda och abborre, i stort sett samtliga vårlekande 
sötvattensfiskar med lek- och uppväxtområden i grunda kustområden 
drabbas på samma sätt, med undantag av stor- och småspigg. I områden från 
norra Stockholms skärgård och norrut finns däremot inga tecken på liknande 
problem.  
 
Gemensamt för lokaler med utslagen fiskrekrytering är mycket låga tätheter 
av zooplankton samt närhet till öppet hav. De låga tätheterna av föda i form 
av zooplankton under ynglens kritiska första levnadsveckor förefaller vara 
starkt bidragande orsak till problemen. Eftersom problemen främst 
uppträder i områden med direkt koppling till öppna havet är det sannolikt 
orsakat av storskaliga miljöförändringar i Egentliga Östersjön. En sådan 
förändring är minskningen i torskbeståndet och ökningen av skarpsill. 
Denna förändring är uppkommen genom en kombination av övergödning, 
långvarig vattenstagnation i Östersjöns djupbassänger och överfiske på 
torsk. Dessa orsaker kan endast åtgärdas genom internationella 
överenskommelser men Fiskeriverkets slutsats är även att det på regional 
och lokal nivå bör satsas resurser på att skydda och restaurera de viktigaste 
lek- och uppväxtmiljöerna för sötvattensfiskar.  
 
I den norra skärgården och i innerskärgården finns inte dessa problem. Här 
är istället det största fiskevårdsproblemet fysisk exploatering i form av 
marinor, kajer, bebyggelse m.m. och en stor del av länets kust är 
ianspråktagen för mänsklig aktivitet. Utöver detta har lokal eutrofiering 
orsakat igenväxning av vass. 

Genomförda åtgärder 
Alla åtgärder som finansierats med fiskevårdsmedel under åren 1997-2005 
kommer att redovisas i den nationella databasen när denna är i drift. 
Stockholms län har erhållit mellan 450 000 och 1 500 000 kronor per år 
varav 75 000-200 000 kronor varit avsedda till fisketillsyn (tabell 5). Som 
det framgår ovan så har merparten av fiskevården som finansierats med 
fiskevårdsmedel varit inriktad på kustmynnande vattendrag och fisketillsyn. 
Inriktningen och målsättningen är att åtgärderna skall bidra till ett bättre 
fiske på de vatten där fisket är fritt och andra finansieringskällor saknas. 
Andra åtgärder som erhållit statsbidrag är exempelvis återintroduktion av 
flodkräftor och åtgärder i syfte att stärka bestånden av asp i Mälaren. De 
projekt som varit inriktade på flodkräftor har inte gett önskat resultat då 
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återkommande kräftpestutbrott orsakats av illegala utsättningar av 
signalkräfta.  
 
Under 2003 avsattes medel för att medfinansiera framtagandet av en 
regional åtgärdsplan för bevarandet av flodkräftan i Stockholms län. Samma 
år avsattes även medel för medfinansiering av en utvärdering och riskanalys 
avseende havsöringsutsättningarna i Stockholms län. 
Utsättningsverksamheten är betydande i länet och årligen utplanteras ca 100 
000–120 000 havsöringar ut i Stockholms ström och skärgården. Dessa 
finansieras i huvudsak av andra medel än statsbidrag. 
 
Tabell 5. Statliga fiskevårdsmedel till Stockholms län under perioden 1997-2005. 
 Fiskevård Tillsyn Totalt 

1997 375 000 75 000 450 000
1998 1 370 000 130 000 1 500 000
1999 1 100 000 75 000 1 175 000
2000 700 000 75 000 775 000
2001 700 000 75 000 775 000
2002 800 000 200 000 1 000 000
2003 900 000 200 000 1 100 000
2004 730 000 200 000 930 000
2005 770 000 170 000 940 000

Merparten av fiskevården utförs av Stockholms stad. Stockholms stad 
bedriver fiskevårdsverksamheten genom ett samarbetsavtal mellan 
Norrtälje, Nacka, Österåkers, Täby, Järfälla, Haninge, Lidingö, Tyresö, 
Huddinge, Solna, Nynäshamns och Danderyds kommuner, Stockholms läns 
landsting och Skärgårdsstiftelsen. Stockholms stad samarbetar även med ett 
stort antal andra aktörer och delar av fiskevårdsåtgärderna uppdras åt 
Sportfiskarnas Stockholmsdistrikt. Utöver statsbidraget finansieras 
verksamheten från många olika finansieringskällor där bland annat 
Stockholms stad själv bidrar med en stor del. Den totala omsättningen i 
verksamheten är 2 000 000-2 500 000 kronor per år. Försäljningen av TDA-
fiskekortet ger årliga intäkter på ca 200 000 kronor och försäljning av en 
fiskevårdsdekal bidrar med ytterligare 30 000-50 000 kronor per år. En stor 
del av utsättningsverksamheten sponsras av Vattenfall AB och andra 
kommuner samt föreningar bidrar med medel. 
 
Fiskevården i vattendragen har framförallt bestått i biotopvård och 
åtgärdanden av vandringshinder. Under senare är så har i princip hela 
Fitunaån, Hammerstaån och Husbyån gjorts tillgängliga för havsöring vilket 
har ökat reproduktionsarealen i länet. Biotopvård i form av grusning och 
stensättning har även det bidragit till att produktionen har ökat i många 
vattendrag.  
 
Det har även genomförts några försök med restaurering av fisklekplatser i 
skärgården. 
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Stockholms skärgård 

Vad är karaktäristiskt för Stockholms skärgård? 
Som naturtyp ingår Stockholms skärgård i det stora område i södra Kvarken 
som sträcker sig genom Ålands skärgård över till Åboland och 
Skärgårdshavet. Skärgården är mycket vidsträckt, och erbjuder varierande 
förutsättningar för fisk från den skyddade innerskärgården ut till 
ytterskärgårdens mycket exponerade marina miljöer.  
 
Bottenförhållandena i Stockholms skärgård har karterats och beskrivits 
enligt ett system för naturtypsbedömning, det s.k. EUNIS-systemet. 
Variabiliteten hos bottensubstraten är påfallande. I ytterskärgården 
dominerar hårdbottnar och transportbottnar med glaciallera. Längre in är 
mosaikbottnar vanligt förekommande, vilket innebär bottnar med blandade 
substrat där sand, grus och sten dominerar. Här finns också glacialleror. I 
den södra och mellersta delen av skärgården har påverkan från den senaste 
nedisningen på några ställen skapat stora sandområden, t ex vid Sandön 
(Sandhamn) och Torö, medan denna bottentyp är betydligt mer ovanlig 
längre norrut. Innerskärgården karaktäriseras av större bottenytor med 
mjuka sediment med ibland hög organisk halt. Hårdbottnar förekommer 
dock även inne i de inre delarna av skärgården.  
 
I stora delar av mellan- och ytterskärgården består vegetationen på de 
grunda hårdbottnarna av grönalger vid strandlinjen och ett ofta välutvecklat 
brunalgsbälte på större djup. Yttre Stockholms skärgård anses ha 
referensförhållanden vilket innebär att de speglar tillståndet i lokalt 
opåverkade delar av Östersjön. Siktdjupet är stort, vilket medger att 
brunalgsbältena, dominerade av blåstång, kan breda ut sig ner till över 10 
meters djup. Nedanför dessa förekommer sedan ett rödalgsbälte. I 
mellanskärgården når inte blåstångsbältena lika långt ner; 4-5 meter kan 
vara en normal nedre utbredningsgräns. Innerskärgården är mer påverkad av 
avrinningen från land, som orsakar lokala övergödningseffekter med lågt 
siktdjup och ökad utbredning av vassar. Förekomsten av tät vass har 
karterats av länsstyrelsen som ett underlag för bland annat analyser av 
behovet av fiskevårdsåtgärder.  
 
Påverkan av sötvatten är påfallande i de inre delarna av skärgården men 
även längre ut. Skärgårdsvattnen uppvisar kraftiga gradienter såväl i 
horisontalled som i vertikalled. Vattnen i Stockholms stad och i innerskär- 
och mellanskärgården påverkas starkt av utflödet från Mälaren, men det 
finns också ett stort antal småvattendrag av varierande karaktär både i inner- 
och mellanskärgård. Flertalet av dessa vattendrag och de anslutande 
kustnära glosjöarna och fladorna har stor potential som rekryteringsområden 
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för abborre, gädda och flertalet karpfiskar men vissa har också kvaliteter 
som medger öringrekrytering. 
 
I Stockholms skärgård finner vi stationära kustarter, vandrande havsarter 
och arter som leker i tillrinnande sötvatten. Skärgården är också ett viktigt 
uppväxtområde för ål. Utbudet av arter för fiske är ovanligt stort. 
Förutsättningarna för lokal förvaltning inkluderande fiskevård är också 
mycket varierande. En grupp av arter kan inte förvaltas vare sig lokalt eller 
regionalt och utgörs av saltvattensarter som torsk, strömming och skarpsill 
samt lax och ål. Denna förvaltning sköts i huvudsak inom EU och den 
gemensamma fiskeripolitiken. Den andra gruppen arter intressanta för fisket 
består av abborre, gädda, gös, sik, piggvar och öring. Här är 
förutsättningarna för regional/lokal fiskeriförvaltning betydligt bättre. 
Fiskevård i form av biotopvård och reglering av fisket, t ex fredningar, kan 
rekommenderas för denna artgrupp. Bland övriga arter med mer oklar 
vandringsbenägenhet och sämre förutsättningar för lokal förvaltning kan 
nämnas skrubbskädda.  
 
I grunda, skyddade vikar och flador med passande bottenvegetation skapas 
goda förutsättningar för rekrytering av abborre och gädda. Dessa arter har 
stränga krav på i första hand stabila och höga temperaturer under 
embryonal- och larvstadierna. Tillgången till sådana områden är god i de 
inre delarna av skärgården, medan miljötypen blir allt mindre vanlig i 
ytterskärgården. Vården av de fåtaliga flador och glon som har god kvalitet 
som rekryteringsområden är alltså mycket viktig för ytterskärgårdens 
bestånd. Skärgårdsbestånden utnyttjar också de tillrinnande vattendragen för 
lek och de tidiga yngelstadierna. Det finns många studier som visar hur 
värdefulla även små vattendrag, särskilt de som avvattnar strandnära sjöar 
och s.k. glon och glosjöar, är för de lokala kustbestånden av gädda, abborre 
och andra arter. Laken utnyttjar också sådana vatten för leken, vilket 
traditionellt har utnyttjats i fasta fisken även i små bäckar.  
 
Gösens rekrytering är starkt kopplad till näringsrika vatten. Det antas att den 
höga planktonproduktionen med resulterande lågt siktdjup är gynnsamt för 
gösens yngeluppväxt. Även relativt begränsade rekryteringsområden kan 
försörja de utanför liggande fjärdarna med rekryter och möjliggöra ett 
omfattande fiske. I Stockholms skärgård finns bara ett fåtal kända lek- och 
uppväxtområden för gös. Dessa är bland annat vattnen runt norra Mörkö, 
inre delarna av Blista fjärd, innerfjärdarna söder om Furusund och 
Edeboviken. 
  
Rekryteringen av stationära kallvattenarter, av vilka den havslekande siken 
har störst betydelse för fisket, är mindre väl studerad. Enligt de 
undersökningar som gjorts i norra Bottenhavet och Bottenviken kräver siken 
sand- och grusbottnar under de tidiga yngelstadierna. Bottnar med hög halt 
organiskt material anses vara av mindre värde. Rekryteringsområdena bör 
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dessutom i viss mån vara skyddade för det öppna havet. Enligt de uppgifter 
som finns, verkar Östersjöns piggvar ha likartade rekryteringskrav. Miljöer 
som klarar dessa krav är relativt ovanliga efter länets kust. Förekomsten av 
siklekplatser har utretts i Stockholms skärgård genom intervjuer. Antalet 
angivna lekplatser är tämligen högt, med störst förekomst i 
mellanskärgården. Genom att kombinera uppgifter om lek med den 
naturtypskarta som tagits fram, kan man identifiera platser där såväl lek- 
som uppväxtområden verkar finnas och bedöma hur känsliga de är för 
påverkan. Liknande analyser kan göras för piggvar, där lekplatser också 
karterats genom intervjuer. 

Pågående fiskevårdsåtgärder  

Biotopvård i vikar och marer 
Inom den nuvarande strukturperioden (2000-2006) för fiskerinäringen finns 
insatsområdet ”kollektiva åtgärder för det småskaliga kust- och insjöfisket”. 
I början av strukturperioden formulerade varje region en utvecklingsplan 
med en redogörelse för problem och förslag till lösningar. Stockholms 
skärgård utgör en sådan region och Stockholms läns fiskareförbund 
presenterade en utvecklingsplan för länets kustvatten under 2001. I planen 
formulerades fem insatsområden där det första var att ”Säkerställa 
fiskbestånd och upprätta en fiskevårdsplan för skärgårdsområdet”. 
 
Sedan 2001 gör Stockholms läns fiskarförbund insatser för att stärka och 
förvalta fiskbestånden i ytterskärgården. Ett fiskevårdsprojekt som pågår är 
att analysera, och om möjligt förbättra, fiskrekryteringen i Byviken vid Utö, 
Lindviken och Sundbymaren vid Ornö samt ett delvis igenvuxet marsystem 
i Bockö-Storöområdet (Älgkilen). Dessa områden tillhör de fåtaliga 
rekryteringsmiljöer med höga kvalitetsfaktorer som finns i yttre skärgården. 
Åtgärderna syftar främst till att stärka rekryteringen av gädda och abborre, 
men även till att öka den biologiska mångfalden såväl i de utvalda områdena 
som i de omgivande kustvattnen. Resultaten av de första årens verksamhet 
finns sammanfattade i en rapport (Sandström m fl 2005). I projektet 
planeras en muddring av Källviksleden mellan Byviken och havet för att 
möjliggöra fiskvandring samt förbättra rekryteringen av i första hand gädda. 
Vid Källviksleden bedrivs landskapsvård genom kreatursbete. Muddringen 
skall utformas så, att beteseffekter på vass som fiskevårdsåtgärd skall kunna 
studeras. Projektet fortsätter t.o.m. 2007 men ambitionen är att fortsätta och 
utveckla denna verksamhet under den kommande strukturmedelsperioden 
(2007-2013) och att skapa synergieffekter med andra 
strukturmedelsprogram samt nationella finansieringskällor. 
 
Projekt i syfte att förbättra rekryteringsmiljöerna för kustlekande fisk har 
även genomförts av bland andra Furusunds FVO (Furusundsmaren), 
Bromskärs tomtsamfällighetsförening (Bromskärsfladen), Yxlö-Kolsviks 
FVO (Köpmanholmsmaren), Nynäshamns kommun (Bredviken) och 
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Sidfjärdens Vänner (Sidfjärden). Dessa projekt har delvis finansierats av 
statliga fiskevårdsmedel. För dessa projekt saknas för tillfället adekvat 
uppföljning varför det är omöjligt att utvärdera eventuella effekter. 

Fredningsområden för kustlekande fisk 
I den regionala utvecklingsplanen för fiskerinäringen fanns även målet att 
”Lokalisera områden som är angelägna att skydda och väcka initiativ till 
fredning”. Sedan 2003 har Länsstyrelsen på uppdrag av fiskets regionala 
organisationer arbetat med att avsätta fredningsområden för fisk i 
Stockholms skärgård. Arbetet sker i nära samarbete med Stockholms läns 
fiskareförbund, Stockholm läns fiskevattenägarförbund, Sportfiskarna och 
Skärgårdsstiftelsen. Inom ramen för "Samrådsgruppen för fredningsområden 
för fisk i Stockholms skärgård" hålls regelbundna möten. Dessa har 
behandlat rekryteringsproblematiken, angelägna fiskevårdsåtgärder, 
övergripande förvaltningsfrågor, och behovet av ytterligare 
fredningsområden. Samverkansgruppens arbete har resulterat i att det från 
och med 2006 råder fiskeförbud under perioden 1 april-15 juni i totalt 25 
vikar spridda från Singö i norr till Mörkö i söder. Samtliga områden som 
avsatts som fredningsområden har en bred förankring bland fiskets 
organisationer, enskilda fiskerättsägare samt berörda myndigheter. Flera av 
de avsatta områdena är även föremål för fiskevårdande åtgärder.  

Utsättningar av fisk 
Utsättningar av fisk, har liksom i övriga landet, en lång tradition i 
Stockholms skärgård. Under stora delar av 1900-talet gjordes exempelvis 
omfattande utsättningar av gädda och gös. Gäddutsättningarna upphörde i 
slutet av seklet medan det fortfarande görs årliga utsättningar av gös i vissa 
delar av skärgården. Det har gjorts lite uppföljning av gösutsättningarna och 
många ger sannolikt begränsade resultat. Under åren 1993-1995 
genomfördes emellertid ett märkningsförsök i Himmerfjärden vilket är ett 
område med goda förutsättningar för gösrekrytering. Trots detta så utgjorde 
provfiskefångster under den aktuella perioden över 20 % av märkt 
utplanterad gös vilket indikerar en god överlevnad på den utsatta fisken 
samt att den bidrog till att förbättra fisket. 
 
För att förbättra fisket på de vatten som uppläts till allmänheten via 
Länsfiskekortet har det gjorts årliga utplanteringar av havsöring i 
Stockholms skärgård sedan slutet av 1970-talet. Utsättningarna 
finansierades fram till 1985 uteslutande av fiskekortförsäljning. Från början 
användes tvåårig fisk som odlades i kassar från vår till höst och dessa vägde 
3-5 hg när de släpptes. Under de första 10-15 åren utplanterades mellan 
5000-15 000 öringar per år och merparten var av Dalälvstam. Vid de 
märkningsförsök som genomfördes erhölls mycket goda återfångstresultat 
(12-22 %). Utsättningarna gav även upphov till ett bra öringfiske i 
Stockholms skärgård vilket även bidrog till ett ökat sportfiske. Efterhand så 
ersattes fisk med ursprung från Dalälven till fisk från Åvaån. Återfångsterna 
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bibehölls på en hög nivå och andelen som fångades i skärgårdsområdet 
ökade.   
 
I syfte att effektivisera verksamheten och minska risken för fisksjukdomar 
ändrades metodiken för utsättningarna i mitten av 1990-talet. Istället för att 
prägla ett- eller i huvudsak tvåårig fisk i kassar togs istället årsungar på 
hösten vilka fick övervintra i kassarna och släppas kommande försommar. 
Tillväxten var från ca 10-20 gram till 100 gram för ensomrig till ettårig 
öring. Med den ökade kostnadseffektiviteten med denna metod kunde 
volymen på utsättningarna öka avsevärt och under den senaste 10 åren har 
det utplanterats runt 100 000 öringungar per år i skärgården. De 
märkningsförsök som görs har emellertid visat att återfångstfrekvensen 
minskat och är idag under 5 % och ibland under 1 %. Det ökade antalet 
utsatta fiskar har därmed inte gett önskat resultat i fisket. 
 
Avelsfisken tas idag i Åvaån samt i havet vid Spjutsund. Detta är möjligt 
genom att det sker en stor återvandring till utsättningsplatsen i samband med 
lekmognad hos fisken. Kläckning och odling under den första fasen sker 
idag i huvudsak vid Näs fiskodling i Dalälven. Fisken odlas sedan i kassar 
vid Spjutsund utanför Gålö. I samband med utsättning transporteras fisken 
till utsättningsplatser spridda i hela skärgården.  
 
Utöver gös och öring sätts det årligen ut ålyngel i skärgården. Under den 
senaste femårsperioden har mängden varierat mellan 50 000-100 000 per år. 
Utsättningarna är spridda i hela länet 

Fiskeriförvaltning 
Merparten av Stockholms skärgård utgörs av enskilda vatten och dessa 
omfattar ca 220 000 hektar vatten. Allmänna vatten finns endast i 
ytterskärgården samt i delar av Mysingen. Det enskilda ägandet är mycket 
geografiskt uppsplittrat och det finns mycket få exempel där administrativa 
gränser (fastighetsgränser) överrensstämmer med biologiska (fiskbeståndens 
utbredning). På de enskilda vattnen blev fisket med handredskap fritt 1985. 
Denna reform hade föranletts av diverse politiska aktiviteter och utredningar 
sedan början av 1970-talet. Många såg det som ett som ett stort problem att 
stora delar av fisket i Stockholms skärgård och andra delar av ostkusten inte 
var tillgängliga utan att handredskapsfisket var förbehållet den enskilda 
fiskerättsägaren. Ett sätt att försöka lösa detta var genom förändringar av 
lagen om fiskevårdsområden. Genom förenklingar i lagstiftningen och 
statsbidrag uppmuntrades fiskevattenägare att gå ihop och bilda sådana 
områden i syfte att samverka kring förvaltningen av fiskbestånden 
(fiskevård och upplåtelser). Trots ett ihärdigt arbete av bl.a. 
hushållningssällskapets fiskerikonsulent Arne Andersson så gick detta 
arbete trögt. Idag finns det 31 fiskevårdsområden i Stockholms skärgård 
vilket utgör knappt 15 % av den totala ytan. Sedan 1985 har endast ett 
område bildats (Stockholms ström). Samtliga områden är små och deras 
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geografiska avgränsningar är helt anpassade till ägandegränser och inte med 
hänsyn till fiskbestånden eller fisket. 
 
Mot bakgrund av hur illa anpassad ägandestrukturen är till fiskbeståndens 
utbredning är det lätt att inse att det finns problem med nuvarande system. 
Generellt finns ett stort ointresse för förvaltning av fiskbestånden både på 
lokal och central nivå, och däremellan finns ingenting. För att lokala 
fiskbestånd ska kunna förvaltas på ett bra och långsiktigt hållbart sätt 
behövs ett tydligare uttalat engagemang på alla nivåer.  

Fiskets problem  
Ett fundamentalt problem för både yrkes- och fritidsfisket i Stockholms 
skärgård är bristen på vissa fiskarter. Detta påtalades i länsstyrelsernas 
utredning om fiskets framtid på södra Ostkusten och har också 
uppmärksammats av Fiskeriverkets kustlaboratorium, som gjort 
inventeringar av yngelproduktionen i stora delar av skärgården. 
Fångstutvecklingen för de viktigaste arterna i yrkesmässigt kustfiske visas i 
länsstyrelsernas rapport. Även om det finns skillnader mellan yrkes- och 
fritidsfiske, ger sammanställningen en någorlunda rättvisande bild av 
beståndsfluktuationerna för flertalet arter. Torsk, strömming, ål, sik, gös, 
abborre och gädda är viktiga arter i Stockholms skärgård, men det fiskas 
också en del lax, öring, flundra och piggvar. Det stora utbudet av arter som 
karaktäriserar skärgårdarna återspeglas i fisket.  
 
Det yrkesmässiga fisket efter nästan samtliga arter visar en negativ trend de 
senaste 10 - 20 åren. Torsk och strömming har under lång tid varit de 
viktigaste målarterna för yrkesfisket. Torsken har, genom svag rekrytering 
och överfiske i södra Östersjön, minskat mycket kraftigt i förekomst i 
Stockholms skärgård, och är nu av liten betydelse. Strömmingsfisket har 
också förändrats negativt de senaste åren. Förekomsten av vinter- och 
vårströmming inne i skärgården har enligt yrkesfisket minskat till låga 
nivåer. Den generella trenden i Östersjöbestånden har också varit negativ 
enligt ICES beståndsskattningar. Det finns dessutom mycket som tyder på, 
att vi har en förändring från vårlekande strömming till sommar- och höstlek 
i stora delar av norra Östersjöområdet vilket kan påverka fisket i skärgården. 
Ålen har också varit viktig för såväl yrkes- som fritidsfisket. Den mycket 
bekymmersamma beståndssituationen vid samtliga Europas kuster kommer 
att innebära kraftiga restriktioner i fisket enligt det förslag som Fiskeriverket 
tagit fram. Endast ett fåtal yrkesfiskare kan få möjlighet att fiska ål i 
framtiden, medan allt annat fiske stoppas. Den ökade förekomsten av säl 
och skarv har också bidragit till att försvåra yrkesfisket. De ökande 
populationerna av dessa arter har idag med stor sannolikhet även en 
omfattande påverkan på bestånden. Sälens närvaro vid Gålö har exempelvis 
gjort att tidigare populära fiskeplatser för sportfisket idag är tomma på fisk. 
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Konsekvensen av att de viktigaste målarterna för yrkesfisket minskat i 
betydelse har varit ett ökat intresse av fiske på andra arter som sik, abborre, 
gädda, gös och i viss mån plattfisk. Sikbeståndens utveckling är oklar, men 
för varmvattenarter som abborre och gös har de senaste årens varma vårar 
och somrar gett goda grundläggande förutsättningar för rekrytering. För 
siken kan situationen vara den motsatta, då det finns mycket som tyder på 
att havslekande sik gynnas av stabila vintrar med isläggning för en bra 
romutveckling. 
 
För sportfisket är havsöringen en betydelsefull art och detta fiske har ökat 
avsevärt i omfattning under de senaste 20 åren. Trots omfattande 
fiskevårdsåtgärder i länets kustmynnande vattendrag så kan inte den 
naturliga produktionen bära det rådande fisketrycket. Havsöringsfisket i 
skärgården och Stockholms ström är helt beroende av kontinuerliga 
utsättningar. Det är emellertid av stor vikt att följa utvecklingen i de 
naturreproducerande bestånden för att undvika negativa konsekvenser av 
utsättningarna. Sådana kan orsakas bland annat fisketryck och genetisk 
”förorening”. Sedan 2005 så fettfeneklipps all utsatt lax och havsöring vilket 
är en värdefullt redskap i uppföljningen av utsättningarna. 

Målarter för fiskevård i Skärgården 
Om man ser yrkes-, husbehovs- och sportfisket i skärgårdarna sammantaget, 
utnyttjas ett brett spektrum av arter med mycket varierande 
rekryteringsbiologi. Förenklat sett har vi havsvandrande kallvattenarter, mer 
stationära kustarter samt älvvandrande arter. Ålen är en art som beroende på 
sin speciella livshistoria bör placeras i en egen kategori. I gruppen kustarter 
finns många, som dels kan leka i havet, dels i tillrinnande vattendrag och 
strandnära flador, glon och glosjöar. Arternas rekryteringsbiologi 
bestämmer i stor utsträckning förutsättningarna för fiskevård. Om 
kopplingen mellan ett visst lek- och uppväxtområde och det vuxna 
beståndets utbredning är tydlig, finns förutsättningar för lokal biotopvård. 
Lokal fiskevård i form av regleringar av fisket och utsättningar påverkas 
också av de vuxna fiskarnas vandringsmönster.  

Havsvandrare 
Gruppen havsvandrare innehåller arter av stor betydelse för framförallt 
yrkesfisket. Dessa arter kan i princip inte förvaltas lokalt eftersom de har ett 
utbredningsområde som sträcker sig över hela Östersjön. Övergripande 
regleringar av fisket, t ex fångstkvoter, är den normalt vidtagna åtgärden. 
Fördelningspolitiskt finns dock åtgärder som lyfts fram till diskussion. 
Ostkustlänen har t ex föreslagit, att torsk- och strömmingsfisket skall 
förvaltas regionalt som ett sätt att kunna bevara det småskaliga kustfisket. 

Kustarter 
I gruppen kustarter finner vi både kallvatten- och varmvattenfiskar. Bland 
kallvattenfiskarna framstår två arter som potentiellt intressanta för 
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fiskevård: piggvar och havssik. Båda arterna är viktiga för yrkes- och 
fritidsfisket. Biologin hos den havslekande siken har studerats tämligen 
ingående i Bottniska Viken. Leken sker på grunt vatten, ofta på avgränsade 
platser. Efter kläckningen driver larverna in mot stränderna där de växer upp 
under 1-1,5 månader. Då de nått 40-50 mm längd börjar de sprida sig ut till 
omgivande vatten. Enligt observationer i Bottenviken och norra Bottenhavet 
tycks de ha tämligen stränga krav på bottensubstrat under larvstadiet. De 
allra högsta tätheterna har uppmätts i områden med rena sandbottnar på djup 
ofta mindre än en meter. Bottnar med hög halt organiskt material tycks vara 
mindre lämpade för larverna. Dessa krav kan vara en förklaring till varför vi 
har dom allra starkaste bestånden på finska sidan av Bottenviken, där 
grunda sandbottnar är förhärskande.  
 
Östersjöpiggvarens biologi är mindre väl känd. Lek uppges ske på såväl 
grunt som lite djupare vatten. Lek är troligen kopplad till mer utpräglade 
sand- och grusbottnar ner till några meters djup. Vuxna individer återvänder 
ofta till samma avgränsade område för lek. Sannolikt söker fisken områden 
eller djup med lämplig temperatur för embryonalutvecklingen. Till skillnad 
mot flundran verkar piggvaren inte ha något långt pelagiskt 
spridningsstadium, utan man antar att de rätt snart efter kläckningen söker 
sig in mot sådana grundområden som passar för bottenfällningen. Avståndet 
mellan lekplats och uppväxtområde bör därför, i likhet med siken, vara litet. 
Enligt de larvtrålningar som gjorts, verkar piggvaren ha likartade krav som 
siken på bottensubstrat under larvstadiet.  
 
Fiskevårdsåtgärder i form av biotopvård kan vara svåra att vidta för sik och 
piggvar. Enligt vad vi vet om deras rekryteringsbiologi bör de vara känsliga 
för sådan eutrofiering som ökar den organiska belastningen på lek- och 
uppväxtbottnar. Att restaurera skadade bottnar är både svårt och kostsamt, 
även om man har försökt ta fram teknik för skörd av alger som testats på 
svenska Västkusten och i Ålands skärgård.  
 
Då det är svårt att restaurera skadade rekryteringsområden för dessa arter, 
blir det än mer viktigt att skydda de som idag verkar fungera. Teorierna om 
piggvarens och sikens krav på rekryteringshabitat verkar åtminstone delvis 
stämma med förekomsten av grunda sandbottnar i anslutning till platser som 
uppgetts som lekområden. Saknas grunda sandbottnar är också uppgifterna 
om lek fåtaliga. Ett undantag finns dock för den norra skärgården. Här är 
förekomsten av rena sandbottnar liten. Sand- eller grusbottnar utan organisk 
påslamning ingår dock tillsammans med grövre material i den mosaikartade 
naturtyp som är vanlig i norra skärgården. Det är inte osannolikt att denna 
bottentyp kan ha god kvalitet som rekryteringsmiljö för åtminstone 
havslekande sik.  
 
I Stockholms skärgård är grunda sandbottnar generellt sett mindre vanligt 
förekommande. Dessa bottnar är dessutom ofta känsliga för påverkan, t ex 
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svall från fartyg. I områden där förekomsten av grunda sandbottnar 
sammanfaller med uppgifter om lekplatser för sik och piggvar bör man vara 
särskilt restriktiv när det gäller påverkan som kan minska 
rekryteringsområdenas storlek eller sänka deras kvalitet. Fiskevården blir i 
dessa fall i första hand skydd och bevarande av kritiska miljöer. 
 
I gruppen stationära varmvattenfiskar finns arter med rekryteringsbiologi 
och spridningsbeteende som gör dem särskilt lämpade för lokala 
fiskevårdsåtgärder. De viktigaste arterna för fisket är gädda, gös och 
abborre, men i detta samhälle ingår även många karpfiskar vilka bara i liten 
utsträckning utsätts för fiske.  
 
Rekryteringsbiologin för dessa arter är väl utredd, särskilt för abborren då 
den redan tidigt utsågs till modellart vid miljöundersökningar. Det finns 
också en hel del underlag för bedömning av den vuxna fiskens 
spridningsbenägenhet. För gädda, gös och abborre kan man anta, att 
bestånden har lokal utbredning. Arternas krav på lek- och uppväxtmiljö vid 
kusten är likartade för abborre och gädda. Grundregeln är, att trösklade 
vikar och flador som blir tidigt uppvärmda ger goda betingelser för 
rekrytering. Båda arterna utnyttjar också tillrinnande vattendrag och glosjöar 
för lek. Miljöer som passar gädda och abborre brukar också utnyttjas av 
mört, sarv och andra karpfiskar. Abborren leker ofta i glesa vassar eller på 
annan vattenvegetation på någon eller några meters djup, medan gäddans 
lek sker på mycket grunt vatten där rommen fästs på submersa vattenväxter. 
Detta gör, att gäddan kan vara känsligare för igenväxning än abborren. 
Abborren har pelagiska larver, vilka är beroende av planktonproduktionen 
ute i det fria vattnet, medan gäddans larver och yngel växer upp inne i 
strandvegetationen.  
 
Gösen har tydligt avvikande krav på rekryteringsmiljö. Medan abborren är 
beroende av bra sikt i vattnet för att kunna jaga, gynnas gösen av grumligt 
vatten varför de bästa rekryteringsområdena brukar sammanfalla med de 
mest övergödda vattnen.  
 
Vid en historisk tillbakablick förefaller det sannolikt, att produktionen av 
gädda och abborre i Stockholms skärgård varit mycket större än vad den är 
idag. Orsakerna kan utöver storskaliga förändringar i Egentliga Östersjön 
även vara förlust av lämpliga rekryteringsområden vilket skulle kunna 
åtgärdas med biotopvård. Övergödningen bör, åtminstone i större delen av 
skärgården, ha gett negativa effekter på i synnerhet gäddans rekrytering 
genom att lekplatserna vuxit igen. Som ett första steg kan man göra en 
analys av potentiella rekryteringsområden med ledning av den 
exponeringskarta som finns framtagen för Stockholms skärgård, där de två 
lägsta klasserna indikerar goda betingelser för rekrytering. På denna karta 
kan man lägga in utbredningen av täta vassar, enligt den metod som 
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tillämpas av Länsstyrelsen, samt positionen för gäddlekplatser enligt den 
inventering som gjordes under 1970-talet. 

Älvvandrare 
I gruppen älvvandrare har vi bara en art av betydelse för fisket i Stockholm 
skärgård – öringen. Vad det gäller fiskevården i vattendragen så behandlas 
de i avsnittet ”Vattendrag” nedan. Många av de åtgärder som föreslås har 
även bäring på andra arter än havsvandrande öring. 
 
En annan art som utnyttjar vattendragen för rekrytering är flodnejonögat. 
Arten anses sårbar, främst beroende på att utbyggnaden av älvarna för 
kraftproduktion ödelagt huvuddelen av rekryteringsområdena. En 
åtgärdsstrategi för arten finns under avsnittet ”Hotade arter”. Här berörs 
även några karpfiskarter som är mer eller mindre beroende av vattendrag för 
reproduktionen. 

Fiskevårdsbehov 

Biotopvård 
Det första tydliga larmet om sviktande bestånd av kustfiskarter kom från 
Kalmarsund i mitten av 1990-talet. Undersökningar visade snart, att 
nedgången av i första hand abborre och gädda orsakats av svag rekrytering. 
När man sammanfattade resultaten av de omfattande undersökningar som 
gjordes även utanför Kalmarsund kunde man se att det fanns ett storskaligt 
geografiskt mönster i rekryteringsframgång för Östersjöns bestånd av gädda 
och abborre. I Bottniska viken tycktes rekryteringen fungera normalt. 
Längre söderut fanns det däremot tydliga och svårförklarliga avvikelser 
mellan olika miljöer. I de mest skyddade, inre delarna av de större 
skärgårdsområdena i Egentliga Östersjön förekom inga tydliga störningar av 
produktionen av yngel, medan bilden var en annan längre ut i skärgården. 
Från Stockholms skärgård till Kalmarsund var rekryteringen av gädda och 
abborre i stort sett utslagen i stora delar av ytterskärgårdsområdena. 
Abborrekryteringen var svag eller obefintlig i 80 % av de undersökta 
lokalerna. En lyckad rekrytering förekom endast i de allra mest 
skyddade/avsnörda vikarna. Mönstret var detsamma men mindre tydligt för 
gädda. I stort sett samtliga vårlekande arter var drabbade. Undantaget var 
stor- och småspigg, vilka var mycket vanliga i de mest påverkade områdena. 
Rekryteringsstörningar var alltså en förklaring till den minskade tillgången 
på fisk.  
 
Fiskeriverket inledde 2003 ett projekt inriktat mot en analys av orsakerna till 
rekryteringsskadorna genom studier i ett stort antal skärgårdsområden. 
Fältstudierna bekräftade tidigare iakttagelser att det är perioden strax efter 
kläckningen som är mest kritisk. Gemensamt för lokaler med utslagen 
fiskrekrytering var mycket låga tätheter av zooplankton. Brist på föda under 
ynglens kritiska första levnadsveckor tycktes därför vara en väsentlig faktor. 
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I vissa hårt drabbade områden kan effekten ha förstärkts av lokal 
avsaknad/utslagning av viktiga lek- och uppväxtområdena i tillrinnande 
sötvatten och avsnörda vikar. Fiskevård i sådana områden kan därför vara 
en angelägen uppgift för att stärka bestånden. 
 
Bilden av ett fisksamhälle, som i Stockholms ytterskärgård förändrats i 
negativ riktning med minskade bestånd av nyckelarter samt i många fall 
mycket svag rekrytering, förstärktes av Kustlaboratoriets undersökningar 
och visas även i länsstyrelsernas rapport om fiskets framtid på södra 
Ostkusten. Även om bestånden av vuxen fisk inte nått lika låga nivåer som i 
Kalmarsund, ger rekryteringsstudierna anledning till oro inför framtiden. 
Enligt de yngelundersökningar som gjorts de senaste åren, finns inget som 
tyder på att rekryteringen förbättrats, vare sig i Stockholms ytterskärgård 
eller i Kalmarsund. Prognosen är alltså fortfarande negativ. I 
ytterskärgården, där tillgången till potentiellt goda rekryteringsmiljöer är 
naturligt begränsad, finns det speciell anledning att söka bevara och i många 
fall förbättra de fåtaliga områden som karaktäriserats som högkvalitativa.  
 
I stora skärgårdar som Stockholms skärgård finns det mycket som tyder på, 
att arter som rekryteras från innerskärgården kan företa förhållandevis långa 
vandringar utåt under sommaren när vattentemperaturen är hög och där ge 
underlag för fiske. Genom vandringen kan fisken nå födoområden som är 
dåligt utnyttjade, särskilt idag med svaga torskbestånd. Fiskevård i 
innerskärgården kan därför ha positiva effekter långt utanför 
rekryteringsområdet, även om man naturligtvis också måste försöka hitta 
åtgärder för de lokala bestånd i ytterskärgården som tidigare bevisligen varit 
mycket produktiva. 

Utsättningar av fisk 
En ändamålsenlig fiskevård skall i första hand vara inriktad på att förbättra 
de naturliga förutsättningarna för fisken och därmed skapa ett uthålligt fiske 
baserat på naturreproducerande bestånd. De naturliga förutsättningarna i 
Stockholms skärgård är emellertid begränsade genom en omfattande 
markpåverkan i inlandet och ett stört ekosystem till havs. Att tillfredsställa 
fiskets behov enbart genom åtgärder som förbättrar den naturliga 
reproduktionen förefaller i dagsläget omöjligt. För att fylla fiskets behov 
krävs därmed förstärkningsutsättningar av några kommersiellt viktiga arter. 
För exempelvis sportfisket i Stockholms ström så är årliga utsättningar av 
havsöring nödvändigt eftersom fisket helt baseras på detta. Detta gäller även 
fisket efter öring i stora delar av skärgårdsområdet. Mot bakgrund av de låga 
återfångsterna av märkt fisk under senare år bör det göras en översyn över 
utsättningsmetodiken. Försök med en återgång till utsättning av äldre fisk på 
hösten bör utföras och utvärderas med märkningar.  
 
I syfte att förbättra fisket bör det även fortsättningsvis göras 
förstärkningsutsättningar av gös i vissa områden. Utsättningarna bör i första 
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hand göras med avelsmaterial från området där utsättningen sker. Det bör 
även göras uppföljningar av de utsättningar som görs för att kunna belägga 
de önskade resultaten samt undanröja eventuella risker med utsättningarna. 
 
Vad det gäller gädda bör det göras försök att återintroducera arten i 
någon/några av de utskärgårdar där arten idag i det närmaste försvunnit. På 
grund av avståndet (4-5 mil) till relativt opåverkade rekryteringsområden 
närmare fastlandet så är det osannolikt att en naturlig återkolonisation är 
möjlig. Vid dessa försök är det av stor betydelse att avelsmaterialet tas från 
närområdet samt att ett tillräckligt stort antal föräldraindivider används. För 
ändamålet bör det utredas var det i länet finns förutsättningar för 
gäddodling. Då rekryteringsstörningarna i de berörda områdena sannolikt är 
orsakade av födobrist hos rekryter måste utsättningarna göras i form av 
gäddungar som passerat det kritiska stadiet och övergått till fiskdiet. Det är 
av stor betydelse att det görs en adekvat uppföljning av dessa försök. 
 
I Stockholms skärgård finns stora områden vilka är lämpliga som 
uppväxtområden för ål. För att stärka bestånden bör därför utsättningarna av 
ålyngel i skärgården fortsätta.   

Fiskeriförvaltning 
För de kvoterade arterna (torsk, strömming, skarpsill och lax) krävs att den 
gemensamma fiskepolitiken inom ramen för EU samarbetet tar ett betydligt 
större ansvar för bestånden och tillämpar en ekosystemansats i 
förvaltningen. Detta krävs för att upprätta ett fiske efter torsk och 
strömming i Stockholms skärgård. En ekosystemansats bör även ingå i 
förvaltningen av andra för fisket intressanta arter. 
 
Det finns även ett stort behov av en ökad samverkan mellan fiskets 
regionala och lokala intressenter. Fisket och fiskevården bör även i högre 
utsträckning integreras i den kommunala planeringen. För en ändamålsenlig 
förvaltning av lokala fiskbestånd finns även behov av en ökade möjligheter 
att reglera fisket i enlighet med beståndens utbredning. Inte minst kan det 
finnas behov av lokala begränsningar av fisketryck och maskstorlekar eller 
höjda minimimått, liksom fredningar av vissa bestånd under lektid. Som 
ovan sagts är ägarstrukturen i regel så komplex i Stockholms skärgård, att 
det kan vara mycket svårt att organisera ägare i lokala förvaltningar. Det 
torde också vara ett problem att avgränsa förvaltningsområden på biologiskt 
korrekta grunder som är förenliga med ägandet. Lokala fiskevårdsåtgärder 
kräver emellertid ett deltagande från berörda mark- och fiskerättsägare.  
 
I Stockholms skärgård finns idag under vissa perioder ca 2 500 sälar och ca 
30 000 skarvar. Sälarna har sedan länge åsamkat yrkesfisket stora skador. 
Sälarna påverkar idag även andra fiskandekategorier och under höstarna 
fiskar de i mynningsområdena till exempelvis Åvaån och Fitunaån. Sälarnas 
inverkan på fiskbestånd kan vara betydande då de äter 5-10 kg fisk per 
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dygn. I Stockholms skärgård innebär det, lågt räknat, ca 12,5 ton per dygn 
eller drygt 375 ton fisk i månaden. Utöver detta konsumerar skarvarna ca 
0,5 kg per dygn och individ vilket under sommarmånaderna, även detta lågt 
räknat, innebär ett uttag på ca 450 ton fisk i månaden. Sälar och skarvars 
predation på fisk är därmed större än yrkesfiskets (i skärgården) fångster 
och de överstiger även sannolikt det samlade fiskets fångster. Om fisket 
skall kunna utvecklas krävs att det även tas hänsyn till fiskbestånden i 
förvaltandet av säl och skarv. Med nuvarande förvaltning av säl och skarv är 
det svårt att nå önskvärda resultat med fiskevårdsåtgärder.  

Fisketillsyn 
I Stockholms skärgård finns ett stort antal fisketillsyningsmän förordnade på 
enskilda fiskevatten. I dagsläget finns inget samordnat register där 
förordnandena är kopplade till vattenområden. Detta är en brist för 
samordningen av en effektiv fisketillsyn. Stockholms stad har förordnade 
för två personer avseende hela kustvattnet (och Mälaren) i Stockholms län. 
Stockholms stad samordnar även tillsynen med Skärgårdsstiftelsens 
tillsyningsmän. Utöver detta bedrivs även fisketillsyn av sjöpolisen och 
kustbevakningen. Under senare år har det gjorts samordnade insatser mellan 
tillsyningsmän på enskilda vatten, Stockholms stad och kustbevakningen. 
Denna verksamhet bör utvecklas under de kommande åren. För att 
effektivisera tillsynen ytterligare finns det behov av register där 
tillsyningsmannaförordnandena kopplas till berörda vattenområden. Den 
beräknade kostnaden för den fisketillsyn som utförs av Stockholms stad och 
Skärgårdsstiftelsen uppgår till 500 000 kronor per år. 

Särskilt angelägna projekt för 2007-2008  
Det finns ett stort behov av strategiska åtgärder i syfte att stärka 
kustfiskbestånden. Då kunskapsunderlaget för åtgärder i kustvatten 
fortfarande är litet i jämförelse med den utveckling fiskevården haft i sjöar 
och vattendrag så krävs en inledande analys av både behov och 
förutsättningar innan man kan ta steget fullt ut mot genomförandet av 
praktiska fiskevårdsprojekt. Utan sådan grundläggande planering är det 
svårt att allokera medel till de mest angelägna objekten. Det krävs också 
ytterligare insatser av undersökningskaraktär för att utveckla 
kustfiskevården. Den regionala fiskevårdsplanen för Stockholms skärgård 
utgår från en strategi, som visar hur fiskevårdsmedel kan användas för att 
man skall kunna identifiera och detaljplanera angelägna åtgärdsprojekt. 
Efter genomförda förundersökningar är det lämpligt att planen uppdateras 
och ges en mer konkret utformning också för enskilda objekt. Strategin har 
utformats enligt nedan: 

• gör en förutsättningslös kartering av potentiella objekt för fiskevård 
o gör genomgång av tidigare inventeringar av kustmynnande 

vattendrag  
 identifiera kustmynnande vattendrag av betydelse för 

kustfiskarternas rekrytering 
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 identifiera kustmynnande vattendrag som har god 
potential för kustfiskarter men där någon störning 
sänker deras värde idag  

o använd geografiskt täckande bild-/kartanalys för att finna 
rekryteringsområden i kustvattnen 
 ta fram heltäckande beskrivningar av lekplatser, 

exponeringsgrad, bottentyper, vassutbredning, 
tillrinnande sötvatten  mm. 

 identifiera områden som har god potential för 
rekrytering 

 identifiera områden som har goda grundläggande 
förutsättningar men där någon störning sänker deras 
värde idag 

• gör fältinventeringar i potentiella objekt 
o verifiera bedömningar gjorda vid kartering 
o välj lämpliga objekt för fiskevård 
o ta fram planer för säkerställande/skydd av fungerande 

områden 
o ta fram planer för restaurering i störda områden 
o analysera möjligheten att samordna vattenvård och 

landskapsvård 
 kartera förekomst av strandbeten i potentiella 

områden för fiskevård 
 kontakta berörda lantbrukare 
 undersök möjligheten till samverkan med andra 

intressenter som Hushållningssällskapet och 
Skärgårdsstiftelsen 

 genomför försök i några särskilt lämpade områden 
o ta fram planer för uppföljning 

• utvecklad metodik för fiskutsättningar 
o återgång till höstutsättningar av äldre öring 
o återintroduktion av gädda i utskärgårdar 
o utveckla metodik för förstärkningsutsättningar av gös 

• verka för en bättre och ekosystemanpassad förvaltning av 
kustfiskbestånden  

o ökad samverkan mellan fiskets intressenter 
o öka intresset för lokal förvaltning  
o ta initiativ till bildande av nya områden för lokal förvaltning 
o utred behovet av skydd – fiskeförbud - fiskeregler 

• förvaltning av säl och skarv 
o dokumentera effekter av predation på fiskbestånden 
o dokumentera störningar på fisket 
o ökad hänsyn till fisket i förvaltandet av säl- och 

skarvpopulationerna  
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Förvaltning 
Den regionala samverkansgrupp som hanterat avsättandet av 
fredningsområden i Stockholms skärgård bör utökas och inriktningen bör 
breddas. Detta är framförallt viktigt för att tillvarata den samlade kunskapen 
om fiskbestånden i skärgården samt för att underlätta genomförandet av 
olika typer av förvaltnings- och fiskevårdsåtgärder inklusive fisketillsyn.  
  

Ambitionen bör vara att denna gruppering verkar för att Stockholms 
skärgård blir ett ”fiskeområde” under den kommande 
strukturmedelsperioden (se nedan). Sannolikt underlättas detta av att så 
många som möjligt av fiskets intressenter finna representerade redan från 
början. Detta tillvägagångssätt hindrar inte att det inom ramen för detta kan 
formuleras delprojekt med en snävare inriktning och färre aktörer.  

 
Samverkansgruppen bör därmed ges egenskap av ledningsgrupp vilken kan 
fungera som plattform för en mängd olika typer av projekt. Med detta 
tillvägagångssätt så underlättas samordning av olika stödformer och 
verksamheter. Målsättningen skall vara att utveckla fisket i Stockholms 
skärgård.  
 
I ett initialskede beräknas kostnaderna för att organisera ledningsgruppen 
och formulera ett gemensamt måldokument till 100 000 kronor. 

Definiera potentiella objekt för biotopvård 
Inledningsvis görs en analys av tillgängliga digitala kartmaterial. Sådana 
finns över fisklekplatser, exponeringsgrad, bottenvegetation, 
vassutbredning, strandexploatering m.m. Med utgångspunkt från dessa görs 
en objektiv bedömning av potentiella rekryteringsmiljöer och 
fiskevårdsprojekt. Fiskeriverkets utveckling av modeller för värdering av 
rekryteringsområden utnyttjas som stöd för bedömningen. Data från 
inventeringar av grunda vikar sammanställs liksom de kunskaper om viktiga 
fisklekplatser som inte definieras i den objektiva bedömningen av 
kartmaterial. Kopplingar görs till kustmynnande småvattendrag och 
glosjöar. Förekomsten av landskapsvård i anslutning till potentiella 
rekryteringsområden undersöks. Kontakter tas med lantbrukare som 
bedriver kreatursbete i anslutning till valda objekt. Baserat på dessa 
underlag, kompletterat med fältbesök, görs ett val av angelägna objekt för 
fiskevård. För dessa objekt skrivs detaljerade fiskevårdsplaner med konkreta 
åtgärdsförslag. Projektet genomförs i samverkan med Fiskeriverket. 
Kostnaden för detta arbete beräknas till 200 000 kronor.  

Försök med strandbete  
Samordnat med de fiskevårdsåtgärder som görs i Byviken mellan Utö och 
Ålö genomförs försök med strandbete som metod för att bekämpa vass. 
Kontakter tas med den lantbrukare på Ålö som bedriver strandbete som en 
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del av landskapsvården i skärgården. Där förhållandena är lämpliga, 
anpassas betestrycket så, att man skall kunna analysera möjligheterna att 
skapa bättre förhållanden för gäddlek. Insatserna kommer att omfatta 
dokumentation innan försöken startas, uppsättning av stängsel, extra arbete 
inom djurskötseln samt dokumentation under försökets gång. Effekten av 
kreatursbete samt de långsiktiga ekonomiska förutsättningarna för sådan 
vattenvård analyseras. Projektet genomförs i samverkan med 
Hushållningssällskapet och Skärgårdsstiftelsen. Om denna metod visar sig 
vara framgångsrik bör den spridas till andra delar av skärgården. Kostnaden 
för detta projekt beräknas till 150 000 kronor 

Åtgärder i Utöfladen 
Utöfladen har enligt vad som är känt tidigare varit en mycket god 
rekryteringslokal för gädda. De undersökningar som Fiskeriverket gjort 
under senare tid har dock visat att nästan inga gäddyngel producerats. Som 
åtgärd föreslås att våtmarker öppnas i fladens inre igenvuxna del i 
anslutning till den sötvattenavrinning som sker från skjutfältet. Öppna 
vattenytor som förbinds med havet skapas i de igenväxta områdena. Om 
möjligt kombineras åtgärden med strandbete. Projektet genomförs i 
samverkan med Fiskeriverket och Försvarsmakten. Kostnaden för detta 
projekt beräknas till 200 000 kronor. 

Plan för uppföljning 
En sammanfattande manual för uppföljningsinsatser görs för de föreslagna 
åtgärderna. Manualen skall täcka yngelinventeringar, vandringsfisken, 
uppföljningar av beståndsstruktur, uppföljningar av utsättningar samt 
uppföljningar av förvaltningsfunktioner. En sammanfattande beskrivning 
skall tas fram över tillsynsstrategi för genomförda åtgärder. Det vill säga 
vad som krävs för att bibehålla det förmodade positiva effekterna av de 
genomförda åtgärderna. Formulerandet av dessa planer beräknas kosta 30 
000 kronor. 

Finansierings- och samverkansformer 
För att effektivisera fiskevården krävs en högre grad av samordning och 
samfinansiering. Det statliga fiskevårdsanslaget kan under rådande 
omständigheter inte täcka behovet av fiskevård varför detta är helt 
nödvändigt. Det är även centralt för att uppfylla de olika mål som finns för 
verksamheten att arbetet sker utifrån en genomtänkt strategi. EU: s 
strukturfonder är en viktig finansieringskälla för de kommande åren. Det 
nuvarande strukturmedelsprogrammet sträcker sig under perioden 2007-
2013. Inom ramen för den Europeiska fiskerifonden (EFF) finns möjlighet 
att finansiera sådana åtgärder som kan stärka fiskbestånden och därigenom 
ge bättre förutsättningar för framförallt yrkesfisket.  
 
Ett av syftena med stöd från EFF är, att värna om skyddet och förbättringen 
av miljön och naturresurserna om de har samband med fiskerinäringen. Stöd 
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får ges till åtgärder avsedda att skydda och utveckla den akvatiska faunan 
och floran. Här ingår skydd och restaurering av vattenvägar och lekområden 
samt skydd och förbättring av miljön inom ramen för Natura 2000. 
Fiskutsättningar som inte motiveras av bevarandeskäl är däremot inte 
stödberättigade.  

Särskilt fiskeområde 
En av de axlar som finns utpekade i den innevarande 
strukturmedelsperioden på fiskets område (Fiskefonden 2007-2013) är Axel 
4: hållbar utveckling i fiskeområden. Syftet med åtgärderna för hållbar 
utveckling av fiskeområdena skall vara: 

a) att bevara det ekonomiska och sociala välståndet i dessa områden 
samt öka värdet på fiskeri- och vattenbruksprodukterna, 

b) att bevara och skapa nya arbetstillfällen i fiskeområdena genom att 
främja diversifiering eller ekonomisk och social omstrukturering av 
områden som står inför socioekonomiska svårigheter till följd av 
förändringar inom fiskerinäringen, 

c) att främja kustmiljöns kvalitet, 

d) att främja nationellt och transnationellt samarbete mellan 
fiskeområden. 

Områdena kommer att beslutas av Fiskeriverket efter ett 
ansökningsförfarande som ännu inte är utarbetat. I enlighet med ovan bör en 
ledningsgrupp med representanter för fisket i Stockholm verka för att 
Stockholms skärgård blir ett sådant fiskeområde. Verksamheten kan dels 
vara inriktad på fiskevård i syfte att verka för långsiktigt och hållbart 
nyttjande av fiskbestånd och dels på att samtidigt utveckla fiskerinäringen i 
enlighet med nationella och regionala miljömål. Sådana åtgärder kan vara 
att utveckla vidareföreädling och fisketuristisk verksamhet.  
 
En annan finansieringskälla är Landsbygdsprogrammet. I den nationella 
strategin för 2007-2013 preciseras följande aktiviteter med tydlig bäring på 
fiskevården: 
 
− Skapa en helhetssyn på landskapet som resurs för rekreation, utveckling 
och hållbar tillväxt och som bärare av ett natur- och kulturarv. 
− Stimulera produktionen av kollektiva nyttigheter, och därmed bidra till att 
upprätthålla ett attraktivt landskap. 
− Stärk utvecklingen av brukningsmetoder så att negativ miljöpåverkan 
minskar. 
 
Strategin inrymmer åtgärder, som innebär att bevarandet av natur- och 
kulturmiljövärden stimuleras, med fokus på bl.a. betesmarker. Hävd av 
betesmarker kommer därför att vara en högt prioriterad fråga i kommande 
program. Samordningen med andra åtgärder på nationell nivå för regional 
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utveckling, miljö, fiske m.m. skall stärkas. Inom ramen för 
Landsbygdsprogrammet finns även möjligheter till att stödja diversifiering 
av näringslivet på landsbygden. I detta ryms exempelvis verksamhet med 
inriktning på turism där fisket är en viktig resurs i Stockholms skärgård. 
 
Om man önskar bevara och utveckla natur- och kulturvärdena i landskapet 
krävs fortsatt stöd för de areella näringarna samt att man minskar deras 
negativa miljöpåverkan. I ett kustlandskap är fisk och fiske viktiga inslag i 
natur- och kulturvärdena. Jordbruket kan mot denna bakgrund ses som en 
viktig intressent för fiskevården i Stockholms skärgård. Många av de 
problem som begränsar fiskproduktionen kan kopplas till jordbrukets 
påverkan på kustmynnande småvattendrag, flador och glosjöar. Jordbruket 
kan emellertid även bidra med tjänster som har positiv betydelse för 
fiskevården. Övergödning, antingen den är av storskalig eller lokal karaktär, 
tenderar att orsaka kraftig igenväxning i grunda vikar, med täta vassbälten 
som följd vilka försvårar eller omöjliggör lek och yngeluppväxt av flera 
arter. Jordbrukets landskapsvård kan, om den omfattar bete av såväl 
strandängarna som de angränsande grunda vattenområdena, skapa en 
undervattensvegetation som är både variabel och värdefull för 
fiskrekrytering och fågelliv. Lantbrukarna spelar alltså en viktig roll för att 
uppnå miljömålet ”Hav i balans samt levande kust och skärgård”.  
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 Figur 4. Karta över de vattendrag som ingår i fiskevårdsplanen. 
  ©Lantmäteriet, 2006. Ur Geografiska Sverigedata, 106-2004/188-AB 
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Vattendrag 

Denna del av fiskevårdsplanen behandlar rinnande vatten i länet. Vilka 
vattendrag som ingår framgår av kartan på föregående sida. Denna del av 
planen är tillskillnad från de andra delarna specificerad på objektsnivå. 
Åtgärderna är i första hand inriktade på att stärka bestånden av 
havsvandrande öring. Det föreligger emellertid sällan motsättningar mellan 
sådana åtgärder och åtgärder som generellt är positiva för fisk. Åtgärderna 
är därmed betydelsefulla för att nå de nationella och regionala miljömålen 
(se Inledning). Samtliga åtgärder som är föreslagna har ett åtgärdsnamn för 
vilka platsen illustreras med en karta. Alla punkter som är inlagda gäller 
nedströms den förslagna åtgärden. Om exempelvis biotopvård är förslagen 
så gäller punkten därifrån och uppströms en angiven sträcka. 

Flodområde 56/57: Norrtälje kommun 

Lavaröån 
Kommun: Norrtälje 
AVO: 23 km2 

 
Ån rinner från våtmarksområdet Öljaren och mynnar i Järsöviken i 
Galtfjärden. Utsättning av Åvaåöring skedde 1994, 1995 och 1996. Lekgrus 
plus småsten lades ut 1999 och 2001 gjordes en mindre uppföljning av 
tidigare utförd biotopvård. Under de senaste åren har en aktiv privatperson i 
området tagit sig an att vårda ån. I de nedre delarna har mycket lekgrus lagts 
ut och små dammar byggts för att fördröja vattnet i ån, även större stenar har 
lagts ut för att bilda strömmar med ståndplatser för öring. Även de övre 
delarna av ån utnyttjas av öring.  I AVO finns mycket våtmarker som 
säkerställer vattenföringen. Vattenkemiprover visar på god vattenkvalité 
med inslag av grundvatten. Elfisket 2006 visar att reproduktionen fungerar 
då det förekommer årsungar av öring, främst i de nedre delarna. Under varje 
höst stiger öring för lek i ån. I de övre delarna fanns enbart äldre fisk vid 
2006 års elfiskeundersökning. Ett nätfiskeförbud i mynningen och 500 
meter ut i viken är genomfört frivilligt under perioden 15/9-31/12.  

Åtgärdsförslag 
I de övre delarna, ca 1 km, behövs lekgrus läggas ut punktvis, på potentiella 
lekplatser. I mittenpartiet vid hjorthägnet behövs det en mekanisk röjning av 
växter och även här behöver det grusas, helst skulle man även vilja ha 
beskuggning av vattendraget, men det kan bli svårt att anlägga då marken 
utgörs av mycket betesmark och ett vilthägn. Ett fredningsområde med totalt 
fiskeförbud 15/9-31/12 i mynningsområdet bör övervägas. 
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Prioriteringar 
1) Grusning behöver göras av de övre reproduktionsplatserna. 20-30 

cm tjocka bäddar av grus bör läggas ut där det förekommer lek. Vid 
elfiske 2006 upptäckte man att fisken går väldigt långt upp i ån. Det 
har tidigare bara gjorts biotopvård i de nedre delarna av ån, att lägga 
ut lekgrus är en viktig första steg till att få öringen att fortsätta 
utnyttja dessa delar i ån (Lav 1). 

2) Mekanisk röjning av växter bör göras i mittenpartiet mellan 
Västerängen och Nyckelbol. För att ytterligare förenkla öringen 
vandring upp och förbi Nyckelbol behöver en hel del växtlighet 
grävas bort. Det kan även bidra till att fler öringar kan gå längre upp 
för att leka (Lav 2). 

3) Undersöka om det går att plantera något slags träd eller buske, helst 
al, för att skugga vattendraget, även detta mellan Västerängen och 
Nyckelbol. Detta krävs för att förhindra att ån växer igen efter 
röjningen (Lav 3).  

4) Ett fredningsområde med totalt fiskeförbud 15/9-31/12 i 
mynningsområdet bör övervägas (Lav4). 

 
   Karta 1: Punkter där åtgärder är föreslagna i Lavaröån.  
   ©Lantmäteriet, 2006. Ur Geografiska Sverigedata, 106-2004/188-AB 

Uppföljning och tillsyn 
Inom ramen för den regionala miljöövervakningen elfiskas fyra lokaler 
spridda i vattensystemet vart tredje år. Denna övervakning bör fortsätta i ån 
då den är en av de verkligen fungerande havsöringsbäckarna i området. 
Tillsyn görs av en privatperson som är engagerad i att få Lavaröån att 
fungera för fiskreproduktion på bästa sätt. 

Finansiering 
De åtgärder som skall göras, stenutläggning, vegetationsrensning och 
återinplantering av träd eller buskar uppgår i en totalkostnad på ca 52 000 
kronor. Finansieringskällor är till ca 50 % fiskevårdsbidrag, utöver det kan 
strukturmedel från EU sökas. Det finns för detta vattendrag även 
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fiskeavgiftsmedel att använda från vattendom nr 006-89, 010-05. 
Sammanlagt finns en summa på 84 953 kronor att disponera. Det finns för 
detta vattendrag även fiskeavgiftsmedel där beslutande myndighet är annan 
än Stockholms länsstyrelse, den domen har nr 007-85, där är summan 36 
914 kronor att disponera. 

Gråskaån 
Kommun: Norrtälje 
AVO: 66 km2 
 
Ån kommer från ett stort antal utdikade sjöar, den närmast utloppet är den 
f.d. Gräsösjön, ån mynnar sedan ut i Edeboviken. Åren 1976 och 1982 
gjordes den första introduktionen av öring i ån. Under åren 1996, 1997, 
2002 och 2003 gjordes ytterligare utsättningar, och då med Åvaåöring. 
AVO har fått många sjöar sänkta och är även kraftigt utdikat, det största 
hotet mot fiskebeståndet är just det att vattenföringen allt för ofta är mycket 
liten, ibland även noll. Den introducerade öringen visar inga tecken på att 
den idag skulle reproducerar sig i ån.  

Åtgärdsförlag 
Grundproblemet i Gråskaån är vattenförsörjningen och det kraftigt 
påverkade avrinningsområdet. När det tillförs vatten i AVO genom regn och 
snösmältning finns inga utjämningsmagasin utan allt vatten kommer att 
lämna AVO under en kort tid. Detta leder till att fisken, främst öring som 
man försökt få att överleva i bäcken, inte kan det. För att skapa ett jämnare 
vattenflöde kan man anlägga en våtmark, förslagsvis i f.d. Gräsösjön. Detta 
för att skapa ett kvarhållande magasin som kan hjälpa till att fördela vattnet 
under en längre tid av året. Sannolikt så är sådana åtgärder svåra att få till 
stånd då området utnyttjas för skogsproduktion. Även andra åtgärder för att 
återskapa en fungerande hydrologi i vattendraget bör utredas. Ån är på vissa 
ställen starkt igenväxt, främst i de nedre delarna, och detta behöver röjas 
bort. Om man får till vattenföringen i ån kan det även bli aktuellt med att 
lägga i lekgrus på de potentiella lekplatserna. Ett totalt fredningsområde i 
mynningsområdet bör övervägas. 

Prioriteringar 
1) Dämning av den f.d. sjön Gräsösjön i syfte att säkerställa en 

vattenföring i ån året runt. Det bör även övervägas andra åtgärder för 
att restaurera AVO. Sådana åtgärder är en förutsättning för att det 
skall bli aktuellt med några av de andra åtgärderna. Om det inte finns 
vatten i ån finns heller ingen förutsättning för fisk att etablera sig 
(Grå1).  

2) Det behöver röjas i ån då den idag är starkt igenvuxen på flera håll 
genom systemet. Att den har vuxit igen beror på att det är dåligt med 
strömmande vatten så att växter får chansen att etablera sig. Om 
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vattenföringen blir högre kan man hjälpa naturen och röja bort en hel 
del och förhoppningsvis sköter det sig själv sedan (Grå2).  

3) Lekgrus behöver läggas ut på potentiella lekplatser. Bottnarna består 
idag till mestadels utav lera. (Grå3). 

4) Ett fredningsområde med totalt fiskeförbud 15/9-31/12 i 
mynningsområdet bör övervägas (Grå4). 

 
  Karta 2: Punkter där åtgärder är föreslagna i Gråskaån. 
   ©Lantmäteriet, 2006. Ur Geografiska Sverigedata, 106-2004/188-AB 

Uppföljning och tillsyn 
Inom ramen för den regionala miljöövervakningen elfiskas fyra lokaler 
spridda i vattensystemet vart tredje år. Ett elfiske är också ett effektivt sätt 
att avgöra om de utförda åtgärderna har bidragit till att fiskpopulationen 
reproducerat sig. 

Finansiering 
De åtgärder som skall göras, utredning om dämning av Gräsösjön, 
vegetationsrensning, och stenutläggning uppgår till en totalkostnad på ca 
130 500 kronor. Finansieringskällor är till ca 50 % fiskevårdsbidrag, utöver 
det kan strukturmedel från EU sökas. Det finns för detta vattendrag även 
fiskeavgiftsmedel att använda från vattendom nr 010-05 som gäller för 
vattenvård i hela Stockholms län. Sammanlagt finns en summa på 40 000 
kronor att disponera. 

Flodområde 57: Norrtälje kommun 

Skeboån 
Kommun: Norrtälje 
AVO: 488 km2  
 
Ån rinner från sjön Närdingen vid Skebobruk och mynnar slutligen i 
Edeboviken vid Hallstavik. Under åren 1995-1997, 1999, 2004 och 2005 har 
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man gjort utsättningar med Åvaåöring. Vid dammluckorna i Hallstavik 
rensas det årligen för att säkerställa att laxtrappan fungerar. Uppströms, vid 
Skede finns en damm där en denilränna uppförts för havsöringen. Vid 
Skebobruk finns slutligen ett dämme som utgör vandringshinder för all fisk, 
från den 1 september till 31 oktober är dock dammluckorna helt öppna, detta 
för att säkerställa att det finns vatten i ån under öringens lek. Öring leker 
även vid Häverödal, där har inga insatser gjorts. Fiskeklubben SFK Rajset 
har varit och är fortfarande, men nu i mindre omfattning, aktiva med arbete 
kring och i ån. Under senare år har öringbeståndet minskat i ån. 
 
Under åren 1999, 2005 och 2006 sattes även 1- och 2- åriga öringar ut i 
Harbroholmsån som mynnar i sjön Närdingen. Harbroholmsån har elfiskats 
2002 och då påträffades 3 arter (abborre, lake och mört) samt 2005 då ingen 
fisk fångades. 

Åtgärdsförslag 
Orsaker till varför öringbeståndet har minskat bör utredas, eventuellt kan det 
bero på dålig vattenkemi då ån rinner genom mycket jordbruksmark. Även 
avloppsvatten kan vara en bidragande orsak. Funktionen av fisktrappan vid 
Hallstavik och Skede bör ses över samt även utreda alternativa 
fiskvägar/omlöp, detta för att möjliggöra fiskvandring av fler arter. Från 
dammluckorna vid Skebobruk och nedströms behövs lekgrus läggas på 
potentiella reproduktionsplatser. Dämmet vid Skebobruk bör ses över om 
eventuellt en fiskväg kan byggas förbi dammluckorna. Om man kan bygga 
en väg förbi dammluckorna där så kan fisken vandra högre upp i systemet 
och då kan Harbroholmsån bli aktuell för fiskevårdsåtgärder. 

Prioriteringar 
1) Vattenkemiprover bör tas på flera punkter i ån för att se om man kan 

hitta någon utsläppskälla. Det finns ingen bra förklaring till varför 
öringbeståndet har minskat. Med tanke på att reproduktionen fungerat 
under många år och att vattendraget är förhållandevis stort och inte har 
problem med vattenföringen så kan vattenkvalitén ha blivit sämre. 
Skyddszoner för omkringliggande jordbruksmark är även något som bör 
ses över  

2) Utreda funktionen av fisktrappan vid Hallstavik och Skede samt se över 
alternativa fiskvägar/omlöp (Ske1).  

3) Grusning av reproduktionsplatserna från dammluckorna vid Skebobruk 
och nedströms. Det kan handla om mängder motsvarande 1 till 2 bilflak 
med lekgrus. Åtgärden behövs för att komplettera tidigare grusningar 
som gjorts (Ske2).  

4) Utred om det är möjligt att bygga en fiskväg runt dammluckorna vid 
Skebobruk. Om det skulle kunna göras skulle man öppna upp för 
ytterligare ytor för vandrande fisk (Ske3). 

5) Se över Harbroholmsån och inventera den på eventuella 
reproduktionsplatser, vandringshinder och åtgärder som kan tänkas 
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behöva göras. Om fiskväg runt dammluckorna genomförs så är denna å i 
nära anslutning till Skeboån. Det är en bred och fin å som troligtvis 
skulle kunna hysa stora fiskbestånd (Ske4).  

6) Ett fredningsområde med totalt fiskeförbud 15/9-31/12 i 
mynningsområdet bör övervägas (Ske5). 

 

 
   Karta 3: Punkter där åtgärder är föreslagna i Skeboån. 
    ©Lantmäteriet, 2006. Ur Geografiska Sverigedata, 106-2004/188-AB    

Uppföljning och tillsyn   
 Inom ramen för den regionala miljöövervakningen elfiskas fyra lokaler 
spridda i vattensystemet vart tredje år. Tillsyn görs även av fiskeklubben 
SFK Rajset, som är aktiva i arbetet kring ån.  

Finansiering 
De åtgärder som skall göras, bygga fiskvägar, biotopvård och en kartering, 
uppgår till en totalkostnad på ca 207 000 kronor. Finansieringskällor är till 
ca 50 % fiskevårdsbidrag, utöver det kan strukturmedel sökas. Det finns för 
detta vattendrag även fiskeavgiftsmedel att använda från vattendom nr 002-
55 och 010-05. Sammanlagt finns en summa på 141 252 kronor att 
disponera. Det finns för detta vattendrag även fiskeavgiftsmedel där 
beslutande myndighet är annan än Stockholms länsstyrelse, de domarna har 
nr 007-85 och 006-89, där är summan 81 867 kronor att disponera.  

Flodområde 57/58: Norrtälje kommun 

Tulkaströmmen 
Kommun: Norrtälje 
AVO: 37,5 km2 
 
Tulkaströmmen rinner från Örviksjön, genom hästhagar, och mynnar 
slutligen i Edeboviken. Åren 2000 och 2001 sattes öring ut i strömmen. År 
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2001 gjordes biotopvård i form av grusning av Stockholms stad och 
Hallstaviks Fvof. Vattendraget är relativ litet och fåran är inte mer än 1 
meter bred. Det är idag väldigt igenväxt med undantag från vissa korta 
sträckor där vattnet forsar lite grann. Vattendraget nyttjas sannolikt som 
lekplats av gädda och id samt eventuellt även andra arter. 

Åtgärdsförslag 
Växtligheten som helt har tagit över behöver röjas bort. Ån är dåligt 
beskuggad längst med hela sträckan och behöver åtgärdas. Området är 
ganska flackt så för att få lite fallhöjd och strömmande sträckor behöver 
stenar läggas ut. AVO är stort med flera sjöar och borde inte ha några 
problem med att hålla vatten året runt. Vattenföringen verkar kunna bli låg i 
alla fall under sommarmånaderna. Utredning bör göras för att se om någon 
av sjöarna kan dämmas för att hålla minimivattenföring året runt eller vad 
annars det kan vara som påverkar vattenföringen. Elfiske bör utföras för att 
se vilka arter som idag finns i ån, och för att få en uppfattning om hur det 
har gått för öringen som planterats ut.  

Prioriteringar 
1) Vattenhushållningen är ett av de större problemen och leder till 

andra följdproblem. Om vattenföringen fungerar så kommer det inte 
växa igen lika snabbt och fisken kommer att kunna överleva året 
runt. Sjön Örviksjön går troligen att dämma så ett minimiflöde alltid 
finns i strömmen (TuS1). 

2) Elfiske bör utföras för att se vilka arter som finns i ån (TuS2). 
3) Biotopvård i form av stenutläggning för att öka fallhöjden. . Det ger 

även mer forsande sträckor som gör att det inte lika lätt växer igen 
(TuS3). 

4) Röja merparten av den växtligheten som idag finns i ån. Vid 
mynningen bör även vassbältet ses över, för att definiera inloppet till 
strömmen (TuS4). 

5) Utsättning av öring (TuS5). 

 
Karta 4: Punkter där åtgärder är föreslagna i Tulkaströmmen. 
©Lantmäteriet, 2006. Ur Geografiska Sverigedata, 106-2004/188-AB 
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Uppföljning och tillsyn 
Ett elfiske bör utföras för att avgöra vilka fiskarter som idag finns i 
strömmen. Efter en del biotopvård, som vegetationsrensning och 
stenutläggning, bör strömmen kunna fungera bra som fiskhabitat. Då kan 
det eventuellt bli aktuellt med utsättning av öring och dessa utsättningar bör 
följas upp med elfisken. De boende i området har tidigare visat intresse för 
strömmen och bör även engageras i den fortsatta tillsynen, även Hallstaviks 
Fvof som tidigare varit aktiva i strömmen. 

Finansiering 
De åtgärder som skall göras, utreda om Örviksjön går att dämma, ett 
indikatorfiske, stenutläggning, vegetationsrensning och 
förstärkningsutsättning av öring, uppgår till en totalkostnad på ca 158 000 
kronor. Finansieringskällor är till ca 50 % fiskevårdsbidrag, utöver det kan 
strukturmedel från EU sökas. Det finns för detta vattendrag även 
fiskeavgiftsmedel att använda från vattendom nr 010-05. Sammanlagt finns 
en summa på 40 000 kronor att disponera. 
 

Tulkabäcken 
Kommun: Norrtälje 
AVO: 12,1 km2 
 
Bäcken rinner från Kyrksjön förbi byn Tulka och mynnar slutligen ut i 
Edeboviken. Under åren 1999-2001 sattes öring ut i bäcken. 300-400 m2 
öringsbiotop anses bäcken ha. Bäcken har flera biflöden som oftast är 
torrlagda. Själva huvudfåran torkar regelbundet ut. Vid utloppet till 
Edeboviken finns fina sträckor med naturlig fallhöjd och stensättningar som 
skulle utgöra goda öringhabitat med högre vattenföring. Naturlig 
beskuggning är det på de flesta ställena längst med bäcken. Det är idag 
osäkert om öring eller någon annan fisk utnyttjar bäcken. 

Åtgärdsförslag 
För att öka vattentillgången bör Kyrksjön restaureras. Idag är sjön mera er 
våtmark än en sjö. Det kommer sannolikt även en del vatten från Långsjön 
som verkar avvattnas till Kyrksjön. Tillrinningen och åtgärder i syfte att 
restaurera de hydrologiska förhållandena bör utredas närmare. Elfisken bör 
utföras för att kartlägga statusen på fiskbeståndet.  

Prioriteringar 
1) För att säkerställa en vattenföring året runt i bäcken bör man utreda 

om Kyrksjön kan dämmas och iså fall hur mycket skulle det bidra 
till vattenföringen i bäcken. Detta är en förutsättning för att man 
skall kunna få någon fisk att leva i bäcken (TuB1).  

2) Elfiske, för att se vilka arter som idag utnyttjar bäcken (TuB2). 
3) Utsättning av öring föreslås (TuB3). 
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    Karta 5: Punkter där åtgärder är föreslagna i Tulkabäcken. 
     ©Lantmäteriet, 2006. Ur Geografiska Sverigedata, 106-2004/188-AB 

Uppföljning och tillsyn 
Elfiske föreslås för att kunna se vilka arter som idag finns i bäcken. Om 
vattenföringen kan säkerställas kan det bli aktuellt med utsättning av öring 
och dessa utsättningar bör följas upp med elfisken. Utöver den tillsyn som 
görs vid utsättningar och elfisken är det önskvärt att kunna ha en 
kontaktperson som bor i området och som är intresserad av att hålla bäcken 
under tillsyn. 

Finansiering 
De åtgärder som skall göras uppgår till i en totalkostand på ca 103 000 
kronor. Finansieringskällor är till ca 50 % fiskevårdsbidrag, utöver det kan 
strukturmedel från EU sökas. Det finns för detta vattendrag även 
fiskeavgiftsmedel att använda från vattendom nr 010-05. Sammanlagt finns 
en summa på 40 000 kronor att disponera. 

Tullviksbäcken 
Kommun: Norrtälje 
AVO: 8,4 km2 
 
Bäcken rinner från Fjällboträsket och mynnar i Tullviken och Ålands hav. 
Tullviksbäcken har sannolikt alltid varit havsöringsförande och 
öringreproduktion finns dokumenterad långt tillbaka i tiden. Ett 
naturreservat är bildat i de nedre delarna av bäcken, delvis för att skydda 
öringen. Många undersökningar är utförda i bäcken som har en öringstam 
som anses vandra ut redan som 1- åringar eller yngre. Vid elprovfisket 2006 
uppmätes mycket höga tätheter av årsungar på några lokaler. Öringungar 
hittades på samtliga lokaler som undersöktes, vid tillfället var emellertid en 
lokal helt torrlagd. Största problemet i bäcken är den låga vattenföringen 
under sommarmånaderna, det finns en vattendom på att 40 l/s skall pumpas 
från Fjällboträsket och ut i bäcken men sjön börjar nu krympa till ytan så 
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andra lösningar bör ses över. Viss biotopvård är gjord i bäcken. I 
mynningsområdet gäller fiskeförbud inom 500 m under perioden 1/9 - 
31/12. 

Åtgärdsförslag 
Det största problemet i bäcken är den dåliga vattenföringen och att vatten 
kontinuerligt måste pumpas från Fjällboträsk, för att bäcken skall ha någon 
vattenföring alls. Problemet är nu också att vattnet börjar att sina i träsket så 
andra alternativ måste tas fram. Detta utreds av konsulter vilka skall utreda 
de hydrologiska förhållandena, föreslå åtgärder samt beräkna kostnaderna 
för dessa. En sak att beakta kan vara att boende i området inte har 
kommunalt vatten och att det tär rätt så hårt på grundvattenförekomsten i 
området. Om området skulle kunna kopplas till den kommunala driften 
skulle det troligtvis spara en hel del vatten i området. Biotopvård kan 
behövas med jämna mellanrum i mynningen så att det inte växer igen. I 
samband med fiskvandring kan det även vara aktuellt att ”förtydliga” 
mynningen då vågor kan flytta strandstenarna och skapa vandringhinder. 
Mynningen är mycket exponerad från havet. Kostnaderna för återställande 
av Fjällboträsk finns inte upptagna här utan måste specificeras i den 
utredning som föreslås. 

Prioriteringar 
1) Att säkra vattenföringen i bäcken, dels genom åtgärder i syfte att 

kvarhålla vatten i AVO och dels genom att de boende i området bör 
kopplas till kommunalt vatten och avlopp. Dessa åtgärder är helt 
avgörande havsöringsbeståndet i bäcken. Även för andra fiskar som 
lever i bäcken, exempelvis nejonöga sp (Tull1). 

2) Biotopvård behövs i mynningen med jämna mellanrum. För att ta 
bort vass och sly som växer igen rätt fort under sommarmånadernas 
låga vattenflöden. Det gör att inloppet definieras bättre och det blir 
lättare för fisken att ta sig fram när det är dags för lek (Tull2).  

 
 Karta 6: Punkter där åtgärder är föreslagna i Tullviksbäcken.  
 ©Lantmäteriet, 2006. Ur Geografiska Sverigedata, 106-2004/188-AB 



– 52 – 

Uppföljning och tillsyn 
Inom ramen för den regionala miljöövervakningen elfiskas fyra lokaler 
spridda i vattensystemet vart tredje år. En konsult har idag uppdraget att 
försöka säkerställa och förhoppningsvis öka vattenföringen i bäcken. 
Bäckens nedre del ingår i ett naturreservat och faller även under tillsynen 
för det.  

Finansiering 
De åtgärder som skall göras, se över vattenhushållningen och biotopvård, 
uppgår i en totalkostand på ca 65 000 kronor. Finansieringskällor är till ca 
50 % fiskevårdsbidrag, utöver det kan strukturmedel från EU sökas. Det 
finns för detta vattendrag även fiskeavgiftsmedel att använda från 
vattendom nr 010-05. Sammanlagt finns en summa på 40 000 kronor att 
disponera. 

Gässviksbäcken 
Kommun: Norrtälje 
AVO: 9,25 km2 
 
Bäcken rinner från Gässvikssjön och mynnar ut i Väddöviken. Det är en 
relativt liten bäck med några strömsträckor en bit upp mot sjön. Utsättningar 
av Åvaåöring har gjorts med 1- och 2- åriga öringar under åren 2002 och 
2003. Vattendraget tros torka ut regelbundet.  

Åtgärdsförslag 
Vattendraget bör inventeras närmare eftersom det saknas mycket 
information. Exempelvis är vattenkemin okänd och det är även oklart om 
öringen har etablerats i bäcken. För att öka vattenföringen kan Gässvikssjön 
troligen dämmas. Bäckfåran från sjön behöver grävas ur för att definiera 
utloppet och därigenom skapa jämnare flöde från sjön. Idag översvämmas 
marken i mynningsområdet vid högvattenflöden. Ett större djup i 
mynningsområdet skulle bidra till en fördröjning av vattnet då det bildas ett 
större vattenmagasin. Detta gäller de sista 100 meterna upp mot sjön där det 
även finns behov av plantering av träd för att vattendraget inte skall växa 
igen. Vid strömsträckorna bör lekgrus läggas ut då botten till stor del utgörs 
utav lera. Även den allra nedersta delen av bäcken har bra biotoper och 
strömmade sträckor vid högvatten. Även här är det lämpligt med biotopvård 
i form av lekgrus. Förutom de sista 100 meterna upp mot sjön så är bäcken 
beskuggad hela vägen ner till Väddöviken.  

Prioriteringar 
1) Elfiske för att se om öringen har etablerat sig i bäcken, även för att 

se hur långt upp den går. Om den har etablerat sig i bäcken 
motiverar det genomförandet av andra föreslagna åtgärder (Gäs1).  

2) Biotopvård i form av grus och sten på strömsträckorna en bit upp, 
vid fastigheterna. Även i de nedre delarna av bäcken. Lekgrus har 
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inte tidigare lagts ut och bottensubstratet är idag dominerat av lera 
(Gäs2). 

3) Utred om sjön kan dämmas för att säkerställa ett vattenflöde året 
runt. Under sommarmånaderna tros bäcken lida av ett litet 
vattenflöde, det skulle lätt kunna åtgärdas med hjälp utav ett utskov 
som hjälper till att fördela vattnet under året (Gäs3). 

4) Stödutsättning av öring bör fortsätta (Gäs4). 
5) Gräv ut bäckfårans översta del som är för grund och för att förhindra 

översvämning. Plantering av träd längst med bäcken förhindrar 
igenväxning. (Gäs5).   

 

 
 Karta 7: Punkter där åtgärder är föreslagna i Gässviksbäcken. 
 ©Lantmäteriet, 2006. Ur Geografiska Sverigedata, 106-2004/188-AB 

Uppföljning och tillsyn 
Ett elfiske bör göras för att följa upp de gjorda utsättningarna av öring samt 
se vilka eventuella andra arter som förkommer i vattendraget. Detta för att 
kunna avgöra om bäcken kan hålla en öringstam och för att då avgöra om 
utsättningarna skall fortsätta. Ett elfiske är också ett effektivt sätt att avgöra 
om de utförda åtgärderna har bidragit till att fisk populationen reproducerat 
sig. 

Finansiering 
De åtgärder som skall göras, utredning om Gässvikssjön går att dämma, 
elfiske, grusning, urgrävning av å fåran och planteringar, uppgår till en 
totalkostnad på ca 129 000 kronor. Finansieringskällor är till ca 50 % 
fiskevårdsbidrag, utöver det kan strukturmedel från EU sökas. Det finns för 
detta vattendrag även fiskeavgiftsmedel att använda från vattendom nr 010-
05. Sammanlagt finns en summa på 40 000 kronor att disponera. 

Bredängsbäcken 
Kommun: Norrtälje 
AVO: 2,6 km2 
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Bäcken rinner från ett område med mossar och myrar, och mynnar slutligen 
i Väddöviken. Utsättningar av Åvaåöring har gjorts med 1- och 2- åriga 
öringar under åren 2002 och 2003. Bäcken är relativt liten, men med stor 
fallhöjd vid strömsträckorna. Dock är det troligtvis inga problem för öring 
att komma upp i bäcken då det finns naturliga fisktrappor. Bottnarna verkar 
till mestadels utgöras av sten. Den strömmande sträckan är ca 350 meter och 
uppströms den blir landskapet mera öppet och vattnet lugnflytande.   

Åtgärdsförslag 
Bredängsbäcken är endast översiktligt undersökt och bör inventeras. Det bör 
även utföras elfisken för att undersöka fiskpopulationen. I den nedre delen 
finns en vägtrumma som ligger högt och utgör vandringshinder för fisk, 
dock inte öring. Eftersom fallhöjden är stor de första 300 metrarna så är 
emellertid vattendraget främst lämpligt för hoppande fisk såsom öring. 
Nedströms trumman skulle man i alla fall kunna se över om någon 
anordning kan behöva skapas för att underlätta uppvandringen, som att 
bygga upp en grusklack. Bäcken är fint beskuggad hela vägen upp till där 
landskapet blir mer öppet där har det också växt igen en hel del. Efter ca 10 
meter i det öppna landskapet finns ett definitivt vandringshinder för fisk. En 
gammal traktoröverfart som utgörs av en gräsbevuxen lerbank gör att 
vattnet letar sig förbi under men för fisken är det helt stopp. Flera likadana 
överfarter finns högre upp i systemet. Dessa skulle lätt kunna grävas upp 
men även andra åtgärder behövs då som plantering av träd, grusning och så 
vidare. Dessa överfarter tjänar dock idag även som fördröjningsmagasin för 
vattnet och bidrar troligtvis till att bäcken kan klara lågflöden. Åtgärder 
högre upp i systemet än dit fisken idag kan gå är därmed i dagsläget inte 
prioriterade. 

Prioriteringar 
1) Elfiske bör göras för att följa upp de utsättningar av öring som redan 

gjorts i bäcken. Det skulle också visa på hur långt upp i bäcken som 
öringen vandrar idag. (Bre1). 

2) Stödutsättning av öring bör fortsätta om tidigare utsättningar givit 
resultat. (Bre2). 

3) Se över vägtrumman, om den inte behöver bytas kan man göra en 
rätt enkel anordning för att underlätta uppvandringen för öringen 
(Bre3). 

4) Ett besök skulle behöva göras under sommarens torra månader för 
att avgöra om bäcken håller vatten året runt eller om några åtgärder 
behövs göras på den fronten (Bre4). 
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 Karta 8: Punkter där åtgärder är föreslagna i Bredängsbäcken. 
 ©Lantmäteriet, 2006. Ur Geografiska Sverigedata, 106-2004/188-AB 

Uppföljning och tillsyn 
Ett elfiske bör göras för att följa upp de gjorda utsättningarna av öring. 
Detta för att kunna avgöra om bäcken kan hålla en öringstam och för att då 
avgöra om utsättningarna skall fortsätta. Ett elfiske är också ett effektivt sätt 
att avgöra om de utförda åtgärderna har bidragit till att fisk populationen 
reproducerat sig. 

Finansiering 
De åtgärder som skall göras, ett elfiske, åtgärder vid vägtrumma, 
förstärkningsutsättningar och tillsyn, uppgår i en totalkostnad på ca 47 500 
kronor. Finansieringskällor är till ca 50 % fiskevårdsbidrag, utöver det kan 
strukturmedel från EU sökas. Det finns för detta vattendrag även 
fiskeavgiftsmedel att använda från vattendom nr 010-05. Sammanlagt finns 
en summa på 40 000 kronor att disponera. 

Hålldammsån 
Kommun: Norrtälje 
AVO: 33 km2 
 
Ån rinner från sjön Bornan genom Ortala bruk och ut i Ortalaviken som är 
en del av Väddöviken. Endast ca 30 meter är idag tillgängliga för vandrande 
fisk. Vid bruket finns en hålldamm som är ca 8 meter hög och 
höjdskillnaden är stor, men planer finns för att kunna bygga en fiskväg förbi 
dämmet. Andra vandringhindret är ytterligare ett dämme, efter den första 
hålldammen. Även denna gör att det bildas en damm uppströms med 
stillastående vatten. Längre upp i systemet finns fina och breda sträckor, 
som är väl beskuggade och mycket ved tillförts från omgivande skog. 
Sannolikt är det inga problem med vattenförsörjningen då det vid sjön finns 
ett dämme som troligtvis gör att en minimivattenföring hålls i ån. 
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Åtgärdsförslag 
För att få fisk att även utnyttja de fina och stora sträckorna uppströms, måste 
man bygga fisktrappor förbi båda vandringshindrena. Alternativt bör 
förutsättningarna för rivning av dammarna utredas.  

Prioriteringar 
1) Bygga fiskvägar förbi de båda vandringshindrena. Alternativt bör 

förutsättningarna för utrivning av dammarna utredas. Något av dessa 
båda alternativ är en förutsättning för att få öringen att kunna nå de 
övre delarna av systemet (Hål 1 och 2). 

2) Eventuell utsättning av öring, i syfte att skapa ett 
självreproducerande bestånd (Hål 3). 

 

 
 Karta 9: Punkter där åtgärder är föreslagna i Hålldammsån. 
 ©Lantmäteriet, 2006. Ur Geografiska Sverigedata, 106-2004/188-AB 

Uppföljning och tillsyn 
Fiskvägarna som byggs bör det göras ritningar över så att de kan sparas till 
framtida projekt och även för att lättare kunna utvärdera deras funktion. När 
fiskvägarna är klara och i drift krävs årlig tillsyn för att tillse att de fungerar. 
Det bästa är om man kan engagera någon närboende som intresserad av ån 
eller i annat fall få någon av fiskeklubbarna i området att sköta om tillsynen.  

Finansiering 
De åtgärder som skall göras, byggandet av två fisktrappor, och utsättningar 
av öring, uppgår i en totalkostnad på ca 435 000 kronor. Finansieringskällor 
är till ca 50 % fiskevårdsbidrag, utöver det kan strukturmedel från EU 
sökas. Det finns för detta vattendrag även fiskeavgiftsmedel att använda från 
vattendom nr 010-05. Sammanlagt finns en summa på 40 000 kronor att 
disponera. 

Bodaån 
Kommun: Norrtälje 
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AVO: 65 km2 
 
Ån rinner från Gåsvikssjön och mynnar sedan ut i Väddö kanal. 
Utplantering av Dalälvsöring gjordes 1987 men etablerad aldrig något 
bestånd. Under åren 1997 och 1998 utplanterades Åvaåöring. Fiskeklubben 
Norrtälje SFK har utfört biotopvård i ån under slutet av 1980-talet. Ån har 
under åren blivit mer eutrofierad. 

Åtgärdsförslag 
Ån är i stort behov av biotopvård i form av stenutlägg för att öka 
vattenföringen och få till mer turbulens. Ån bör röjas från dämmen av ved 
och löv. Husen vid ån verkar använda vatten från ån till bevattning och 
därför har de troligtvis anlagt dammar för detta ändamål. Från sjön och fram 
till korsande väg är det igenväxt med vass, där skulle man behöva röja upp 
en kanal så att fisken enklare kan ta sig fram men inte röjas bort helt för då 
finns ingen beskuggning av vattendraget. Det samma gäller för utloppet där 
det också är igenväxt med vass. Sannolikt så är mynningsområdet lekplats 
för många kustlevande fiskarter. 

Prioriteringar 
1) Stenutläggning för att öka turbulensen i vattnet, det bidrar även till 

syresättning och att det inte lika lätt växer igen (Bod1). 
2) Röjas från växtlighet så som vass, dämmena gjorda av ved och löv 

bör tas bort, vid inloppet. Allt för att försöka göra det lättare för fisk 
att ta sig fram i ån (Bod2). 

3) Även vid utloppet behöver det röjas från vass. Idag finns ingen 
naturlig ingång för fisken till ån och därför bör det röjas så att den 
lättare kan ta sig fram (Bod3). 

4) Vattenkemiprov bör tas för att utreda vad som gör att sjön blir 
eutrofierad, kanske kan man minska något näringsläckage och 
därmed igenväxningen. 

 
  Karta 10: Punkter där åtgärder är föreslagna i Bodaån. 
 ©Lantmäteriet, 2006. Ur Geografiska Sverigedata, 106-2004/188-AB 
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Uppföljning och tillsyn 
I Väddökanal ligger det alltid nät ute enligt tillsyningsman så det innebär att 
det fiskas en hel del just här. För att ge åarna som mynnar i kanalen en 
chans att kunna hålla ett fiskbestånd så bör ett fredningsområde övervägas. I 
själva Bodaån behöver det efter genomförda åtgärder, göras tillsyn då ån 
tenderar att växa igen på grund av hög näringsbelastning. Även för att se till 
att inte andra dämningar än, de som stenutläggning innebär, görs. Det bästa 
vore om Norrtälje SFK kunde engageras eller om det finns någon boende i 
området som är intresserad att engagera sig i framtiden för ån. 

Finansiering 
De åtgärder som skall göras, vegetationsbekämpning och stenutläggningar, 
uppgår i en totalkostnad på ca 13 000 kronor. Finansieringskällor är till ca 
50 % fiskevårdsbidrag, utöver det kan strukturmedel från EU sökas. Det 
finns för detta vattendrag även fiskeavgiftsmedel att använda från 
vattendom nr 010-05. Sammanlagt finns en summa på 40 000 kronor att 
disponera. 

Norsjöbäcken 
Kommun: Norrtälje 
AVO: 39 km2 

 
Bäcken rinner från Norsjön och mynnar i Norsviken. Åvaåöring är 
utplanterad under åren 1991 och 1997-1999. Vimma leker troligen i de 
nedre delarna av bäcken. Vattenföringen är ofta låg och det gäller även 
biflödet som kommer från Norrsjöflyna. I området kring Norsjön finns även 
många andra sjöar vilket sannolikt borgar för en god vattenföring. Vattnet 
tycks ha en bra kvalité och bäcken är för det mesta fint beskuggad. 
Norsjöbäcken har stor potential för många olika arter av fiskar. Norrtälje 
SFK och Stockholmsstad har utfört biotopvård i bäcken.  

Åtgärdsförslag 
Sjön går lätt att dämma med ett U-skov för att jämna ut vattenflödet under 
året. En undersökning bör göras för att utreda om vimma leker i bäcken. Om 
så är fallet bör ett fiskeförbud införas i viken under perioden 1/4-15/6. Ett 
fredningsområde inom 500 meter från mynningen under perioden 15/9-
31/12 bör även det övervägas.  

Prioriteringar 
1) En dämning av Norsjön för att säkerställa en god vattenföring året 

runt. Det är en förutsättning för att få någon fiskart att etablera sig i 
bäcken (Nor1). 

2) Undersök om arten vimma leker i de nedre delarna då det är en 
rödlistad art. Om så är fallet bör ett fiskeförbud införas i viken under 
perioden 1 april till 15 juni (Nor2). 
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3) Ett fredningsområde inom 500 m från mynningen under perioden 
15/9-31/12 bör övervägas (Nor3). 

 
   Karta 11: Punkter där åtgärder är föreslagna i Norsjöbäcken. 
 ©Lantmäteriet, 2006. Ur Geografiska Sverigedata, 106-2004/188-AB 

Uppföljning och tillsyn 
Inom ramen för den regionala miljöövervakningen elfiskas fyra lokaler 
spridda i vattensystemet vart tredje år. Ett elfiske är också ett effektivt sätt 
att avgöra om de utförda åtgärderna har bidragit till att fiskpopulationen 
reproducerat sig. 

Finansiering 
De åtgärder som skall göras, utredning om Norsjön går att dämma och 
elfiske, uppgår i en totalkostnad på ca 66 000 kronor. Finansieringskällor är 
till ca 50 % fiskevårdsbidrag, utöver det kan strukturmedel från EU sökas. 
Det finns för detta vattendrag även fiskeavgiftsmedel att använda från 
vattendom nr 010-05. Sammanlagt finns en summa på 40 000 kronor att 
disponera. 

Flodområde 58: Norrtälje kommun 

Broströmmen 
Kommun: Norrtälje 
AVO: 228 km2 

 
Broströmmen har ett stort AVO som även innehåller Erken vilken är, 
bortsett från Mälaren, länets största sjö. Å rinner från Erken via Brosjön till 
Nodstasjön och Gillfjärden för att sedan mynna ut i Norrtäljeviken. Mellan 
Brosjön och Erken kallas vattendraget Järsöströmmen. Utsättning av 
ögonpunkterad rom gjordes år 1990. Åvaåöring planterades ut under åren 
1996-1998. År 2004 satts öring ut i Lundaströmmen, som mynnar i 
Norrtäljeviken. Där finns en strömsträcka som är bra för öring. I de övre 
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delarna finns annan fisk så som gädda, mört, björkna etc. Sannolikt 
förekommer även vandring av gös m.fl. arter från Norrtäljeviken och upp till 
Gillfjärden. 

Åtgärdsförslag 
I strömsträckan där öring finns bör lite större stenar läggas i för att få till 
bättre ståndplatser för årsungar. Strömhastigheten är under höga flöden för 
stark för årsungar av öring. Ett fredningsområde inom 500 meter från 
mynningen under perioden 15/9-31/12 bör övervägas.  Gillfjärdens 
betydelse som rekryteringsområde för gös, gädda m.fl. arter bör utredas 
närmare samt vilka åtgärder som kan vidtas för att förbättra förhållandena 
för dessa arter. 

Prioriteringar 
1) Biotopvård i form av större stenar i den nedre delen vid 

Hårnackalund för att få fler ståndplatser till årsungarna (Bro1). 
2) Ett fredningsområde inom 500 meter från mynningen under perioden 

15/9-31/12 bör övervägas (Bro2). 
3) Utreda vilka arter som vandrar upp till sjön för lek samt föreslå 

åtgärder i syfte att förbättra förutsättningarna 

 
  Karta 12: Punkter där åtgärder är föreslagna i Broströmmen. 
 ©Lantmäteriet, 2006. Ur Geografiska Sverigedata, 106-2004/188-AB 

Uppföljning och tillsyn 
Inom ramen för den regionala miljöövervakningen elfiskas fyra lokaler 
spridda i vattensystemet vart tredje år. Ett elfiske är också ett effektivt sätt 
att avgöra om de utförda åtgärderna har bidragit till att fisk populationen 
reproducerat sig. 

Finansiering 
De åtgärder som skall göras, stenutläggningar och införandet av 
fredningsområde, uppgår i en totalkostnad på 5000 kronor. 
Finansieringskällor är till ca 50 % fiskevårdsbidrag, utöver det kan 
strukturmedel från EU sökas. Det finns för detta vattendrag även 
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fiskeavgiftsmedel att använda från vattendom nr 010-05. Sammanlagt finns 
en summa på 40 000 kronor att disponera. 

Flodområde 59: Norrtälje kommun 
 

Norrtäljeån 
Kommun: Norrtälje 
AVO: 356 km2 

 
Ån rinner från sjön Lommaren och mynnar ut i Norrtäljeviken. Under 1990-
talet gjordes stora insatser i ån för att gynna fiskebestånden, bland annat åns 
naturliga öringsbestånd. I Norrtäljeån är fisket upplåtet genom fiskekort och 
är därmed ett av få rinnande vatten med fiske i länet. Dammar har rivits ut 
och fisktrapporna kunde då tas bort. Man har byggt upp strömsträckor i de 
nedre delarna av ån som går genom staden. Efter detta gjorde man årliga 
utplanteringar av öringsmolt dels av bäckeget ursprung och dels av 
Åvaåöring, ca 3000 smolt per år, senast detta gjordes var året 1999 då man 
satte ut ca 1500 stycken 2-åringar. Idag tror man att öringen vandrar genom 
hela ån och genom sjön Lommaren för att gå upp och även leka i Husbyån 
vid Finsta. Fredningsområde med totalt fiskeförbud råder vid mynningen ca 
150 meter ut under perioden 15/9 till 31/12. 

Åtgärdsförslag 
Muddring i hamnen har varit på förslag då det har bildats en bank av lera 
där som snabbt blir större. Växtligheten börjar ta överhand på vissa ställen i 
ån och det finns behov av röjning med mekanisk hjälp. På ett ställe i 
strömsträckan har en forsnacke rasat och behöver byggas upp. Denna 
behöver även justeras så att vattnet går mera mitt i ån och inte som idag då 
det enbart går på en sida om nacken. På flera ställen är forsnackarna för låga 
och behöver byggas upp då de inte fungerar vid högvatten. Uppe vid 
sportfiskarnas klubblokal finns en nacke/överfall som är för hög och brant. 
Sannolikt utgör den vandringshinder för andra fiskar än öring. I syfte att 
skapa större arealer lekplatser, underlätta fiskvandring och samt skapa bättre 
fiskplatser behöver denna nacke sänkas till ca hälften och kompletteras med 
en ny strömnacke vid Norrtälje sjukhus. Om detta görs upprätthålls 
dämningseffekten och det skapas betydligt längre sträckor med strömmande 
vatten.  

Prioriteringar 
1) Sänka den nacken/överfall som byggts vid sportfiskarnas 

klubbstuga, och bygga till en nacke/överfall uppe vid sjukhuset. Den 
som finns idag är för hög och på detta sätt bibehåller man samma 
dämningseffekt som redan finns idag samt skapar en längre sträcka 
med rinnande vatten. (N1). 
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2) Bygga upp de forsnackar som är för låga och den som har rasat. 
Detta för att underlätta för öringen under lekperioden (N2). 

3) Att mekaniskt röja bort den växtlighet som håller på att ta över på 
vissa ställen. Risk finns att det växer igen ännu mer och åns 
vattenyta minskas för varje år (N3). 

4) Muddring i hamnen av den förhöjning av lera som håller på att 
bildas. Den kan komma att hindra fisken från att komma upp i ån 
(N4). 

 
  Karta 13: Punkter där åtgärder är föreslagna i Norrtäljeån. 
 ©Lantmäteriet, 2006. Ur Geografiska Sverigedata, 106-2004/188-AB 

Uppföljning och tillsyn 
Fiskeklubben Norrtälje SFK är engagerade i ån och sköter om tillsynen och 
att åtgärder utförs i ån. Önskvärt vore om också Norrtäljeån kunde ingå i det 
miljöövervakningssystem som Länsstyrelsen i Stockholms län driver. 
Vattendraget bör även undersökas vad det gäller reproduktion av vimma 
m.fl. arter.  

Finansiering 
De åtgärder som skall göras, utrivning och uppbyggande av dämme, 
stenutläggningar, vegetationsrensning och muddring, uppgår i en 
totalkostnad på ca 208 000 kronor. Finansieringskällor är till ca 50 % 
fiskevårdsbidrag, utöver det kan strukturmedel från EU sökas. Det finns för 
detta vattendrag även fiskeavgiftsmedel att använda från vattendom nr 010-
05. Sammanlagt finns en summa på 40 000 kronor att disponera.  

Husbyån/Finstaån 
Kommun: Norrtälje 
AVO: ca 100 km2 
 
Ån rinner från sjön Björkan genom Husby-Sjuhundra till sjön Lommaren. 
Det numera nedlagda Naturbruksgymnasiet i Finsta utförde in0omk ramen 
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för undervisningen tidigare inventeringar och biotopvård i ån. Utsättningar 
av öring har gjorts, både genom utsättning av gulesäcksyngel och genom 
smolt av Åvaåstam. Även detta gjordes i undervisningssyfte och 
verksamheten pågick under perioden 1995-1998. Under 1998 utfördes ett 
märkningsförsök där överlevnad efter utvandring genom sjön Lommaren 
jämfördes med smolt utsatta i Norrtäljeån. Leköring kom till ån 1998 och 
tros härstamma från romutsättningen 1995. Under de senaste åren vet man 
att öringen i alla fall befinner sig i sjön Lommaren då en del tagits upp 
genom fiske. Åren 1999 och 2000 gjordes de senaste utsättningarna av 
havsöringsrom. Vattenkvalitén och vattenföringen är sannolikt gynnsamma 
för fisk. 

Åtgärdsförslag 
En inventering av hela sträckan från Lommaren till sjön Björkan för att se 
om man kan förbättra något så att öringens lekvandring kan göras lättare. På 
västra sidan om vägen vid Husby-Sjuhundra behövs det beskuggning då det 
idag är stora mängder med vass. Vid de övre delarna av ån i Finsta träd 
planterats vilka är på väg att växa upp. Detta skulle behövas längs hela 
vattendragssträckan. Vid vägbron finns förutsättningar att skapa en 
strömsträcka genom biotopvård i form av lekgrus och större stenar.  

Prioriteringar 
1) Inventering av hela åsträckan från sjön Lommaren till sjön Björkan. 

Detta för att avgöra om det finns några hinder för öringen att ta sig 
fram (Fin1). 

2) Plantering av träd/buskar längst med vattendraget där det går genom 
jordbruksmark. Det bidrar till en minskad igenväxning av ån (Fin2). 

3) Iläggning av lekgrus och större stenar för att ordna ytterligare en 
potentiell lekplats, bör göras där vägen korsar ån vid Husby-
Sjuhundra (Fin3).  

4) Årlig tillsyn av eventuella vandringshinder inför öringens lekperiod 
(Fin4).  

 
 Karta 14: Punkter där åtgärder är föreslagna i Husby/Finstaån. 
 ©Lantmäteriet, 2006. Ur Geografiska Sverigedata, 106-2004/188-AB 
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Uppföljning och tillsyn 
Tidigare utfördes åtgärder och tillsyn utav lärare och elever på Finsta 
lantbruksgymnasium. Skolan är nu nerlagd och önskvärt vore om 
fiskeklubben Norrtälje SFK även ville ta sig an skötseln och tillsynen för 
även denna å, då den är förenad genom sjön Lommaren, med Norrtäljeån. 
Som uppföljning skulle även ett elfiske behövas göras för att se om öringen 
finns kvar i ån. 

Finansiering 
De åtgärder som skall göras, biotopkartering, plantering av träd, 
stenutläggningar och tillsyn, uppgår i en totalkostnad på ca 15 000 kronor. 
Finansieringskällor är till ca 50 % fiskevårdsbidrag, utöver det kan 
strukturmedel från EU sökas. Det finns för detta vattendrag även 
fiskeavgiftsmedel att använda från vattendom nr 010-05. Sammanlagt finns 
en summa på 40 000 kronor att disponera. 

Flodområde 59/60: Norrtälje kommun och Österåkers 
kommun 

Penningbyån 
Kommun: Norrtälje 
AVO: 104 km2 
 
Ån rinner från Länna Kyrksjö via Väsbysjön och ut i Edsviken vilket är en 
havsvik som sammanbinds med havet genom en smal kanal. Edsviken utgör 
sannolikt an viktig leklokal för många kustlekande fiskarter. I Väsbysjön 
finns ett aktivt dikningsföretag och dikningar har genomförts under senare 
år. Vid Penningby och väg 276 finns en damm som släpper ut ett 
minimivattenflöde genom dammluckorna. Dammen renoverades 1995 vilket 
medförde att flödena drastiskt minskade under sommartid. Under vissa 
perioder har det i princip varit torrt nedströms dammen. De nedre delarna av 
Penningbyån är steniga och här finns sträckor med stråkande/forsande 
vatten. Utsättning av Åvaåöring gjordes årligen under perioden 1991 till 
1996. Senaste utsättningen var 2006 då man gjorde direktutsättning av 2-
åriga Åvaåöringar. Även vimma tros leka i ån. Biotopvård har utförts av 
Stockholms stad och Norrtälje SFK. Åns omgivningar är förhållandevis 
opåverkade och hela vattendraget är beskuggat. 

Åtgärdsförslag 
Flödet som släpps ut genom dammluckorna måste höjas så att det även 
sommartid flödar vatten i ån vilket kräver att vattendomen/dikningsföretaget 
ses över. Avrinningsområdet är relativt stort och innehåller flera större sjöar 
vilket med för fisken gynnsamma tappningsregimer sannolikt skulle borga 
för en god vattenföring även under torra somrar. Strax nedströms bron, väg 
276, har vattnet relativ hög hastighet men bottnarna är släta och hyser få 
ståndplatser för fisk. Här bör det genomföras biotopvårdande åtgärder i form 
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av större sten. Årlig tillsyn behövs då ån lätt sätts igen utav kvistar och löv. 
Ett fredningsområde med totalt fiskeförbud inom 500 meter från 
Grovstakanalen under perioden 15/9 till den 31/12 bör övervägas. Även 
under perioden 1 april till den 15 juni om vimma bekräftas leka i ån samt för 
att freda gädda och andra vårlekande arter i Edsviken. 

Prioriteringar 
1) Vattendomen för dammluckorna bör ses över liksom 

dikningsföretaget av Väsbysjön. Detta då minimivattenföringen 
måste ökas så den inte går torr under sommaren. Detta är en 
förutsättning för framtida fiskebestånd i Penningbyån (Pen1). 

2) Biotopvård i form av stora stenar nedströms bron, material till detta 
finns i området. Detta skulle utöver ståndplatser för fisk även skapa 
turbulens och syresättning (Pen2). 

3) Utred om den rödlistade fisken vimma leker i ån, om så är fallet, 
borde fiskeförbud införas under lekperioden på våren. Fiskeförbud 
bör då gälla under perioden 1 april till den 15 juni (Pen3). 

4) Ett fredningsområde med totalt fiskeförbud inom 500 meter från 
Grovstakanalen under perioden 15/9 till den 31/12 bör övervägas 
(Pen4). 

 
 Karta 15: Punkter där åtgärder är föreslagna i Penningbyån. 
 ©Lantmäteriet, 2006. Ur Geografiska Sverigedata, 106-2004/188-AB 

Uppföljning och tillsyn 
Inom ramen för den regionala miljöövervakningen elfiskas fyra lokaler 
spridda i vattensystemet vart tredje år. Ett elfiske är också ett effektivt sätt 
att avgöra om de utförda åtgärderna har bidragit till att fisk populationen 
reproducerat sig. Norrtälje SFK är engagerade i ån och ser till att åtgärder 
som behövs göras utförs och sköter även tillsynen. 

Finansiering 
De åtgärder som skall göras, se över minimitappningen från dammen, 
stenutläggningar och elfiske uppgår i en totalkostnad på ca 68 000 kronor. 
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Finansieringskällor är till ca 50 % fiskevårdsbidrag, utöver det kan 
strukturmedel från EU sökas. Det finns för detta vattendrag även 
fiskeavgiftsmedel att använda från vattendom nr 010-05. Sammanlagt finns 
en summa på 40 000 kronor att disponera. 

Bergshamraån/Bodalsån 
Kommun: Norrtälje 
AVO: 86 km2 
 
Ån rinner från ett system med sjöar där första sjön är Skären norr om Riala, 
ån går sedan mestadels genom jordbruksmark för att slutligen mynna i 
Bergshamraviken. Elfiske 1988 visade att ingen öring fanns i vattendraget, 
men ån ansågs ha goda förutsättningar för det. Åns ursprungliga öringstam 
tros tidigare ha slagits ut av en skvaltkvarn med tillhörande damm samt 
dålig vattenkvalitet. En skvaltkvarn är en enklare mjölkvarn. Under åren 
1991 och 1992 gjordes utsättningar av Åvaåöring och redan 1993 fanns det 
gott om årsungar i ån. Av dessa har det under flera år flyttats ca 80-100 
stycken högre upp i systemet, vid Riala, för att prägla fisken. Vid elfisken 
som utfördes 2002 och 2006 noterades årsungar i fångsten vilket indikerar 
att det förkommer lekvandring så högt i systemet. Biotopvård i form av 
anläggande av lekplatser utfördes under 1990-talet i de nedre delarna av ån. 
Vid Riala utfördes sådana åtgärder senast år 2004, då i form av 11 ton grus 
och småsten. Under sommartid kan vattenföringen ibland vara mycket låg. 
Vattenkvalitén har förbättrats avsevärt och i de nedre delarna är inte heller 
påverkan från jordbruk lika hög som vid de övre delarna.  Det är gott om 
märlkräftor, som är en mycket viktig födokälla för fisken, i Bergshamraån. 
De åtgärder som utförts har inneburit att Bergshamraån idag är ett av länets 
mest betydelsefulla reproduktionsområden för havsöring. 

Åtgärdsförslag 
Vattenföringen bör säkerställas genom att utreda om någon av sjöarna i 
systemet kan dämmas med ett utskov i syfte att jämna ut vattenflödet under 
året. Eventuellt finns förutsättningar att restaurera Vadbosjön vilken är 
kraftigt sänkt. Sträckan mellan själva Bergshamra och Riala bör inventeras i 
syfte att kartera beskuggning, identifiera eventuella vandringshinder samt 
lämpiga platser för biotopvårdsåtgärder. Bäver finns sedan några år i 
vattensystemet och har vid några tillfällen skapat vandringshinder genom 
uppförande av dammar. Det krävs därför årlig översyn för att se till att 
vandringsvägarna för fisk är öppna. Uppströms Riala finns en del fina 
sträckor med steniga och grusiga bottnar, ravinmiljö, där finns dock en hel 
del vandringshinder, t.ex. en vägtrumma med stort fall som måste läggas om 
för att fisken skall kunna nå sjön Skären Ett fredningsområde med totalt 
fiskeförbud i delar eller hela Bergshamraviken (se Enviksbäcken) under 
perioden 15/9 till den 31/12 bör övervägas.  
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Prioriteringar 
1) Vattenföringen måste säkerställas. En utredning bör göras för att se 

om någon av sjöarna kan dämmas med något slags utskov, 
förslagsvis Vadbosjön eller den f.d. Björknässjön (Berg1).  

2) Biotopkartering bör göras av sträckan mellan Bergshamra och Riala. 
Detta för att identifiera åtgärder som kanske kan leda till en 
ytterligare ökning i öringens reproduktion (Berg2). 

3) Ett fredningsområde med totalt fiskeförbud i delar eller hela 
Bergshamraviken (se Enviksbäcken) under perioden 15/9 till den 
31/12 bör övervägas (Berg3). 

4) Vandringshindren uppströms Riala bör åtgärdas (Berg4). 

 
 Karta 16: Punkter där åtgärder är föreslagna i Bergshamraån. 
 ©Lantmäteriet, 2006. Ur Geografiska Sverigedata, 106-2004/188-AB 

Uppföljning och tillsyn 
Inom ramen för den regionala miljöövervakningen elfiskas fyra lokaler 
spridda i vattensystemet varje år. Ett elfiske är också ett effektivt sätt att 
avgöra om de utförda åtgärderna har bidragit till att fiskpopulationen 
reproducerat sig. Norrtälje SFK är engagerade i ån och ser till att åtgärder 
som behövs göras utförs.  

Finansiering 
De åtgärder som skall göras, utredning om minimitappning, biotopkartering 
och införandet av fredningsområden, uppgår i en totalkostnad på ca 165 000 
kronor. Finansieringskällor är till ca 50 % fiskevårdsbidrag, utöver det kan 
strukturmedel från EU sökas. Det finns för detta vattendrag även 
fiskeavgiftsmedel att använda från vattendom nr 010-05. Sammanlagt finns 
en summa på 40 000 kronor att disponera. 

Enviksbäcken 
Kommun: Norrtälje 
AVO: 17 km2 
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Bäcken rinner från Vaxtunasjön genom fritidsbebyggelse och mynnar 
slutligen ut i Bergshamraviken. År 1995 blev det känt att öring lekte i 
bäcken. Den torkar dock ut vissa år. Vid utloppet finns fina steniga och 
forsande sträckor. 

Åtgärdsförslag 
Vattenföringen måste säkerställas och det bör utredas huruvida Vaxtunasjön 
går att dämma med lämpligt utskov. Ån är också på många ställen igenväxt 
så en röjning av växtlighet behöver utföras. För att förhindra igenväxning 
bör det avsättas skyddszoner och eventuellt planteras träd. I den övre delen 
är ån kulverterad. Med tanke på lutningen och karaktären på omgivande 
mark så skulle sannolikt en strömvattenbiotop skapas om kulverten togs 
bort. Marken runt kulverten är inte ianspråktagen vilket sannolikt 
underlättar ett avlägsnande. Ett fredningsområde med totalt fiskeförbud i 
delar eller hela Bergshamraviken (se Bergshamraån) under perioden 15/9 till 
den 31/12 bör övervägas. 

Prioriteringar 
1) En utredning behövs göras för att säkerställa vattenföringen i ån. En 

förutsättning för att kunna motivera de andra åtgärderna som 
behöver göras (En1). 

2) Mekanisk röjning av växter behövs genomgående i hela 
vattendraget. Om vattenföringen sedan ökar kommer det inte att 
växa igen lika fort men detta behövs för att hjälpa till och öka 
förutsättningarna för fisken (En2). 

3) Avlägsnande av kulverten nedströms Vaxtunasjön. Detta skulle 
sannolikt skapa en relativ lång strömvattenbiotop (En3).  

4) Kartläggning om det finns fler potentiella lekplatser i vattendraget 
(En4). 

5) Grusning och stenläggning på lekplatserna, för att kunna öka 
reproduktionen (En5). 

6) Ett fredningsområde med totalt fiskeförbud i delar eller hela 
Bergshamraviken (se Bergshamraån) under perioden 15/9 till den 
31/12 bör övervägas (En6). 
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  Karta 17: Punkter där åtgärder är föreslagna i Enviksbäcken. 
 ©Lantmäteriet, 2006. Ur Geografiska Sverigedata, 106-2004/188-AB 

Uppföljning och tillsyn 
Inom ramen för den regionala miljöövervakningen elfiskas fyra lokaler 
spridda i vattensystemet vart tredje år. Om vattenföringen kan säkerställas 
kommer troligtvis öring, från närliggande Bergshamraån, att även ta sig upp 
i Enviksbäcken och då bör detta naturligtvis följas upp med elfisken. Utöver 
den tillsyn som görs vid elfisken, är det önskvärt att kunna ha en 
kontaktperson som bor i området och som är intresserad av att hålla bäcken 
under tillsyn. Även Norrtälje SFK bör engageras i bäcken. 

Finansiering 
De åtgärder som skall göras, utredning om dämning av Vaxtunasjön, 
biotopkartering, vegetationsrensning och ett elfiske uppgår i en totalkostnad 
på ca 300 000 kronor. Finansieringskällor är till ca 50 % fiskevårdsbidrag, 
utöver det kan strukturmedel från EU sökas. Det finns för detta vattendrag 
även fiskeavgiftsmedel att använda från vattendom nr 010-05. Sammanlagt 
finns en summa på 40 000 kronor att disponera. 

Loån 
Kommun: Österåker 
AVO: 90 km2 
 
Ån rinner från Losjön och går sedan mestadels genom jordbruksmark, men 
även blockrika raviner, innan den slutligen mynnar i havet. Öring 
introducerades (sannolikt en återintroduktion) i Loån på 1940-talet, troligen 
med öring av Dalälvsstam. Idag har ån en god fungerande 
öringsreproduktion. Under 1970-talet gjorde man förstärkningsutsättningar 
med bäckeget material. Från elfiskelokalen längst ner har man tagit och lyft 
fisk till Viraån uppströms Losjön. Detta har inte resulterat i något bestånd. 
Loåöring har även använts som avelsfisk vid utsättningar i Åkersström. 
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Mycket mink finns i området. Här har även flodkräfta funnits men systemet 
drabbades av kräftpest 2002. Flodkräfta finns emellertid kvar i några sjöar i 
Loåns vattensystem. 

Åtgärdsförslag 
Enda problemet egentligen är att det finns en viss tendens till att sättas igen 
på flera ställen av ved och bråte. Detta måste hållas under uppsyn för att den 
årliga lekvandringen inte ska störas. 

Prioriteringar 
1) Årlig tillsyn av ån så att ”bråte” och ved inte täpper till och omöjliggör 
lekvandring för havsöringen (Lo1). 

 
  Karta 18: Punkter där åtgärder är föreslagna i Loån. 
 ©Lantmäteriet, 2006. Ur Geografiska Sverigedata, 106-2004/188-AB 

Uppföljning och tillsyn 
Inom ramen för den regionala miljöövervakningen elfiskas fyra lokaler 
spridda i vattensystemet varje år. Två av lokalerna finns i Loån och två i 
Viraån (se nedan). Troligtvis kommer elfiskeverksamheten utökas då 
vattendraget kommer att ersätta Kagghamraån i den nationella 
miljöövervakningen.  

Finansiering 
De åtgärder som skall göras, årlig tillsyn, uppgår i en totalkostnad på ca 
1800 kronor. Finansieringskällor är till ca 50 % fiskevårdsbidrag, utöver det 
kan strukturmedel från EU sökas. Det finns för detta vattendrag även 
fiskeavgiftsmedel att använda från vattendom nr 010-05, 068-82 och 013-
03. Sammanlagt finns en summa på 95 396 kronor att disponera. 

Trehörningsbäcken 
Kommun: Österåker 
AVO: 10,5 km2 
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Bäcken är ett biflöde till Loån och rinner från sjön Trehörningen till Losjön 
och via Loån mynnar den ut i havet. I de nedre delarna av bäcken mot 
Losjön finns på vissa ställen ingen distinkt bäckfåra utan den går mera 
genom en översvämningsyta. Bottensubstratet domineras av finsediment. 
Det finns behov av inventering av de övre delarna av vattendraget. 
Vattendraget för vatten även under torra somrar.  

Åtgärdsförslag 
En kartering av den övre delen i bäcken skulle behöva göras, för att se om 
även denna bäck har reproduktionslokaler öring. Ett elfiske bör genomföras 
för att utreda om det finns öring samt vilka andra fiskarter som finns.  

Prioriteringar 
1) Elfiske för att se vilka fiskarter som förekommer sig i bäcken (Tre1). 
2) Biotopkartering av hela bäcken, för att kunna identifiera eventuella 

reproduktionsplatser. Även för att kunna se vilka andra åtgärder som 
behövs göras (Tre2). 

 
 Karta 19: Punkter där åtgärder är föreslagna i Trehörningsbäcken. 
 ©Lantmäteriet, 2006. Ur Geografiska Sverigedata, 106-2004/188-AB 

Uppföljning och tillsyn 
Ett elfiske föreslås för att kunna se vilka arter som idag finns i bäcken. Om 
biotopkarteringen visar på möjliga reproduktionslokaler finns bör man flytta 
öring hit från Loån, för att prägla havsöringen även på detta vattendrag. 
Bäcken bör då också ingå i miljöövervakningen som Länsstyrelsen i 
Stockholms Län sedan tidigare driver i Loån och Viraån (se ovan/nedan). 

Finansiering 
De åtgärder som skall göras, en biotopkartering och ett elfiske, uppgår i en 
totalkostnad på ca 8000 kronor. Finansieringskällor är till ca 50 % 
fiskevårdsbidrag, utöver det kan strukturmedel från EU sökas. Det finns för 
detta vattendrag även fiskeavgiftsmedel att använda från vattendom nr 010-
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05, 068-82 och 013-03. Sammanlagt finns en summa på 95 396 kronor att 
disponera. 

Viraån 
Kommun: Österåker 
AVO: 72 km2 
 
Vattendraget är ett biflöde till Loån och rinner från sjön Viren till Losjön 
och genom Loån mynnar det i havet. Under 1995 utfördes det första elfisket 
i Viraån och då fann man öring nedanför Vira bruk trots att inga utsättningar 
gjorts. År 1999 uppfördes en fisktrappa förbi Vira bruk. År 2000 flyttades 
öringungar från Loån, och upp förbi fisktrappan i Vira bruk. Det har tyvärr 
inte gett några positiva resultat då elfisken under flera år har visat att 
öringen inte kommer upp förbi fisktrappan för att leka, utan där påträffas 
endast äldre fisk som troligen är stationär. Fisktrappan fungerar inte som 
den ska och vid lågvatten rinner inget vatten alls. Nedanför trappan finns 
tecken på föroreningar och detta kan vara en stor bidragande anledning till 
varför fisk, så som öring, inte kan etablera sig här. Området är också väldigt 
flackt och när det är högvatten i Losjön svämmar det över en bra bit upp 
mot Vira bruk. Ett dämme till finns vid sjön Viren utlopp som ser till att ett 
jämt vattenflöde hålls i ån. 

Åtgärdsförslag 
Vattnet är förorenat och det syns genom att det växer smutssvamp på 
grusbotten. Troligtvis är det avloppsvatten från husen längst med ån som 
orsakar föroreningen. För att utreda var föroreningen kommer ifrån bör 
vattenkemiprover tas, även i sjön Viren. En ny fisktrappa är planerad att 
byggas vid Vira bruks damm ca 1,8 m hög.  

Prioriteringar 
1) Fisktrappan måste fungera och det finns idag planer på att bygga en 

ny som kommer att blir 1,8 m hög (Vir1). 
2) Vattenkemin måste bli bättre. Troligt är att avloppsvatten från 

omkringliggande hus är en stor bidragande orsak. Detta måste 
utredas genom att ta vattenkemiprover för att ta reda på var den 
troliga utsläppspunkten finns, och vad det är för något ämne som 
orsakar föroreningen. 

3)  När de andra punkterna är utredda kan man göra ett nytt försök till 
att lyfta öring från Loån till Viraån (Vir2). 
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 Karta 20: Punkter där åtgärder är föreslagna i Viraån. 
 ©Lantmäteriet, 2006. Ur Geografiska Sverigedata, 106-2004/188-AB 

Uppföljning och tillsyn 
Inom ramen för den regionala miljöövervakningen elfiskas fyra lokaler 
spridda i vattensystemet varje år. Två av lokalerna finns i Viraån och två i 
Loån (se ovan). Ett elfiske är också ett effektivt sätt att avgöra om de 
utförda åtgärderna har bidragit till att fisk populationen reproducerat sig. 

Finansiering 
De åtgärder som skall göras, byggandet av fiskväg och utsättningar av öring, 
uppgår i en totalkostnad på 100 000 kronor. Finansieringskällor är till ca 50 
% fiskevårdsbidrag, utöver det kan strukturmedel från EU sökas. Det finns 
för detta vattendrag även fiskeavgiftsmedel att använda från vattendom nr 
010-05, 068-82 och 013-03. Sammanlagt finns en summa på 95 396 kronor 
att disponera. 

Dyviksdalsbäcken 
Kommun: Österåker 
AVO: 11,3 km2 
 
Bäcken rinner från sjön Ruggen, genom skogsmark, och mynnar slutligen i 
Dyviken. Under åren 1993, 1994, 1998 och 2005 sattes Åvaåöring ut i 
bäcken. Reproduktionen fungerade då bra. År 1999 grusades bäcken på ett 
50 meter långt lekområde med 10 ton grus. Byggandet av en fiskväg en bit 
uppströms vägen vid Kvarna gård har tidigare diskuterats. Det behövs då det 
är en stor och lång fallhöjd över en berghäll vilken öring och annan fisk inte 
kan forcera och utnyttja biotoperna som finns uppströms. Fastighetsägarna 
är intresserade av projektet. Det finns även idéer om att i mynningen 
anlägga lekområden för gös- genom att s.k. glosjöar bildas. I 
mynningsområdet finns reproduktionslokaler för gädda m.fl. kustlevande 
arter. Periodvis uppehåller sig stora mängder fisk i mynningsområdet.  
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Åtgärdsförslag 
Att anlägga den planerade fiskvägen vid Kvarna gård. Med förhållandevis 
enkla medel kan vattenflödet koncentreras i forsen och därmed skapas det 
en fiskväg. Bäckens övre lopp bör inventeras närmare liksom utloppet från 
Ruggen. Från vägen och upp mot Kvarna gård är det idag igenväxt på grund 
av dålig beskuggning. Det borde inte vara några svårigheter att plantera träd 
längst med vattendraget då marken runt omkring inte utnyttjas idag. Lekgrus 
behöver även läggas i på de nedre delarna. Vid gården finns en gammal 
spång som delvis har rasat ner i bäcken. Spången bör tas bort eller lagas.  

Prioriteringar 
1) Att bygga en fiskväg vid Kvarna gård, för att få öringen att kunna 

utnyttja bäcken även längre upp (Dy1). 
2) Att laga spången som delvis har rasat ner i ån, idag utgör den ett 

hinder för fisk (Dy2) 
3) Plantering av träd längst de med ån i den nedre delen, ca 150 meter, 

för att förhindra att det växer igen. Träden beskuggar bäcken och 
insekter som lever i träden utgör även föda för fisken (Dy3). 

4) Grusning av reproduktionsplatser, speciellt om man hittar fler 
potentiella högre upp i systemet (Dy4). 

5) Stödutsättning av öring kan behöva göras för att ytterligare prägla 
fisken hit (Dy5). 

6) Inventera sträckorna ovanför Kvarna gård för att se om det kan 
finnas fler potentiella reproduktionsplatser (Dy6). 

7) Uppföljning av vad som händer med reproduktionen. Även 
förutsättningarna för fisklek i mynningsområdet bör utredas (Dy7). 

 
 Karta 21: Punkter där åtgärder är föreslagna i Dyviksdalsbäcken. 
 ©Lantmäteriet, 2006. Ur Geografiska Sverigedata, 106-2004/188-AB 

Uppföljning och tillsyn 
Markägaren vid Kvarna gård är intresserad av att få till en fisktrappa förbi 
hans gård och kommer troligtvis att sköta tillsynen av den. Elfisken bör 
också göras för att följa upp de åtgärder som är föreslagna att göras. 
Resultatet från fisket visar om de åtgärder som har gjorts får fisken att 
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vandrar upp i bäcken och det visar framförallt om den reproducerar sig 
vilket är målsättningen. Alternativt kan man försöka se om lekfisk går upp, 
hur långt upp i systemet och sedan räkna lekgropar. 

Finansiering 
De åtgärder som skall göras, byggandet av fiskväg, laga en spång, 
plantering av träd, stenutläggning, biotopkartering och ett elfiske, uppgår i 
en totalkostnad på ca 74 000 kronor. Finansieringskällor är till ca 50 % 
fiskevårdsbidrag, utöver det kan strukturmedel från EU sökas. Det finns för 
detta vattendrag även fiskeavgiftsmedel att använda från vattendom nr 010-
05, 068-82 och 013-03. Sammanlagt finns en summa på 95 396 kronor att 
disponera. Lagandet av spången kan förhoppningsvis bekostas och utföras 
av markägaren. 

Kvarnsjöbäcken 
Kommun: Österåker 
AVO: 11 km2 
 
Bäcken rinner från Kvarnsjön genom bebyggelse och ett båtvarv och ut i 
havet. Kvarnsjön är ett put-and-take vatten för regnbåge. Under åren 1998 
och 1999 sattes Åvaåöring ut i bäcken. Ingen uppföljning har gjorts så det är 
inte känt om öring idag utnyttjar bäcken eller inte. Kvarnsjön däms för att 
hålla viss nivå vid fritidsbebyggelse, vilket gör att det under sommartid kan 
vara mycket låga vattenflöden i bäcken. Ytterligare ett dämme finns strax 
uppströms vägen, det har enbart ett överfall och inget bottenutskov. Under 
vägen går bäcken i en kulvert. På utloppssidan av kulverten finns ytterligare 
en bit rör som innebär att det idag utgör ett vandringshinder för fisk. 
Nedströms finns ytterligare en kulvert som leder vattnet under Nybodavarv. 
På båda sidor av kulverten finns galler. Vid bäckens utlopp bildas lätt en 
sandbank som kan utgöra ett vandringshinder. Bäcken har stor potential att 
kunna bli riktigt fin med många strömmande och forsande partier. 

Åtgärdsförslag 
Vattenförsörjningen är ett problem då bäcken under sommaren får väldigt 
lite vatten. Dämmet vid sjön bör utformas så att det i möjligaste mån 
garanterar minimivattenföring i vattendraget. Dämmet vid vägen kan 
antingen ersättas med ett V-utskov eller så kan man göra ett bottenutskov, 
med en s.k. ”holk”, så att ett minimiflöde alltid finns. Lekgrus behöver 
tillföras på sträckan ovanför vägen. Det extra röret som satts på kulverten 
som går under vägen måste tas bort och så bör man se över om man kan 
göra någon anordning, under det befintliga röret, för att underlätta 
fiskpassagen. Det bör även utredas om hela kulverten kan läggas om. 
Gallrena som sitter på båda sidor om kulverten som går under Nybodavarv 
bör tas bort då de är helt onödiga. Sandbanken som kan bildas vid 
utloppsmynningen bör vara under tillsyn så att fisken kan ta sig förbi där.  
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Prioriteringar 
1) Se över vattenförsörjningen, dels från sjön och del genom att göra 

om dämmet vid vägen till antingen ett V-utskov eller så gör man ett 
bottenutskov, med en s.k. ”holk”, för att få ut en minimivattenföring. 
Det gör kanske att de nedre delarna i alla fall håller en bättre 
vattenföring under sommaren (Kv1).  

2) Ta bort gallrena som sitter på båda sidor om kulverten som leder 
vattnet under Nybodavarv. (Kv2). 

3) Ta bort den extra bit av betongrör som satts på kulverten som leder 
bäcken under vägen. Eller så kanske man kan utreda om det finns 
möjlighet att bygga om hela passagen. Idag utgör det ett definitivt 
vandringshinder för fisken (Kv3). 

4) Lägg ut lekgrus på de platser där reproduktion kan förekomma. 
Ovanför vägen och ovanför varvet. Det har aldrig gjorts tidigare och 
skulle kunna öka chansen att få öringen att trivas (Kv4). 

5) Elfiske för att se om öring finns och reproducerar sig. Även om det 
finns någon annan fiskart i bäcken (Kv5). 

6) Årlig tillsyn behövs, för att se till så bråte och ved inte täpper igen 
någonstans, även årlig tillsyn över mynningsområdet, och den 
sandbank som lätt bildas. Allt detta är potentiella vandringshinder 
för fisken (Kv6). 

 
 Karta 22: Punkter där åtgärder är föreslagna i Kvarnsjöbäcken, Österåker. 
 ©Lantmäteriet, 2006. Ur Geografiska Sverigedata, 106-2004/188-AB 

Uppföljning och tillsyn 
Ett elfiske kommer att påvisa om det finns någon öring kvar från 
utsättningarna eller vilken annan fisk som finns i bäcken. Uppföljande 
elfisken bör också göras för att följa upp de åtgärder som är föreslagna att 
göras. Resultatet från fisket visar om de åtgärder som har gjorts får fisken 
att vandrar upp i bäcken och det visar framförallt om den reproducerar sig 
vilket är målsättningen. Tillsynen bör ligga på någon fiskeklubb eller 
privatperson i området som är intresserad av bäckens framtid. 
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Finansiering 
De åtgärder som skall göras, utreda om dämme, åtgärder vid vägtrumma, ett 
elfiske och tillsyn, uppgår i en totalkostnad på ca 76 000 kronor. 
Finansieringskällor är till ca 50 % fiskevårdsbidrag, utöver det kan 
strukturmedel från EU sökas. Det finns för detta vattendrag även 
fiskeavgiftsmedel att använda från vattendom nr 010-05, 068-82 och 013-
03. Sammanlagt finns en summa på 95 396 kronor att disponera. 

Isättrabäcken 
Kommun: Österåker 
AVO: 11,6 km2  
 
Bäcken rinner från Solbergasjön genom en mar (Katthavet) och mynnar 
slutligen i Isättraviken. Åren 1997 och 1998 sattes Åvaåöring ut i bäcken. 
År 2004 sattes öring ut i viken. Gädda, abborre, braxen och id leker i de 
nedre delarna. Stor byggnation pågår i området och bäcken är recipient för 
dagvatten från dessa nya bostadsområden (Skärgårdsstad). Bäcken är både 
kanaliserad och kulverterad. Solbergasjön är mycket eutrofierad, och har 
mycket höga till extremt höga värden av både fosfor och kväve. Mycket av 
näringsämnena kommer från jordbruksmarken nordväst om Solbergasjön. 

Åtgärdsförslag 
Vattenkvalitén måste förbättras, detta kan förslagsvis göras genom att 
anlägga en våtmark i den nordvästra delen av Solberga sjön. Då skulle 
mycket av kvävet hinna denitrifieras och fosfor hinna sedimentera, innan det 
når sjön och vattendraget. Förslagsvis kan en damm på 1 ha byggas i detta 
område och det skulle kunna vara tillräckligt för att få bort en hel del 
föroreningar. Våtmarken verkar då även som ett utjämningsmagasin vilket 
gör att vattenflödet blir mer jämnt under året. Nedströms sjön är bäcken 
kanaliserad och förslagsvis skulle bäcken kunna grävas så att den blir 
meandrande istället. Detta skulle också bidra till borttagande av 
näringsämnen då bäckens längd skulle bli den dubbla. Även plantering av 
träd och buskar längs med bäcken behövs då det idag är helt öppet och 
därmed också igenväxt. Längre nedströms är bäcken kulverterad i ca 250 
meter. Det är på denna plats som strömsträckorna finns i bäcken. Kulverten 
skulle kunna grävas bort och istället anlägga en strömsträcka. Bäcken går 
sedan genom en mar som är vasstäckt, den skulle behöva öppnas upp, då 
den är intressant för gäddlek, och för att öringen skall hitta upp i 
vattendraget. Själva utloppssträckan är fri från vass och även den är 
kanaliserad. Där skulle träd behöva planteras för att skugga vattendraget. En 
restaurering av vattendraget skulle även ha gynnsamma effekter på maren i 
mynningen samt hela viken utanför. 

Prioriteringar 
1) Vattenkvalitén måste förbättras, det kan göra genom anläggandet av 

1 ha stor våtmark i nordvästra delen av Solbergasjön (Is1).  
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2) En omgrävning och restaurering av åfåran så att får ett mera 
meandrande förlopp. Detta fastlägger och denitrifierar en hel del 
näringsämnen. Även detta bidrar till det som är vikigast för detta 
vattendrag dvs. att förbättra vattenkvalitén (Is2). 

3) Gräv bort kulverten och restaurera den strömsträcka som funnits här 
tidigare (Is3).  

4) Grusning av potentiella reproduktionslokaler, för att öka 
reproduktionen av öring (Is4). 

5) Plantering av träd längst med bäcken. I övre delen efter sjön och i 
den nedre precis innan utloppet till viken. Det ger beskuggning, 
mindre igenväxning, och föda för fisk och fågel i form av insekter 
som lever i träden (Is5). 

 
 Karta 23: Punkter där åtgärder är föreslagna i Isättrabäcken. 
 ©Lantmäteriet, 2006. Ur Geografiska Sverigedata, 106-2004/188-AB 

Uppföljning och tillsyn 
Uppföljande elfisken bör göras för att följa upp de åtgärder som är 
föreslagna att göras. Resultatet från fisket visar om de åtgärder som har 
gjorts får fisken att vandrar upp i bäcken och det visar framförallt om den 
reproducerar sig vilket är målsättningen. Tillsyn bör göras av någon 
fiskeklubb i området som kan vara intresserade av ett fungerande 
fiskbestånd i Isättrabäcken. 

Finansiering 
De åtgärder som skall göras, anläggandet av våtmark, gräva ut så bäcken 
meandrar, utrivning av kulvert, plantering av träd och stenutläggning, 
uppgår i en totalkostnad på ca 2 031 000 kronor. Finansieringskällor är till 
ca 50 % fiskevårdsbidrag, utöver det kan strukturmedel från EU sökas. Det 
finns för detta vattendrag även fiskeavgiftsmedel att använda från 
vattendom nr 010-05, 068-82 och 013-03. Sammanlagt finns en summa på 
95 396 kronor att disponera. 
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Flodområde 60: Österåkers kommun 

Åkersström 
Kommun: Österåker 
AVO: 392 km2 
 
Åkersströmmen har en kort strömmande sträcka där viss reproduktion av 
öring antagligen sker. Sannolikt nyttjas vattendraget av många olika 
kustlevande fiskarter. I den uppströms liggande Garnsviken finns asp. År 
1988 observerades ett lekpar av lax där, även en märkt laxunge med okänt 
ursprung noterades. En fiskväg, en denilränna, byggdes år 1986. Årliga 
utsättningar av dels bäckegen öring, dels av Loåöring görs sedan 1980-talet. 
De flesta sätts ut in något utav biflödena som Smedbyån eller Ösebyån. Från 
en bilverkstad och LBC läckte det tidigare olja och bensin till vattendraget 
men det har nu åtgärdats. Fiskeklubben Österåkers SFK är engagerad i ån 
och Garnsvikens Fvof förvaltar fisket. Garnsvikens Fvof sköter om och 
planerar för strömmen ovan fisktrappan och Österåkers SFK nedanför 
trappan. Garnsvikens Fvof har även utfört biotopvård i Nefsån som mynnar 
i Garnsviken. 

Åtgärdsförslag 
Om och i vilken omfattning fiskvägen används idag är okänt och det bör 
utredas. En fiskräknare, eller något liknande, bör installeras för att utreda 
funktionen. Ovanför trappan behöver det rensas på vegetation och om man 
la i lite stenar till en stenbädd, som vattnet fick strömma över skulle man 
också lättare kunna se fisken när den kommer upp ur trappan. Upp mot 
Garnsviken finns en gammal meanderfåra som man skulle vilja muddra ur 
och sedan grusa och lägga i ståndstenar. En ö kommer då att bildas, till ön 
skulle man kunna ha en spång, för att göra det extra attraktivt för boende i 
området. Ett fredningsområde med totalt fiskeförbud i delar eller hela 
Tunafjärden under perioden 15/9 till den 31/12 bör övervägas.  

Prioriteringar 
1) Ett fredningsområde med totalt fiskeförbud i delar eller hela 

Tunafjärden under perioden 15/9 till den 31/12 bör övervägas 
(Åke1). 

2) En utredning behövs över fisktrappan, hur den används och i vilken 
omfattning. En fiskräknare, eller om något annat alternativ visar sig 
skulle kunna fungera, skulle kunna bli aktuellt. Ån är för djup och 
för bred för att på något annat sätt kunna ta reda på i vilken 
omfattning som öringen utnyttjar ån för lek och reproduktion (Åke2). 

3) Ovanför fisktrappan skulle en stenbädd kunna bildas som vattnet får 
strömma över. Förhoppningsvis kan detta även bidra till att man 
lättare kan se fisken som vandrar upp i ån. Idag sitter det stockar 
som samlar upp skräp, dessa går ibland sönder, kanske kan även 
stenbädden hindra skräp från att nå fisktrappan (Åke3). 
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4) Muddring bör göras av den gamla meanderfåran för att sedan lägga i 
grus och ståndstenar, så att det bildas ytterligare en potentiell 
reproduktionsplats. Detta bidrar även till en försköning av 
landskapet och en möjlig plats för rekreation (Åke4). 

 
 Karta 24: Punkter där åtgärder är föreslagna i Åkersström. 
 ©Lantmäteriet, 2006. Ur Geografiska Sverigedata, 106-2004/188-AB 

Uppföljning och tillsyn 
Med en fiskräknare i anslutning till fisktrappan skulle antalet uppvandrande 
lekfisk och utvandrande smolt kunna räknas. Beståndet kan inte skattas 
genom elfiske eller så visuellt eftersom strömmen är djup och bred. 
Fiskräknaren kräver mycket skötsel och annat arbete kring själva 
sammanställningen. Österåkers SFK och Garnsvikens Fvof är mycket 
engagerad i ån och blir även ansvariga för att detta sköts. 

Finansiering 
De åtgärder som skall göras, fiskräknare, biotopvård och återställande av en 
gammal meander fåra, uppgår i en totalkostnad på 377 000 kronor. 
Finansieringskällor är till ca 50 % fiskevårdsbidrag, utöver det kan 
strukturmedel från EU sökas. Det finns för detta vattendrag även 
fiskeavgiftsmedel att använda från vattendom nr 003-61, 010-05, 068-82 
och 013-03. Sammanlagt finns en summa på 166 192 kronor att disponera. 

Smedbyån 
Kommun: Österåker 
AVO: 25 km2 
 
Smedbyån är ett biflöde till Åkersström som mynnar ut nedströms slussen. 
Ån kommer från Drängsjön men avvattnas även från ett våtmarksområde 
som heter Tunnberget.  Det upptäcktes i slutet av 1980-talet att havsöring 
fanns i ån. Omfattande biotopvård började då utföras av Österåkers SFK. 
Senaste åtgärderna var 1998 och 2003 då bottnar med vass och kaveldun 
grävdes bort och ersattes med grus och sten. Bäcken har sedan dess blivit en 
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attraktion i samhället. Under 1999-2006 har det gjorts årliga utsättningar av 
öring. Lekvandrande öring har påträffats ända upp vid dammluckan till 
Gillmyrakvarn. Bäcken är kulverterad en lång sträcka nära mynningen, ca 
75 meter.  

Åtgärdsförslag 
Årlig tillsyn behövs vid galler in till kulvert. Optimalt vore om kulverten till 
viss del kan tas bort. Plantering av träd längst med ån vid kolonilotterna 
behövs då den idag tenderar att växa igen. För att underlätta för öring bör 
vägtrummorna inventeras, troligtvis är det 4-5 stycken som behöver bytas 
ut. Uppe vid Åbygård behöver vattendraget rensas och det finns även behov 
av biotopvårdanden åtgärder. Detta gäller även på vattendragssträckan 
mellan Sjökarby och Brukshundsklubbens. Nedanför luckan uppe vid 
Gillmyrakvarn är det stenigt finns behov av biotopvårdande åtgärder. Här 
finns material på plats som behöver flyttas runt i åfåran för att skapa 
attraktiva miljöer för fisken. 

Prioriteringar 
1) Plantering av träd längst med vattendraget, speciellt där man har 

gjort andra typer av biotopvård som exempelvis vid kolonilotterna. 
Träden skuggar vattendraget och förhindrar det från att växa igen. 
(Sme1).  

2) Utred om kulverten kan kortas ner så bäcken får komma fram, det 
skulle även underlätta uppstigandet av lekfisk samt även öka fiskens 
livsutrymme i vattendraget. Om det inte kan göras så måste gallret, 
som idag sitter på kulverten, hållas rent från kvistar och annat skräp. 
Speciellt på hösten då det är dags för lekande fisk att ta sig upp i ån 
(Sme2).  

3) Grusning vid Åby gård samt mellan Sjökarby och 
Brukshundsklubben. Detta för att öka arealen reproduktionsområden 
i vattendraget (Sme3) 

4) Vägtrummorna i området (4-5 stycken) behöver bytas ut till mer 
lättforcerade för fisken så att de inte utgör något vandringshinder 
(Sme4). 

5) Omflyttning av sten nedströms Gillmyrakvarn för att skapa 
ståndplatser åt fisken (Sme5). 
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 Karta 25: Punkter där åtgärder är föreslagna i Smedbyån.  
 ©Lantmäteriet, 2006. Ur Geografiska Sverigedata, 106-2004/188-AB 

Uppföljning och tillsyn 
Uppföljning av åtgärder och tillsyn av ån sköts utav Österåkers SFK. De 
kommer att sköta plantering av träd, omläggning av stenarna vid 
Gillmyrakvarn och inventering av vägtrummorna som behöver bytas. Det 
skulle även kunna göras elfisken för att möta fiskreproduktionen av öringen. 
Idag vet man att den sker och hur långt upp i systemet men inte i vilken 
omfattning och hur den fluktuerar under åren. Reproduktionen skulle även 
kunna uppskattas genom att räkna lekgropar. 

Finansiering 
De åtgärder som skall göras, biotopvård, borttagande av kulvert, byte av 
vägtrummor, uppgår i en totalkostnad på ca 620 000 kronor. 
Finansieringskällor är till ca 50 % fiskevårdsbidrag, utöver det kan 
strukturmedel från EU sökas. Det finns för detta vattendrag även 
fiskeavgiftsmedel att använda från vattendom nr 003-61, 010-05, 068-82 
och 013-03. Sammanlagt finns en summa på 166 192 kronor att disponera. 

Flodområde 60/61: Österåkers, Täby, Danderyd, Sollentuna, 
Vallentuna, Stockholm, och Lidingö kommuner 

Ullnaån 
Kommun: Täby/Österåker 
AVO: 24 km2 
 
Ån rinner från Ullnasjön och mynnar ut i Hägernäsviken vilket är en del av 
Stora Värtan. Under åren 1985, 1988, 1993, 1994, 2001 och 2003-2006 har 
man gjort utsättningar av Åvaåöring i ån. Stora ansträngningar har gjorts att 
genom biotopvård få öringen att reproducera sig men under de senaste åren 
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har inte mycket biotopvård gjorts i ån. Senast var 2000 då la man ut 31,3 ton 
grovt lekgrus i de övre och nedre delarna. Det har idag i de översta delarna 
av ån samlats mycket finsediment som luktar illa så det tyder på att vattnet 
är relativt stillastående med syrebrist som följd. Vid stenkrossen har det 
gjorts en del biotopvård. Vid utloppet är det rejält igenväxt. År 1995 
påträffades nissöga i bäcken. Vid de elfiske som gjorts 2003 och 2006 har 
arten inte fångats. 

Åtgärdsförslag 
Det finns ett förslag/utredning till dämning och avbördning av Ullnasjön. 
Detta bör man se över för att om möjligt öka vattenföringen i vattendraget. I 
den stensatta kanalen strax nedströms sjön bör man lägga i sten på botten för 
att skapa turbulens och syresättning av vattnet. I de öppna mittenpartierna 
bör träd/buskar planteras så att beskuggning bildas, det bidrar även till att 
insekter som lever vid träden bidrar som föda till fisken. Beskuggningen 
bidrar också till att man inte behöver röja lika mycket vass i ån då 
igenväxningen bromsas. Närmast utloppet bör man röja bort all kaveldun 
som nu växer där och lägga i lekgrus. 

Prioriteringar 
1) Utskovet från Ullnasjön bör ses över då det i dagsläget har dålig 

funktion. Det bör även utredas hur eventuell vattendom för 
Ullnasjön är formulerad. I den översta delen luktar vattnet illa och 
det tyder på att det inte blir tillräckligt syresatt. Om man kan få lite 
mera rörelse på vattnet så bidrar det till en ökning av syresättningen 
(Ull1).  

2) Stensättningar bör göras i de övre delarna speciellt i den stensatta 
kanalen så att vattnet blir lite mer turbulent och syresätts ytterligare 
(Ull2).  

3) Plantering av träd i mittenpartierna som går genom 
jordbruksmarken. Både som skyddszon för näring och erosion men 
även för beskuggning av vattendraget. Det förhindrar igenväxning 
men även till att mer föda tillförs genom de insekter som lever i 
träden (Ull3). 

4) Nedre delen närmast mynningen behöver röjas från kaveldun. Detta 
för att skapa en bredare åfåra och underlätta för större fisk att ta sig 
fram i ån (Ull4). 
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 Karta 26: Punkter där åtgärder är föreslagna i Ullnaån. 
 ©Lantmäteriet, 2006. Ur Geografiska Sverigedata, 106-2004/188-AB 

Uppföljning och tillsyn 
Inom ramen för den regionala miljöövervakningen elfiskas fyra lokaler 
spridda i vattensystemet var tredje år. Ett elfiske är också ett effektivt sätt att 
avgöra om de utförda åtgärderna har bidragit till att fiskpopulationen 
reproducerat sig. Önskvärt vore även om man kunde få Täby pimpelfiskare 
som förut var en aktiv fadderklubb för ån att börja engagera sig igen så att 
ån. 

Finansiering 
De åtgärder som skall göras, utredning av dämningen av Ullnasjön och 
biotopvård, uppgår i en totalkostnad på ca 77 000 kronor. 
Finansieringskällor är till ca 50 % fiskevårdsbidrag, utöver det kan 
strukturmedel från EU sökas. Det finns för detta vattendrag även 
fiskeavgiftsmedel att använda från vattendom nr 010-05. Sammanlagt finns 
en summa på 40 000 kronor att disponera. 

Rönningeån 
Kommun: Täby 
AVO: 8,2 km2 
 
Ån rinner från Rönningesjön och mynnar i Hägernäsviken vilket är en del 
av Stora Värtan. Under åren 1996-2001 sattes årligen Åvaåöring ut i ån. År 
1997 eliminerades några mindre vandringshinder i bäcken och bl.a. gjordes 
mynningsfåran mer distinkt. År 1998 ändrade bäcken helt karaktär genom 
stora biotopförbättringar. Då genomfördes även röjningar i och runt 
vattendraget. Täby pimpelfiskare är fadderklubb för Rönningeån. I 
närområdet har man byggt en hel del nya bostadshus. Den för öringen 
intressanta delen av ån finns nedströms motorvägen E18. Ovanför vägen är 
vattnet mer lugn flytande och i höjd med stationen för Roslagsbanan finns 
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ett dämme med galler. Där är omgivningen till mestadels av 
våtmarkskaraktär.  

Åtgärdsförslag 
Vattenhushållningen är dålig och sommartid kan det bli relativt torrt i de 
nedre delarna av ån. Dämmet som finns högre upp i ån bör göras om då 
gallret som idag finns gör att kvistar och annat bråte fastnar där och det 
täpper igen. Gallret tycks inte fylla någon funktion och bör tas bort. 
Dämmet har bara ett överfall och inget bottenutskov och sommartid rinner 
knappt inget vatten över dämmet. Antingen så kan man sänka tröskeln på 
dämmet och ta bort gallret eller så kan man konstruera dämmet som ett V-
utskov istället, och/eller göra hål för ett bottenutskov. Omgivningen har 
våtmarkskaraktär så förändringar av dammen måste föregås av hydrologisk 
undersökning för att beräkna den teoretiska minimivattenföringen. En annan 
åtgärd kan också vara att sänka tröskeln och anlägga en till tröskel till högre 
upp i systemet och på så sätt fördröja vattnet något men så att ån nedströms 
får mer vatten. Elfiske bör utföras för att se om öringen kommer tillbaka till 
bäcken för att leka. Stödutsättningar av Åvaåöring kan bli aktuellt. 

Prioriteringar 
1) Vattenförsörjning bör ses över. Förslagsvis kan man sänka befintlig 

tröskel, göra ett V-utskov, och/eller ordna med ett bottenutskov. Ett 
annat förslag kan vara att sänka tröskeln och så bygger man en till 
tröskel högre upp i systemet. På så sätt får man samma fördröjning 
på vattnet men det rinner mer vatten i den nedre delen av ån. Att få 
till en högre vattenföring är en förutsättning för att kunna behålla en 
öringsstam i ån (Rön1).  

2) Elfiske för att se om öringen finns kvar i ån (Rön2). 

 
 Karta 27: Punkter där åtgärder är föreslagna i Rönningeån. 
 ©Lantmäteriet, 2006. Ur Geografiska Sverigedata, 106-2004/188-AB 
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Uppföljning och tillsyn 
Ett elfiske skulle visa på om öringen kommer upp och leker i ån, det är 
också ett effektivt sätt att avgöra om de utförda åtgärderna har bidragit till 
att fiskpopulationen reproducerat sig. Ett annat alternativ är att visuellt se 
om lekfisk går upp för att sedan räkna lekgropar. Önskvärt vore även om 
man kunde få Täby pimpelfiskare som förut var en aktiv fadderklubb för ån 
att börja engagera sig igen.  

Finansiering 
De åtgärder som skall göras, utredning om möjlighet till annan 
minimitappning och ett elfiske, uppgår till en totalkostnad på ca 63 000 
kronor. Finansieringskällor är till ca 50 % fiskevårdsbidrag, utöver det kan 
strukturmedel från EU sökas. Det finns för detta vattendrag även 
fiskeavgiftsmedel att använda från vattendom nr 010-05. Sammanlagt finns 
en summa på 40 000 kronor att disponera. 

Igelbäcken 
Kommun: Stockholm, Sundbyberg, Solna och Järfälla 
AVO: 28 km2 
 
Bäcken rinner från Säbysjön genom fyra kommuner för att sedan mynna ut i 
Edsviken vid Ulriksdals slott. Vattenhushållningen är ett av de stora 
problemen i vattendraget. Säbysjön har ett dämme med överfallsfunktion. 
En vattendom finns om hur vattennivån i sjön skall regleras. 
Minimitappningen vid dämmet är 5 l/s. Den har dock inte kunnat följas 
under torra somrar. Uppströms Barkarby flygfält finns ett vandringshinder, 
som är ett raserat kvarndämme (Stens kvarn). Bäcken är sedan kulverterad 
under hela Barkarby flygfält. Bäcken går sedan genom Järvafältet där den 
till stor del är instängslad. Den främsta strömsträckan finns inom den övre 
delen av slottsparken nedströms vägbron till Sörentorp. Vid utloppet i 
Ulriksdal finns ett högt dämme som gör att en damm bildas uppströms. 
Dämmet gör det även svårt för fisk att ta sig upp i bäcken. För närvarande 
pågår en utredning hur vandringshindret kan åtgärdas utan att påverka 
övriga miljön i slottsparken. Bäcken hyser Stockholms läns enda bestånd 
utav fiskarten grönling. I mynningsområdet förekommer nissöga vilka 
sannolikt skulle vandra upp i bäcken om vandringshindret åtgärdas. I de 
nedre delarna finns även goda reproduktionslokaler för många fiskarter.  

Åtgärdsförslag 
Vattenhushållningen är det största problemet i Igelbäcken. Idéer har 
framförts på att avvattna Översjön till Säbysjön. Översjön ligger nordväst 
om Säbysjön och är sänkt vid åtminstone tre tidigare tillfällen. Idag rinner 
den via Vällstabäcken ut i Mälaren. Oavsett hur vattnet ursprungligen runnit 
en gång i tiden, så har ett nytt naturtillstånd inträtt genom Översjöns 
nuvarande avrinning till Mälaren. En eventuell framtida utredning kan 
klargöra om det är möjligt och lämpligt att ändra Översjöns nuvarande 
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avrinning samt vilka miljökonsekvenser det blir för Vällstabäcken. En 
annan idé som framförts är att dagvatten med god kvalité, exempelvis från 
bostadsområdena, förs direkt till bäcken istället för till Järvatunneln som det 
gör idag.  
 
Uppströms Barkarby flygfält, vid det raserade dämmet, bör större stenblock 
flyttas undan för att öppna upp en vandringsväg för fisken.  
 
Fler träd bör också planteras för att öka beskuggningen. Planteringar behövs 
också göras vid Eggeby där är vattendraget starkt igenväxt. Här är bäcken 
instängslad vilket idag knappast fyller någon funktion. Det skulle kunna tas 
bort och istället plantera träd längst med bäcken. Vid Ärvinge finns ett 
dränerat skogskärr (Skogvaktarkärret). Stockholm Stad arbetar för 
närvarande med att återställa kärret vilket kommer att ha positiv inverkan på 
vattenflödet. Där bäcken sedan går mellan ett bostadsområde och 
Kymlingelänken bör ytterligare träd och buskar planteras för att öka 
beskuggningen. Nedströms Kymlingelänken har området liten fallhöjd som 
leder till låg strömhastighet, där skulle biotopvård göras i form av grusning 
och stenutläggning för att skapa lite fall och turbulens. Även dessa åtgärder 
skulle ha gynnsam effekt på vattenförsörjningen. Även här behövs 
beskuggning av träd eller buskar, då det är starkt igenväxt. I detta område 
har Sundbybergs Stad under 2005-2006 anlagt en kortare meandring av 
Igelbäcken. Under 2007 kommer man att plantera skuggande vegetation 
längs den iordninggjorda meandringen.  
 
Strax nedströms Sundbyberg stads projekt planerar Solna Stad ett liknande 
men större vattenvårdsprojekt. Solna kommer att anlägga en meandring 
samt anlägga en våtmark i anslutning till bäcken. Projektet prövas för 
närvarande hos Miljödomstolen.  
 
Efter E4 går bäcken genom en fint beskuggad ravin där skulle iläggning av 
större stenar och block behövas för att skapa fler ståndplatser åt fisken. På 
sträckorna genom slottsparken, från dammen och upp till strömsträckan vid 
Sörentorp, skulle biotopvårdande åtgärder ha gynnsam påverkan på fisken. 
För att åstadkomma fiskvandring från havet och upp i bäcken bör en fiskväg 
byggas vid dämmet i mynningen. 

Prioriteringar 
1) Man bör utreda om det går att öka vattenföringen i bäcken. En 

noggrann utredning bör göras och fler alternativ bör undersökas. Det 
är en förutsättning för att kunna behålla beståndet av grönling (Ige1).  

2) Dämmet vid Ulriksdals slott bör åtgärdas. Förslag till omlöp håller 
på att tas fram och är under utredning. Det är viktigt för att göra det 
möjligt för ny fisk att ta sig upp i bäcken. (Ige2). 
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3) Igenväxning är ett återkommande problem på många sträckor av 
bäcken och bör åtgärdas genom att plantera träd och/eller buskar 
(Ige3). 

4) De nedre partierna från dammen vid slottet och upp till Sörentorp 
behöver grusas, för att ge fler potentiella lekplatser (Ige4). 

5) Efter vägbron vid Sörentorp behöver stenar och block läggas i 
bäcken, för att skapa fler ståndplatser (Ige5). 

 
 Karta 28: Punkter där åtgärder är föreslagna i Igelbäcken. 
 ©Lantmäteriet, 2006. Ur Geografiska Sverigedata, 106-2004/188-AB 

Uppföljning och tillsyn 
Uppföljning görs idag genom att Igelbäcken elfiskas på sex lokaler, detta 
ingår i ett miljöövervakningssystem som Länsstyrelsen i Stockholms Län 
driver i samarbete med Naturhistoriska riksmuseet. Ett elfiske är också ett 
effektivt sätt att kunna avgöra om de utförda åtgärderna har bidragit till att 
grönlingspopulationen har reproducerat sig, vilket är själva målsättningen.  

Finansiering 
De åtgärder som skall göras, utredning om vattenhushållning, byggandet av 
omlöp och biotopvård, uppgår till en totalkostnad på ca 246 000 kronor. 
Finansieringskällor är till ca 50 % fiskevårdsbidrag, utöver det kan 
strukturmedel från EU sökas. För utredning av omlöp vid Ulriksdal har 
statliga lokala naturvårdsmedel avsatts liksom medel från Stockholms Stads 
Miljömiljard. Det finns för detta vattendrag även fiskeavgiftsmedel att 
använda från vattendom nr 010-05. Sammanlagt finns en summa på 40 000 
kronor att disponera. 

Flodområde 61/62: Stockholms, Nacka, Tyresö och Värmdö 
kommuner 

Kvarnsjöbäcken 
Kommun: Värmdö, Fågelbrolandet 
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AVO: 5,4 km2 
 
Bäcken rinner från Kvarnsjön och mynnar i Skenoraströmmen vid 
Nämdöfjärden. Sjön är ett put-and-take vatten för regnbåge, öring och 
bäckröding och arrenderas av Sportfiskarnas Stockholmsdistrikt. Under 
torra somrar är det problem med vattentillgången i vattendraget. Öring är 
utplanterad år 1976 och 1986 men det har inte konstaterats reproduktion av 
öring. Den övre väg som korsar bäcken har en högt uppsatt trumma och 
utgör idag ett vandringshinder. Nedre delarna är fint stensatta och 
beskuggning finns längst med hela bäcken. Ett vassbälte breder ut sig vid 
mynningen i havet.  

Åtgärdsförslag 
Förutsättningarna för att förändra utskovet från Kvarnsjön i syfte att skapa 
en mera gynnsam vattenföring nedströms bör utredas. Eftersom Kvarnsjön 
är ett put-and-take vatten som drivs av Sportfiskarnas Stockholmsdistrik så 
finns det goda förutsättningar för detta. Vägtrumman bör åtgärdas genom att 
ta bort den och bygga en stålkonstruerad vägbro över och en fiskväg kan 
byggas där vägtrumman satt. Vägbron behöver bara vara några meter lång 
och sten till trappan finns i området. Vassbältet som finns i mynningen 
behöver det röjas upp en kanal i. 

Prioriteringar 
1) Vattenförsörjningen måste fungera så man bör se över utskovet från 

Kvarnsjön (KvaV1). 
2) Vägtrumman behöver bytas eller rivas, utredning bör göras om vad 

som är möjligt. Om fisken skall kunna nå även de övre biotoperna 
(KvaV2). 

3) Vattenkemiprover bör tas då rapport från 1989 visar på föroreningar 
i bäcken, eventuellt från avloppsvatten. 

4) Röja upp en väg för fisken genom vassbältet i mynningen (KvaV3). 
5) Indikatorfiske, för att se vilka arter som finns här (KvaV4). 
6) Stödutsättning av öring (KvaV5). 
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 Karta 29: Punkter där åtgärder är föreslagna i Kvarnsjöbäcken, Värmdö. 
 ©Lantmäteriet, 2006. Ur Geografiska Sverigedata, 106-2004/188-AB 

Uppföljning och tillsyn 
Ett elfiske behöver göras som uppföljning för att se om någon fisk kommer 
upp för att leka i bäcken, speciellt då bäcken tidigare inte varit präglad på 
öring. Eller så kan man försöka att visuellt se om lekfisk går upp och sedan 
räkna eventuella lekgropar.  För tillsyn skulle det behövas någon engagerad 
person som bor i närheten eller alternativt Sportfiskarnas Stockholmsdistrikt 
som driver put-and-take i sjön.  

Finansiering 
De åtgärder som skall göras, utredning om dämning av Kvarnsjön, utbyte av 
vägtrumma, ett elfiske och utsättningar, uppgår i en totalkostnad på ca 258 
000 kronor. Finansieringskällor är till ca 50 % fiskevårdsbidrag, utöver det 
kan strukturmedel från EU sökas. Det finns för detta vattendrag även 
fiskeavgiftsmedel att använda från vattendom nr 010-05. Sammanlagt finns 
en summa på 40 000 kronor att disponera. 

Återvallsbäcken 
Kommun: Värmdö, Ingarö 
AVO: 7,1 km2 
 
Bäcken rinner från Återvallsträsket och mynnar i Stora Barnviksviken vid 
Tranaröfjärd. Ett havsöringsbestånd fanns fram till 1973 då vattenföringen 
hade varit dålig i flera år och beståndet dog ut. År 1987 sattes 
havsöringssmolt ut och vissa åtgärder gjordes för att trygga vattenföringen i 
bäcken. Utsättningar gjordes igen åren 1999 och 2000. År 2001 gjordes 
omfattande biotopvårdsarbeten genom att 80 ton grus och sten lades ut i ett 
område på 300 meter samt att det byggdes ny fiskväg byggdes samt en 
vattenhushållande. Trots ansträngningar så torkar vattendraget regelmässigt 
ut. Sjön har ett V-utskov men kan även regleras så att det enbart fungerar 
som ett överfall. På många ställen liknar bäcken ett åkerdike och är 



– 91 – 

igenväxt. I de nedre delarna går bäcken genom en ravin som är stensatt och 
har en naturlig fallhöjd. Här är även bäcken mer beskuggad och inte så 
igenväxt. Vid mynningen finns ett vassbälte. 

Åtgärdsförslag 
Vattenförsörjningen måste säkras och för att göra det måste en utredning 
göras om vad som är möjligt. En garanterad minimivattenföring bör kunna 
åstadkommas genom åtgärder i utloppen från Kullaträsket, Svartträsket och 
framförallt Återvallsträsket. Detta förutsätter att den rådande vattendomen 
omförhandlas. På de ställen där bäcken liknar ett åkerdike behöver det röjas 
från växtlighet och någon slags beskuggning skulle man kunna få till genom 
plantering av träd eller buskar. Vid mynningens vassbälte bör man röja upp.  

Prioriteringar 
1) Vattenförsörjningen är bäckens största problem. En utredning bör 

göras för att se om det finns olika alternativ till att få mer vatten i 
bäcken. Detta kräver en översyn av den rådande vattendomen på 
Återvallsträsket. Detta problem måste lösas innan några andra 
åtgärder kan bli aktuella (Åt1).  

2) Plantering av beskuggande träd eller buskar behövs längst med 
bäcken där den går genom jordbruksmark. Det bidrar även till att 
bilda en skyddszon för att minska tillförseln utav näringsämnen till 
bäcken (Åt2). 

3) Röjning av vass i mynningen, för att skapa en mer definierad väg för 
fisken (Åt3). 

 
 Karta 30: Punkter där åtgärder är föreslagna i Återvallsbäcken. 
 ©Lantmäteriet, 2006. Ur Geografiska Sverigedata, 106-2004/188-AB 

Uppföljning och tillsyn 
Elfisken bör utföras i de nedre delarna av vattendraget. Boende i de nedre 
delarna av bäcken är intresserade och är engagerade i tillsynen och åtgärder 
kring vattendraget. 
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Finansiering 
De åtgärder som skall göras, utredning om minimitappning och biotopvård, 
uppgår i en totalkostnad på ca 69 000 kronor. Finansieringskällor är till ca 
50 % fiskevårdsbidrag, utöver det kan strukturmedel från EU sökas. Det 
finns för detta vattendrag även fiskeavgiftsmedel att använda från 
vattendom nr 010-05. Sammanlagt finns en summa på 40 000 kronor att 
disponera. 

Vishamnsbäcken 
Kommun: Värmdö, Ingarö 
AVO: 2,5 km2  
 
Bäcken rinner från Långviksträsk, över en strandtomt på södra Ingarö, och 
mynnar i Vishamnsviken och Nämdöfjärden. Vattendraget är mycket litet 
men så länge det är känt så har det alltid varit reproduktionslokal för 
havsöring. Elfisket 1987 gav några stycken 2+ dock inga 0+. Enligt boende i 
längs vattendraget fanns öring på 1950-talet. De iakttog då bl.a. en utter som 
jagade lekvandrande öring. Boende brukade tidigare ibland stryka och 
konstbefrukta nätfångad leköring från viken varefter rommen placerades ut i 
bäcken. Vandringshinder kan uppstå på sandstranden vid mynningen. Ett 
källflöde och myrmarker i AVO gör att bäcken inte torkar ut men flödet är 
ofta mycket lågt sommartid, lägre än 1 l/s. År 2003 byggdes en ny fiskväg 
över en framspolad berghäll. Berghällen är 8 meter lång och har ca 1,5 
meter i fall.  

Åtgärdsförslag 
Bäcken har en liten vattenföring, trots att den avvattnas från ett stort moss- 
och träskområde. Mossen och träsket är delvis ett naturreservat vilket borgar 
för att det inte exploateras. I skötseln av reservatet bör denna fråga 
uppmärksammas. Detta gäller även de exploateringsplaner som finns i 
vattendragets närhet. Exploatering av närområdet kan få ödesdigra effekter 
på vattenföringen. Idag är mynningområdet relativt oexploaterat. Det utgörs 
av en stor grund sandvik som sannolikt är lek- och uppehållsplats för många 
kustlevande fiskarter. Utloppet behöver årlig så att sandbankar inte hindrar 
fisken från att gå upp och leka. Ett fredningsområde med totalt fiskeförbud i 
Vishamnsviken under perioden 15/9 till den 31/12 bör övervägas. 

Prioriteringar 
1) Utredning om varför vattenföringen är så låg. Teoretiskt borde den 

inte vara det, och eftersom boende kan vittna om att öring funnits där 
naturligt sedan länge är det av stor betydelse att vattendraget skall 
fortsätta att kunna hysa ett bestånd utav havsöring (Vis1).  

2) Årlig tillsyn så att inte utloppet sätts igen av bildad sandbank, för att 
det inte skall kunna hindra lekfisk att ta sig upp på hösten (Vis2). 

3) Ett fredningsområde med totalt fiskeförbud i Vishamnsviken under 
perioden 15/9 till den 31/12 bör övervägas (Vis3). 



– 93 – 

 
 Karta 31: Punkter där åtgärder är föreslagna i Vishamnsbäcken. 
 ©Lantmäteriet, 2006. Ur Geografiska Sverigedata, 106-2004/188-AB 

Uppföljning och tillsyn 
Fisketillsyn sköts av Stockholms stad som ser till att fiskeförbudet efterföljs. 
Även övrig tillsyn bör skötas antingen av någon engagerad person i trakten 
eller av Stockholm stads fisketillsyningsmän. 

Finansiering 
De åtgärder som skall göras, en utredning om vattenhushållningen och 
biotopvård uppgår i en totalkostnad på ca 62 000 kronor. Finansieringskällor 
är till ca 50 % fiskevårdsbidrag, utöver det kan strukturmedel från EU 
sökas. Det finns för detta vattendrag även fiskeavgiftsmedel att använda från 
vattendom nr 010-05. Sammanlagt finns en summa på 40 000 kronor att 
disponera. 

Nackaån 
Kommun: Nacka 
AVO: 15 km2 
 
Ån rinner från Dammtorpssjön till Järlasjön och via Sickla sluss når den 
sedan Hammarby Sjö vilket är en del av Saltsjön. Åren 2000 till 2002 
gjordes utsättningar av öringrom. År 2003 och 2004 gjordes utsättningar av 
havsöringsyngel. I samband med byggandet av södra länken bekostade 
vägverket byggandet av en fisktrappa förbi Sickla sluss. År 2004 byggdes 
även en fisktrappa förbi Nacka Snickeri vid mynningen till Järlasjön. Två 
dämmen till finns i ån, ett vid utloppet från Dammtorpssjön, och en damm 
vid Nacka gård. Fiskeklubben Enskede SFK har i liten skala bedrivit odling 
av Erstaviksöring i en byggnad vid ån. Vattnet är troligtvis förorenat och 
under vintertid luktar det ofta svavelväte från vattendraget.  

Åtgärdsförslag 
Fisktrappan ligger för högt vid lågvatten och skulle behöva justeras genom 
att anlägga trösklar nedströms. Hål kan göras och en kassett bör sättas 
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framför för att bromsa vattenflödet. Ovanför fisktrappan vid Sickla sluss är 
det grävt en grund damm som är igenväxt och behöver röjas upp. Vid 
utloppet från Nackaån till Järlasjön samlas en hel del sand som bör ses över 
så att det inte bildas en sandbank och utgör ett hinder för fisk. Om fisken 
vandrar i fisktrappan vid Nacka snickeri är okänt och behöver utredas. De 
två dämmena som finns kvar i ån behöver ses över om de måste finnas kvar 
eller om man helt enkelt kan ta bort dem eller i alla fall det nedre av dem. 
Vid inloppet från Dammtorpssjön har man satt rensningsgaller som är rätt så 
igensatta av skräp och behöver röjas bort. Då vattenkemin inte är den bästa 
behöver prover tas för att se var föroreningen kommer ifrån. Sannolikt är det 
fråga syrebrist i Dammtorpssjöns bottenvatten.  

Prioriteringar 
1) Vattenkemiprover för att utreda var svavellukten under vintertiden 

kommer ifrån. 
2) Röja bort växtligheten i dammen ovanför Sickla sluss så vandrande 

fisk verkligen kan komma upp (Nac1). 
3) Elfiske bör göras för att följa upp om fisken leker i Nackaån, och om 

den använder fisktrappan (Nac2). 
4) Utredning om dämmena som finns kvar i ån kan tas bort eller byggas 

om så att fisk kan ta sig förbi även där (Nac3). 
5) Ordna en fiskväg genom dammluckorna så att fisk även kan ta sig 

igenom vid lågvatten. En kassett kan sättas på för att bromsa vattnets 
tryck (Nac4). 

6) Årlig tillsyn så att sandbank inte bildas i utloppet till Järlasjön och 
att gallrena vid Dammtorpssjön hålls fria från skräp och bråte 
(Nac5).  

 
 Karta 32: Punkter där åtgärder är föreslagna i Nackaån. 
 ©Lantmäteriet, 2006. Ur Geografiska Sverigedata, 106-2004/188-AB 

Uppföljning och tillsyn 
Önskvärt vore om Enskede SFK, som tidigare varit aktiva i ån, kunde 
engageras till att sköta den årliga tillsynen av fisktrapporna, och så att det 
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inte bildas en sandbank vid utloppet till Järlasjön. Ett elfiske skulle påvisa 
om öringen återvänder för att leka i ån.  

Finansiering 
De åtgärder som skall göras, borttagande av dämmen, elfiske, biotopvård 
och tillsyn, uppgår i en totalkostnad på ca 90 000 kronor. 
Finansieringskällor är till ca 50 % fiskevårdsbidrag, utöver det kan 
strukturmedel från EU sökas. Det finns för detta vattendrag även 
fiskeavgiftsmedel att använda från vattendom nr 010-05. Sammanlagt finns 
en summa på 40 000 kronor att disponera. 

Erstaviksbäcken 
Kommun: Nacka 
AVO: 8,6 km2  
 
Bäcken rinner från Sandasjön och ut i Erstaviken. Erstaviksbäcken har 
troligtvis alltid haft ett bestånd av havsvandrande öring. En stödutsättning 
av 2+ öring gjordes 1967. Under 80-talet gjorde Enskede SFK 
förstärkningsutsättningar av bäckeget material. Ett biflöde finns, som 
kommer till bäcken från Strålsjön. Fisktrappan vid utloppet 
åtgärdades/förbättrades 1995 och verkar fungera. En fisktrappa till finns 
även lite längre upp i systemet och den fungerar inte alls då dammen 
eroderats vilket gör att vattnet rinner under den befintliga 
stenkonstruktionen. En årensning uppströms fisktrappan utfördes 1994. 
Sandasjön är ett put-and-take vatten som drivs av Enskede SFK. Enskede 
SFK har även gjort en del biotopvård i bäcken, som borttagande av 
vandringshinder, för att underlätta för öringen. Vattenflödet verkar ofta vara 
låg, men bäcken blir aldrig torr enligt boende i området. Bäcken har 
antagligen ett stationärt bestånd av öring uppströms Jaktvillan varav en del 
öringar vandrar ut i havet. Endast ett fåtal lekfiskar vandrar upp i ån årligen. 
Under elfisket 2006 uppmättes relativt höga tätheter av årsungar. 
Fredningsområde med totalt fiskeförbud råder vid mynningen och 200 meter 
ut under perioden 15/9 till 31/12. 

Åtgärdsförslag 
I första hand föreslås att fisktrappan modifieras. Detta kan göras genom en 
sänkning och tätning av den befintliga dammen. Biflödet från Strålsjön bör 
undersökas om det kan dämmas och då bidra med ett jämnare vattenflöde i 
bäcken. Det bör även undersökas om ett dämme vid Sandasjön skulle hjälpa 
bäcken att få ett bättre vattenflöde. Där bäcken går genom åkermark bör träd 
planteras för beskuggning. Biotopvård i form av lekgrus kompletterat med 
större sten bör göras längs hela bäckens sträckning 
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Prioriteringar 
1) Modifiering av den befintliga fisktrappan som inte fungerar. Idag 

kommer inte fisk förbi här vid lägre vattenflöden och utgör då mer 
ett vandringshinder än en fiskväg som den var tänkt (Ers1). 

2) För att säkerställa vattenföringen i bäcken bör utredning göras om 
Sandasjön kan dämmas med något slags utskov (Ers2).  

3) Utredning bör också göras om biflödet från Strålsjön kan dämmas 
och ge mer vatten kontinuerligt under året (Ers3). 

4) Plantering av träd där bäcken går genom jordbruksmark för att få till 
beskuggning av vattendraget och förhindra igenväxning (Ers4). 

5) Lekgrus och stenar behöver läggas ut framförallt i de nedre delarna, 
för att skapa fler reproduktions- och ståndplatser (Ers5).  

 

 
 Karta 33: Punkter där åtgärder är föreslagna i Erstaviksbäcken. 
 ©Lantmäteriet, 2006. Ur Geografiska Sverigedata, 106-2004/188-AB 

Uppföljning och tillsyn 
Inom ramen för den regionala miljöövervakningen elfiskas fyra lokaler 
spridda i vattensystemet var tredje år. Ett elfiske är också ett effektivt sätt att 
kunna avgöra om de utförda åtgärderna har bidragit till att 
öringspopulationen har reproducerat sig, vilket är själva målsättningen. 

Finansiering 
De åtgärder som skall göras, utrivning av gammal fisktrappa, utredningar 
om minimitappning och biotopvård, uppgår i en totalkostnad på ca 232 000 
kronor. Finansieringskällor är till ca 50 % fiskevårdsbidrag, utöver det kan 
strukturmedel från EU sökas. Det finns för detta vattendrag även 
fiskeavgiftsmedel att använda från vattendom nr 010-05. Sammanlagt finns 
en summa på 40 000 kronor att disponera. 

Ramsmorabäcken 
Kommun: Värmdö 
AVO: 3,5 km2 
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Bäcken rinner från sjön Träsket på Möja och mynnar ut i Ramsmoraviken 
och Norrfjärden. Ramsmorabäcken avvattnar stora delar av Möja via ett 
sjösystem med tre sammanlänkade sjöar. År 1976 gjordes en lyckad 
utsättning av öring som reproducerade sig några år. År 1998 började man att 
göra årliga utsättningar av Åvaåöring för att dels gynna fisket dels försöka 
få till stånd en egen reproduktion. Utsättningar av Åvaåöring gjordes årligen 
fram till 2003. I sjön Träsket finns gräskarp som håller sjön öppen och även 
flodkräftor. Bäcken går ibland torr under varma somrar men för det mesta 
hålls ett flöde i bäcken. Detta tack vare de dämmen som finns, dels vid 
utloppet till sjön Träsket och dels uppströms den gamla kvarnen.  

Åtgärdsförslag 
För att utjämna vattenflödet ännu mer finns planer på att återställa kanalen 
uppströms det första dämmet. Den skall då grävas ur ca ½ till 1 meter vilket 
innebär att mer vatten kan lagras till torrare perioder. Även bäcken mellan 
sjön Träsket och Mellansjön skall grävas ur. Detta skall göras främst för att 
förbättra förutsättningarna för flodkräfta som man hoppas skall föröka sig 
bättre med djupare vatten och framför allt vatten året runt. Runt det första 
dämmet kan även ett omlöp byggas. Nedströms det första dämmet går 
bäcken över en häll där skulle vattnet behövas styras bättre så att en mer 
distinkt å fåra bildas, det kan göras genom att sätta upp plankor och på så 
sätt styra vattnet dit man vill. Idag vet man inte så mycket om hur 
reproduktionen fungerar i bäcken, ett elfiske skulle vara av intresse för att 
avgöra detta. Idag släpper man den utsatta fisken vid utloppet av praktiska 
skäl. Det gör att öringen inte blir så präglad på bäcken och många lämnar 
sannolikt vattendraget direkt. Få kommer tillbaka för att leka, de som 
kommer tillbaka har man då framförallt sett i de nedre delarna av bäcken, i 
vägtrumman. Om de leker där kan det innebära en allt för hög salthalt för 
öringreproduktion.  

Prioriteringar 
1) Ett elfiske behövs, för att utvärdera de tidigare gjorda utsättningarna 

av öring (Ram1).  
2) Gräva ut bäcken ovanför det första dämmet vid kvarnen, med ½ till 

1 meter. Då får man ett bättre fördröjningsmagasin och ökar 
chanserna för flodkräftan som finns i bäcken. Utgrävning skall även 
göras mellan sjön Träsket och Mellansjön (Ram2). 

3) Att bygga ett omlöp förbi det första dämmet för att möjliggöra 
fiskvandring längre upp i vattendraget (Ram3).  

4) Bäcken går över en häll, nedströms det första dämmet, där skulle 
vattenflödet koncentreras genom att sätta upp plankor och på så sätt 
underlätta för fiskenatt komma upp (Ram4). 
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  Karta 34: Punkter där åtgärder är föreslagna i Ramsmorabäcken, Möja. 
 ©Lantmäteriet, 2006. Ur Geografiska Sverigedata, 106-2004/188-AB 

Uppföljning och tillsyn 
Tillsyn och genomförande av åtgärder sköts utav boende och engagerade 
privatpersoner på Möja. Elfisken är ett bra sätt att se om de åtgärder som 
gjorts har bidragit till någon förbättring i öringspopulationen.  

Finansiering 
De åtgärder som skall göras, ett elfiske, muddring, omlöp och byggandet av 
en ny fiskväg, uppgår i en totalkostnad på ca 105 000 kronor. 
Finansieringskällor är till ca 50 % fiskevårdsbidrag, utöver det kan 
strukturmedel från EU sökas. Det finns för detta vattendrag även 
fiskeavgiftsmedel att använda från vattendom nr 010-05. Sammanlagt finns 
en summa på 40 000 kronor att disponera. 

Flodområde 62: Tyresö kommun 

Tyresån/Follbrinksströmmen 
Kommun: Tyresö 
AVO: (235 km2) Vattendom 
 
Strömmen går från sjön Fatburen och mynnar i Kalvfjärden. Utsättning av 
Åvaåöring har gjorts under åren 1979, 1980, 1991, 1992 samt 1994 till 2006 
(1999 var 500 stycken av fiskarna carlinmärkta och 3300 stycken var 
fenklippta). Biotopvård är utförd i strömmen 1993 och 1998. En vattendom 
finns med en lägsta vattenföring på 150 l/s och 170 l/s på hösten. År 1999 
försökte Vattenfall säkra dammluckorna mot olovliga justeringar. År 2000 
och 2001 räknade man lekfisk p.g.a. märkningsförsöket. År 2003 lades 11 
ton grus och kullersten i de övre och nedre delarna av strömmen för att bilda 
nya lekplatser. Elfiske 2004 visar på en störd öringsreproduktion men med 
endast enstaka öringungar. Elfisken vid Nyfors och Forsån gav ingen öring 
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dock benlöja och mört. Tyresö FVF är fadderklubb för Follbrinksströmmen. 
Vattenfall och Uddby kraftverk äger fallrätten. Fiskeförbud råder i 
strömmen och i mynningsområdet utanför, från den 15/9-31/12.  

Åtgärdsförslag 
Fortfarande händer det att dammluckorna stängs olovandes, när det händer 
får de nedre delarna inget vatten och havsöringens reproduktion störs. Man 
behöver hitta en bättre lösning för att ha koll på utflödet så att det inte kan 
stängas av helt. En annan åtgärd som har diskuterats är möjlighet till att 
bygga en fisktrappa förbi dammluckorna så att fisken kan utnyttja även 
dessa delar av systemet. Uddby kraftverk som ägs av Vattenfall har intresse 
i samma sjö som Follbrinksströmmen kommer ifrån.  

Prioriteringar 
1) Hitta en lösning så att dammluckorna inte går att stänga olovandes. 

Utreda möjligheten att lösa ut fallrätten och anlägga en naturlig 
tröskel. Stängningen av dammluckorna har avsevärd negativ 
inverkan på öringreproduktionen (Fol1). 

2) Utreda möjligheten till en fiskväg förbi dammluckorna (Fol2). 

 
 Karta 35: Punkter där åtgärder är föreslagna i Follbrinksströmmen. 
 ©Lantmäteriet, 2006. Ur Geografiska Sverigedata, 106-2004/188-AB 

Uppföljning och tillsyn 
Inom ramen för den regionala miljöövervakningen elfiskas fyra lokaler 
spridda i vattensystemet var tredje år. Ett elfiske är en bra metod att använda 
för att se om de åtgärder som gjort har gett någon effekt på 
öringspopulationen. Tyresö FVF är fadderklubb för strömmen och bedriver 
regelbunden tillsyn.  

Finansiering 
De åtgärder som skall göras, hitta en lösning för dammluckorna och 
byggandet av en fiskväg, uppgår till en totalkostnad på ca 200 000 kronor. 
Finansieringskällor är till ca 50 % fiskevårdsbidrag, utöver det kan 
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strukturmedel från EU sökas. Det finns för detta vattendrag även 
fiskeavgiftsmedel att använda från vattendom nr 010-05. Sammanlagt finns 
en summa på 40 000 kronor att disponera. 

Flodområde 62/63: Tyresö, Haninge, Nynäshamn, Botkyrka 
och Södertälje kommun 

Åvaån  
Kommun: Tyresö 
AVO: 16 km2 
 
Vattendraget rinner från Stensjön via Nedre Dammen i Tyresta nationalpark 
och ner genom Tyresta-Åva naturreservat och mynnar slutligen i Åvaviken. 
Området sköts av stiftelsen Tyrestaskogen. Stockholms stads 
Fiskevårdsenhet ansvarar för fiskevården. Åvaåns öringstam har använts till 
avel och utsättning i andra bäckar i länet under många år. Lekfisk (10-25 
lekpar/år) har sedan 1970-talet fångats vid fiskfällan som sköts av 
Stockholms stad (se ovan). Rommen sänds till en fiskodling där de kläcks 
och odlas upp till utsättningsstorlek. Biotopvård har utförts i omgångar 
sedan 1920-talet. Under 1995 grusades sträckan mellan Åvavägen och Åva 
gård. År 1998 förbättrades sträckorna uppströms Åva gård och då byggdes 
även fiskväg förbi en berghäll på samma vattendragssträcka.  
 
Smolträkning har genomförts under åren 1986-1993 samt 1998. Under 1998 
installerades även en fiskräknare och mellan åren 1999-2006 har det utförts 
smolt- och lekfiskräkning i vattendraget. År 1999 lades 7 ton grus ut på 3 
olika lokaler. År 2000 tog man bort ett vandringshinder vid gamla 
fiskdammarna och ån elprovfiskades. Under 2001 breddades utloppet från 
fiskfällan och 2002 gjordes ett nytt fäste för fiskräknaren och man utförde 
avelsfiske. År 2003 gjordes en översyn av fiskräknaren, 8 ton grus lades ut 
och en sälskrämma sattes i mynningsområdet. Under 2004 läckte 
ensilagevatten ur från en otät ensilageplatta på Åva gård. All fisk i ån 
nedströms dog och därefter rustades gården så att något sådan inte skulle 
kunna hända igen. Skyddszoner finns nu också längs med vattendraget. 
Åvaåns avrinningsområde har kalkats under en lång följd av år.  
 
Vattenkemiprover tas kontinuerligt och visar idag ingenting avvikande. År 
2005 gjordes omfattande biotopvård då 80 ton grus lades ut i de övre 
delarna på 27 stycken olika platser. År 2006 lades en ny nära mynningen 
och samtidigt utfördes biotopvård i form av 30 ton grus som spreds inuti och 
runt den nya trumman. Ån har ett relativt litet avrinningsområde och 
vattenförsörjningen tryggas genom dammar i sjöarna uppströms. Trots detta 
kan flöden bli väldigt låga vissa år. Ett skötselprogram finns upprättat för 
Åvaån. Fiskeförbud råder i mynningsområdet från den 15/9-31/12. I 
enlighet med reservatsföreskrifterna råder båt och fiskeförbud året runt 200 
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från mynningen och 200 meter ut. Fiskeförbudet bör även skrivas in i 
fiskelagstiftningen. 

Åtgärdsförslag 
Vid 2006 års elfiske var det en nedgång i tätheterna av öring i Åvaån. 
Orsaken till detta kan ha varit låga flöden under sommaren.  I syfte att 
undanröja vandringshinder för fisken så rensas vattendraget kontinuerligt på 
nedfallna grenar och liknande. Den typen av substrat är, så länge det inte 
uppstår vandringshinder, gynnsamt för fisken och dessa rensningar bör 
därför minska. I syfte att öka vattendragets sträckning bör en fiskväg vid 
Nedre Dammen utredas. Detta skulle innebära att fisken har möjlighet att 
vandra upp till dammen nedströms Stensjön.  

Prioriteringar 
1) Se över skötseln för Åvaån så att kvistar och löv och annan död ved 

får ligga kvar i ån i högre utsträckning än idag (Åva1). 
2) Minimitappningen måste fungera under hela året och det bör ses 

över om detta kan skapas genom en modifiering av utskovet från 
Nedre Dammen. Möjligheter till andra åtgärder för att säkra 
vattentillgången i avrinningsområdet bör även det utredas (Åva2). 

3) En fiskväg förbi Nedre Dammen, alternativt en utrivning av 
dammen, bör utredas (Åva3).  

 
 Karta 36: Punkter där åtgärder är föreslagna i Åvaån. 
 ©Lantmäteriet, 2006. Ur Geografiska Sverigedata, 106-2004/188-AB 

Uppföljning och tillsyn 
Inom ramen för den regionala miljöövervakningen elfiskas fyra lokaler 
spridda i vattensystemet varje år. Ett elfiske är också ett effektivt sätt att 
kunna avgöra om de utförda åtgärderna haft avsedd effekt. Nära mynningen 
finns en smoltfälla där smoltutvandringen räknas varje år. Här finns även en 
fiskräknare för räkning av uppvandrande lekfisk. Utöver detta så räknas 
antalet lekgropar varje år.  
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Finansiering 
De åtgärder som skall göras, utreda om minimitappning, byggandet av 
fiskväg och biotopvård, uppgår till en totalkostnad på 150 000 kronor. 
Finansieringskällor är till ca 50 % fiskevårdsbidrag, utöver det kan 
strukturmedel från EU sökas. Då ån även är kalkad kan bidrag fås för 
biologiskt återställande, ett s.k. BÅ-bidrag, sökas. Det finns för detta 
vattendrag även fiskeavgiftsmedel att använda från vattendom nr 010-05. 
Sammanlagt finns en summa på 40 000 kronor att disponera. 

Vinåkersbäcken 
Kommun: Haninge 
AVO: 9,5 km2 
 
Bäcken rinner från två dammar, den högst upp i systemet heter Långmyran 
och den andra är så pass nyligen anlagd att den inte har något namn. Bäcken 
mynnar sedan i Vinåkersviken. Bäcken har sannolikt alltid haft en 
självreproducerande bestånd av öring. Bäcken har torkat ut vid några 
tillfällen under 1990-talet och senast var sommaren 2006. Emåns FFK har 
utfört biotopvård i bäcken under 90-talet. Bäcken har en hög reproduktion 
de år leken lyckas, exempelvis åren 1993-1995. Under år 1999 och 2000 
restaurerades den översta hålldammen i syfte att säkra minimivattenföring i 
vattendraget. År 2001 var man tvungen att åtgärda hålldammen igen då 
vattnet letade sig förbi dämmet med problemet kvarstår. Den nya dammen 
som har anlagts är en s.k. viltvattendamm och utskovet har endast ett 
överfall. Fredningsområde med totalt fiskeförbud råder vid mynningen och 
ca 1800 meter ut under perioden 15/9 till 31/12. 

Åtgärdsförslag 
Den gamla hålldammens utskov måste lagas för att förhindra läckage. Ett 
förslag kan också vara att sänka tröskeln något så att mer vatten rinner över 
och på sätt förhindra erosion. En närliggande mosse avvattnas också till 
dammen därifrån kan avrinningen tidvis vara hög. Det skulle kunna 
fördröjas något om man lade i några stenar i åfåran. Den nya dammens 
utskov måste göras om så att en minimivattenföring alltid hålls i ån. Under 
sommaren 2006 var bäckfåran helt torr på vissa ställen. Utskovet kan göras 
om så att man i botten på utskovet gör ett hål och sätter på en s.k. ”holk”, så 
att det inte sätts igen lika lätt. Vassbältet vid utloppsmynningen behöver ses 
över. Mynningsområdet är sannolikt en attraktiv lekplats för många 
kustlevande fiskarter. 

Prioriteringar 
1) Den nyanlagda dammens utskov måste åtgärdas så att ett 

minimiflöde alltid finns. En s.k. ”holk” bör sättas på hålet så att löv 
och annat inte sätter igen utskovet lika lätt vilket gör att det inte 
kräver lika mycket underhåll och tillsyn (Vin1).   
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2) Den gamla dammens dämme bör lagas, och eller göras om för att 
förhindra erosion av dammen vilken är nödvändig för 
vattenförsörjningen i vattendraget. (Vin2). 

3) Vass vid utloppets mynning behöver röjas så att det blir en mer 
naturlig ingång till bäcken (Vin3). 

 Karta 37: Punkter där åtgärder är föreslagna i Vinåkersbäcken. 
 ©Lantmäteriet, 2006. Ur Geografiska Sverigedata, 106-2004/188-AB 

Uppföljning och tillsyn 
Inom ramen för den regionala miljöövervakningen elfiskas fyra lokaler 
spridda i vattensystemet vart tredje år. Ett elfiske är också ett effektivt sätt 
att kunna avgöra om de utförda åtgärderna haft avsedd effekt. Tillsyn sköts 
även av Sportfiskarnas Stockholmsdistrikt som framförallt inför lekperioden 
ser till att inga hinder finns för fisken att ta sig upp. 

Finansiering 
De åtgärder som skall göras, laga gamla dammen, biotopvård och 
utsättningar, uppgår till en totalkostnad på ca 40 000 kronor. 
Finansieringskällor är till ca 50 % fiskevårdsbidrag, utöver det kan 
strukturmedel från EU sökas. Det finns för detta vattendrag även 
fiskeavgiftsmedel att använda från vattendom nr 010-05. Sammanlagt finns 
en summa på 40 000 kronor att disponera. 

Sandemarsbäcken 
Kommun: Haninge 
AVO: 8,4 km2 
 
Bäcken rinner från sjön Hemträsk och mynnar i en mar som har förbindelse 
till Svärdsnäsvik. Bäcken har ca 200 m2 strömmande biotop vid väg 227, 
resterande del av bäcken, ner mot maren och naturreservatet Sandemar, är 
mera lugnflytande. Vid en elfiskeundersökning1992 konstaterades att öring 
fanns och reproducerade sig i bäcken. År 2000, 2001 och 2005 gjordes 
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utsättning av öring. År 2003 sattes havsöringsyngel. År 2001 gjordes 
omfattande biotopvård i bäcken då 60 ton naturgrus lades ut och på 25 olika 
platser. Vattendraget har inte elfiskats under senare år. Under våren stiger 
stora mängder id för lek i Sandemarsbäcken. Sannolikt nyttjas 
mynningsområdet som lek och uppväxtlokal för många kustlevande 
fiskarter. 

Åtgärdsförslag 
Elfiskeunderöskning för att utreda vilka arter som reproducerar sig i 
vattendraget. Vattendraget bör även inventeras från mynningsområdet upp 
till Hemträsk i syfte att föreslå ytterligare åtgärder. Nedströms vägen 
behöver det röjas en del kvistar och löv som har bildat bråten och kan vara 
potentiella vandringshinder. Innan maren är det igenväxt med vass och 
önskvärt skulle vara om man kunde röja upp en tydlig bäckfåra.  

Prioriteringar 
1) Uppföljning av genomförda åtgärder genom elfiske. 

Mynningsområdets värde som reproduktionslokal för kustlevande 
fiskarter bör utredas närmare (San1). 

2) Röja bort en del vass uppströms maren för att bilda en mer distinkt 
bäckfåra (San2). 

3) Tillsynsbesök för att ta bort eventuella vandringshinder som kan ha 
bildats av kvistar och annat bråte. I området nedströms väg 227 först 
och främst (San3). 

 
 Karta 38: Punkter där åtgärder är föreslagna i Sandemarsbäcken. 
 ©Lantmäteriet, 2006. Ur Geografiska Sverigedata, 106-2004/188-AB 

Uppföljning och tillsyn 
Uppföljning bör göras genom elfiske för att se hur fiskpopulationerna ser ut. 
Tillsyn bör göras av Stockholms stad eller Stockholm SFK. 

Finansiering 
De åtgärder som skall göras, ett elfiske, tillsyn och biotopvård, uppgår till en 
totalkostnad på ca 15 000 kronor. Finansieringskällor är till ca 50 % 
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fiskevårdsbidrag, utöver det kan strukturmedel från EU sökas. Det finns för 
detta vattendrag även fiskeavgiftsmedel att använda från vattendom nr 010-
05. Sammanlagt finns en summa på 40 000 kronor att disponera. 
 

Lännåkersbäcken 
Kommun: Haninge 
AVO: 12,5 km2 
 
Bäcken rinner från ett mossområde och mynnar i Lännåkersviken och Blista 
fjärd. Bäcken har ca 200-300 m2 strömmande biotop. Bäcken är muddrad 
under 1990-talet vid mynningen och uppströms ca 150 meter. Under åren 
1998-2000 och 2003 sattes Åvaåöring ut i bäcken. År 2003 gjordes viss 
biotopvård på tre platser genom att 2 ton grus lades ut.  

Åtgärdsförslag 
Uppföljning behövs göras för att se om öringen har reproducerat sig i 
bäcken samt vilka andra arter som nyttjar vattendraget för reproduktion. Då 
bäcken går genom en hel del jordbruksmark där skyddszoner och 
beskuggning saknas behövs det röjas från växtlighet. Detta gäller i första 
hand delarna upp mot väg 227. Grusning och stenutläggning behövs vid 
Lännåkers Gård eller byn. Vattenhushållningen är ett problem och behöver 
utredas. Ett förslag är att genom anläggande av våtmarker/dammar 
uppströms Dalarövägen kunna få en fördröjning av vattnet vilket skulle 
borga för en bättre vattenföring. 

Prioriteringar 
1) Uppföljning av utförda åtgärder genom elfiske (Län1). 
2) Se över vattenhushållningen Ett alternativ är att anlägga 

våtmarker/dammar uppströms Dalarövägen vilka kan verka som 
utjämningsmagasin (Län2). 

3) Där bäcken går under väg 227 behöver det röjas. Förslagsvis kan 
man försöka få till en permanent beskuggning genom att plantera 
träd i den skyddszonen som redan finns kring vattendraget. Hela 
vägen ner till vikens mynning behövs det beskuggning (Län3). 

4) Grusning och stenutläggning behövs vid Lännåkers Gård eller byn, 
för att anlägga potentiella lek- och ståndplatser (Län4). 
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 Karta 39: Punkter där åtgärder är föreslagna i Lännåkersbäcken. 
    ©Lantmäteriet, 2006. Ur Geografiska Sverigedata, 106-2004/188-AB 

Uppföljning och tillsyn 
Uppföljande elfiske skulle visa på om åtgärderna som görs ger en ökning i 
reproduktionen. Vid de tillfällena och vid eventuella stödutsättningar bör 
även tillsyn ske. 

Finansiering 
De åtgärder som skall göras, utredning om anläggande av dammar, elfiske 
och biotopvård, uppgår till en totalkostnad på ca 83 000 kronor. 
Finansieringskällor är till ca 50 % fiskevårdsbidrag, utöver det kan 
strukturmedel från EU sökas. Det finns för detta vattendrag även 
fiskeavgiftsmedel att använda från vattendom nr 010-05. Sammanlagt finns 
en summa på 40 000 kronor att disponera. 

Hemträskbäcken 
Kommun: Haninge 
AVO: 3 km2 
 
Bäcken rinner från sjön Hemträsket på Ornö och mynnar i Söderviken och 
Kymmendösund. År 1977 sattes öring ut som senare försvann p.g.a. att 
bäcken torkade ut. Ett litet avrinningsområde gör att risken för uttorkning är 
stor men den motverkas av en förhållandevis stor sjöyta. Hela bäcken är en 
svagt meandrande, beskuggad och strömmande biotop, på ca 300 m2. 

Åtgärdsförslag 
Vattenhushållningen bör om möjligt säkerställas och för att ge bäcken en 
minimivattenföring man utreda om det är möjligt att dämma sjön. 
Mynningen är idag lite diffus och behöver definieras, vid högvatten blir 
mynningen som en stor våtmark. Elfiske skulle behövas göras för att se 
vilka fiskar som idag utnyttjar bäcken. Utsättning av öring kan bli aktuell. 
Ett fredningsområde med totalt fiskeförbud i mynningen under perioden 
15/9 till den 31/12 bör övervägas.  
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Prioriteringar 
1) En dämning av sjön bör utredas då bäcken har en tendens att torka ut 

under sommarmånaderna. Det är en förutsättning för att motivera 
några andra åtgärder (Hem1). 

2) Elfiske för att se vilka arter som finns i bäcken (Hem2). 
3) Återintroduktion av öring (Hem3). 
4) Ett fredningsområde med totalt fiskeförbud i Söderviken under 

perioden 15/9 till den 31/12 bör övervägas (Hem4). 

 
 Karta 40: Punkter där åtgärder är föreslagna i Hemträskbäcken, Ornö. 
 ©Lantmäteriet, 2006. Ur Geografiska Sverigedata, 106-2004/188-AB 

Uppföljning och tillsyn 
Önskvärt vore om man kunde engagera någon boende i närheten att sköta 
tillsynen av vattendraget. Uppföljande elfisken bör utföras. Då bäcken är 
rätt liten och vattnet klart kan man kanske titta efter lekfisk och sedan räkna 
lekgropar.  

Finansiering 
De åtgärder som skall göras, utredning om minimitappning, ett elfiske och 
utsättningar, uppgår till en totalkostnad på ca 103 000 kronor. 
Finansieringskällor är till ca 50 % fiskevårdsbidrag, utöver det kan 
strukturmedel från EU sökas. Det finns för detta vattendrag även 
fiskeavgiftsmedel att använda från vattendom nr 010-05. Sammanlagt finns 
en summa på 40 000 kronor att disponera. 

Husbyån 
Kommun: Haninge 
AVO: 49 km2 
 
Husbyån har tre biflöden, ett som kommer från Gullringskärret, ett som 
kommer från Jordbro och ett tredje som kommer från 
Brandbergen/Åvavägen. Flödena möts vid Österhaninge och mynnar sedan i 
Blista fjärd. Ån är kraftigt belastad av föroreningar, både organiska och från 
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en del olycksutsläpp från industrimark som finns i de övre delarna av 
vattendraget. Senast var 2003 då stora mängder lut rann ut i ån. År 1988 och 
1998-2000 gjordes direktutsättning av öring. År 2002 sattes rom och åren 
2003, 2004 sattes havsöringsyngel ut. Trälaxtrappan vid Husby gård 
restaurerades år 2000 och 2001 genom att den tätades och förstärktes 
ersattes trätrappan av en helt ny fiskväg i betong och natursten. År 2002 
justerades den nya trappan och biotopvård utfördes i form 20 ton grus på 7 
platser i biflödena vid Dalarövägen, Åvavägen och Kallsvik. År 2006 byttes 
en vägtrumma, som tidigare var ett vandringsinder, vid Österhaninge i 
Jordbrogrenen. Samtidigt utfördes biotopvård genom att 20 ton grus och 
sten spreds upp- och nedströms den nya trumman. De nedre delarna av 
vattendraget och mynningsområdet har sannolikt betydelse som 
reproduktionsområde för flera kustlevande fiskarter.  

Åtgärdsförslag 
Lång upp i Jordbrogrenen finns en gammal kvarn som har rasat ner i ån och 
utgör ett definitivt vandringshinder för fisk. Sten behöver flyttas och ordnas 
så det möjliggör fiskvandring. I grenen som kommer från Gullringskärret 
finns ett bestånd av stationär öring. Där behöver lekgrus läggas ut. 
Nedströms kärret finns en handelsträdgård som har en starkt negativ 
påverkan på ån. Det finns 5 olika försök till dämmen som är tillhälften 
raserade samt två stycken utetoaletter som är placerade precis vid kanten 
intill ån. Det är mycket nedskräpat längst med hela sträckan. Information 
behövs till ägaren av handelsträdgården om åtgärdande av dessa punkter. 
Vattenkemiprover behöver tas för att utreda om var eventuella föroreningar 
kommer ifrån. Vid hästgården i Kallsvik finns bäver och här krävs årlig 
tillsyn. I grenen från Åvavägen har lekfisk iakttagits ända uppe vid 
Hammarby hästgård. Vid Södra Beteby finns ett partiellt vandringshinder i 
form av en vägtrumma som är dåligt dimensionerad och bör bytas. Den 
trumman håller på att rasa och förhoppningsvis kommer det bli aktuellt för 
markägaren att byta ut den och då är det bra om han har information om 
vilken trumma som skulle vara lämpligast i hänsyn till fisken.  

Prioriteringar 
1) Ta vattenkemiprover i alla grenar och i huvudfåran för att se var de 

mesta av föroreningarna kommer från.  
2) Information till ägaren av handelsträdgården om åtgärder av 

dämmen, utetoaletterna och nedskräpning i området kring ån (Hus1).  
3) Byte av vägtrumman vid Södra Beteby (Hus2). 
4) Ta bort stenarna från den gamla kvarnen och justera dem så att 

fiskvandring möjliggörs (Hus3). 
5) Årlig tillsyn av det eventuella bäverdämmet (Hus4).  
6) Biotopvårdande åtgärder i form av lekgrus och sten (Hus5) 
7) Utreda möjligheterna att utjämna avrinningen från våtmarken vid 

Sipängen samt eventuella anlägga fler våtmarker (längs Åvavägen) 
(Hus6). 
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 Karta 41: Punkter där åtgärder är föreslagna i Husbyån. 
 ©Lantmäteriet, 2006. Ur Geografiska Sverigedata, 106-2004/188-AB 

Uppföljning och tillsyn 
Inom ramen för den regionala miljöövervakningen elfiskas fyra lokaler 
spridda i vattensystemet vart tredje år. Ett elfiske är också ett effektivt sätt 
att kunna avgöra om de utförda åtgärderna har bidragit till att 
öringspopulationen har reproducerat sig. Tillsyn sköts även av 
Sportfiskarnas Stockholmsdistrikt som framförallt inför lekperioden ser till 
att inga hinder finns för fisken att ta sig upp.  

Finansiering 
De åtgärder som skall göras, information till markägare, byggande av 
fisktrappa och tillsyn, uppgår i en totalkostnad på ca 188 000 kronor. 
Finansieringskällor är till ca 50 % fiskevårdsbidrag, utöver det kan 
strukturmedel från EU sökas. Det finns för detta vattendrag även 
fiskeavgiftsmedel att använda från vattendom nr 010-05. Sammanlagt finns 
en summa på 40 000 kronor att disponera. 

Vitsån 
Kommun: Haninge 
AVO: 53 km2 
 
De övre delarna av vattendraget är uppdelat på flera olika flöden som bl.a. 
kommer från Vedasjön, Vädersjön och Öran. Dessa flöden rinner ihop 
nedströms Västerhaninge och mynnar vid Berga örlogsskola i Horsfjärden. 
Vitsån har tidigare varit hårt belastad av dåligt renat avloppsvatten och 
utsläpp från bussgaraget i Fors. Reningsverket har sedan dess betydligt 
förbättrat sin reningseffektivitet och vattenkvalitén har blivit betydligt bättre 
vilket haft positiv effekt på bottenfauna och fisk. Vid Berga damm finns 
sedan decennier en fisktrappa som 1996 byggdes om så att även stor 
leköring kan vandra förbi Vitså kvarndamm. Uppströms fisktrappan anlades 
1995, 1996 och 1997 ett antal lekbäddar. Utsättning av öring har skett 1985, 
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av Åvaåöring 1993 och 1995. Berga Fvf, Vitså Fvf och Stockholms stad har 
utfört biotopvård. År 2003 gjordes omfattande biotopvård i Bergaravinen då 
35 ton grus och kullersten lades ut med helikopter. År 2005 grusade med 
ytterligare 63 ton grus på 6 platser i Bergaravien och 76 ton grus på 10 
platser vid Fors. Reproduktionen fungerar numera bra i Vitsån och 2005 
hade ån den högsta tätheten av öring i hela länet. År 1997 utökades 
fiskeförbudsområdet i mynningen från 500 meter till 1000 meter under 
perioden 15/9-31/12. 

Åtgärdsförslag 
Fisktrappan vid Vitså kvarndamm inne på Berga örlogsskola är sannolikt 
definitivt vandringshinder för alla fiskarter utom öring. Det bör därför 
utredas om dammen kan rivas för att möjliggöra fiskvandring samt även öka 
arealen strömmande vatten. Nästa vandringshinder finns vid Fors kvarn och 
även där kommer enbart öring förbi. Uppströms kvarnen ligger en grunt 
placerad trumbro med två trummor. Vid lågvatten utgör denna även 
vandringshinder för öring.  Vägtrumman bör bytas ut och utredning göras 
om hindret vid Fors kvarn kan rivas ut. Idag vet man att öringen går upp till 
Fors gård. De övre delarna av vattendraget är vare sig inventerade eller 
elfiskade. Det finns emellertid en förteckning över vandringshinder i denna 
del av vattendraget. Sannolikt finns goda förutsättningar för 
öringreproduktion även på dessa delar av vattendraget. Elfisken och 
inventeringar bör därför genomföras på dessa sträckor.   

Prioriteringar 
1) Vattenkemin bör även fortsättningsvis följas i vattendraget. 
2) Elfiske bör göras även högre upp i systemet för att se om öringen går 

längre upp i ån. Det bör även göras inventeringar för att föreslå 
åtgärder i denna del av vattendraget (Vit1).  

3) Utrivning av hinder vid Vitså kvarndamm bör utredas. Detta för att 
underlätta fiskvandring samt öka arealen strömmande vatten (Vit2). 

4) Utrivning av hinder vid Fors kvarn bör utredas så att även annan fisk 
än öring kan komma förbi (Vit3).  

5) Trumman under vägen vid Fors gård bör bytas (Vit4).  
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 Karta 42: Punkter där åtgärder är föreslagna i Vitsån. 
 ©Lantmäteriet, 2006. Ur Geografiska Sverigedata, 106-2004/188-AB 

Uppföljning och tillsyn 
Inom ramen för den regionala miljöövervakningen elfiskas fyra lokaler 
spridda i vattensystemet varje år. Ett elfiske är också ett effektivt sätt att 
kunna avgöra om de utförda åtgärderna har haft avsedd effekt. Tillsyn sköts 
även av Sportfiskarna stockholmsdistrikt som framförallt inför lekperioden 
ser till att inga vandringshinder finns för fisken.  

Finansiering 
De åtgärder som skall göras, utrivning av dämmen, byte utav vägtrumma 
och en biotopkartering, uppgår i en totalkostnad på ca 303 000 kronor. 
Finansieringskällor är till ca 50 % fiskevårdsbidrag, utöver det kan 
strukturmedel från EU sökas. Det finns för detta vattendrag även 
fiskeavgiftsmedel att använda från vattendom nr 010-05. Sammanlagt finns 
en summa på 40 000 kronor att disponera. 

Ånäsbäcken 
Kommun: Haninge 
AVO: 12 km2 
 
Bäcken rinner från en damm norr om Utlida och mynnar i Åmunsfjärd. 
Utsättningar av Åvaåöring har gjorts 1990, 1998, 1999, 2002 och 2003. År 
2000 sattes det även ut befruktade romkorn. Ett elfiske före första 
utsättningen 1990 gav ingen öring. Under 1993 och 1995 gjordes ytterligare 
ett provfiske, efter utsättningar, det gav flera 0+ öringar. Ett antal lekbäddar 
anlades under 1995. Elfisket 1997 visade att ingen öring fanns kvar i bäcken 
och de enda arter som förekom var storspigg och småspigg. En upprepad 
utsättning gjordes därför år 1998. Biotopvård utfördes senast år 2003 då 8 
ton grus och kullersten lades ut. Under senare år stiger lekvandrande öring 
varje höst. Vid det elfiske som utfördes 2004 uppmättes låga tätheter av 
öring men det förekom årsungar, framförallt i den nedre delen av 
vattendraget, vilket visar att reproduktionen fungerar. I den nedre delen av 
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vattendraget finns en intresserad markägare som bedrivit viss biotopvård 
samt tillsyn. Han har även observerat utter i mynningsområdet under senare 
år. Utöver detta så förekommer mink och bäver i avrinningsområdet. Id 
leker i vattendraget och sannolikt är mynningsområdet och hela Åmunsfjärd 
en viktig reproduktionslokal för kustlevande fisk. 

Åtgärdsförslag 
I den nedre delen hade markägaren tänkt gräva en pool för att öka ytan för 
fisken. De övre delarna, ovanför väg 73, skulle behöva inventeras för att se 
om det kan tänkas finnas några strömsträckor även högre upp. Där är bäcken 
även dåligt beskuggad och är i behov av skyddszoner samt plantering av 
buskar och träd. Det finns även behov av inventering av eventuella 
vandringshinder.  

Prioriteringar 
1) Anlägga en pool i strömsträckan nedanför väg 73 för att skapa 

ståndplatser för fisk (Ånä1). 
2) Inventering bör göras av den övre delen av bäcken. Dels för att 

identifiera potentiella vandringshinder och dels möjligheter för 
anläggande av våtmarker/ompröva markavvattningsföretag i syfte att 
öka vattenföringen i vattendraget (Ånä2). 

 

       Karta 43: Punkter där åtgärder är föreslagna i Ånäsbäcken. 
 ©Lantmäteriet, 2006. Ur Geografiska Sverigedata, 106-2004/188-AB 

Uppföljning och tillsyn 
Inom ramen för den regionala miljöövervakningen elfiskas fyra lokaler 
spridda i vattensystemet vart tredje år. Ett elfiske är också ett effektivt sätt 
att kunna avgöra om de utförda åtgärderna haft avsedd effekt. Tillsyn och 
delvis utförande av åtgärderna sköts av markägaren som är engagerad och 
aktiv i arbete med biotopvård bäcken.  
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Finansiering 
De åtgärder som skall göras, biotopvård, ett elfiske och biotopkartering, 
uppgår i en totalkostnad på ca 6500 kronor. Finansieringskällor är till ca 50 
% fiskevårdsbidrag, utöver det kan strukturmedel från EU sökas. Det finns 
för detta vattendrag även fiskeavgiftsmedel att använda från vattendom nr 
010-05. Sammanlagt finns en summa på 40 000 kronor att disponera. 

Träsksjöbäcken 
Kommun: Haninge 
AVO: 5,7 km2 
 
Bäcken rinner från Träsksjön och mynnar i Landfjärden. Träsksjön 
förmodas ha höga naturvärden och ett flertal naturvårdsundersökningar har 
genomförts i sjön under år 2006. Åvaåöring har utplanterats 1990, 1992, 
1997, 1998 och 2004. År 2000 gjordes utsättningar av öringrom. Biotopvård 
har utförts av SFK Lilla Fiskelyckan och Stockholm stad. Reproduktionen 
fungerar bra de år bäcken inte torkar ut. Uppströms väg 73 finns djuphålor 
där öringungar söker skydd under torra somrar men om vattenföringen är 
låg under en längre tid och fisken dör. Boende vid vattendraget har här sett 
döda öringungar vissa somrar. Vissa av utsättningarna har resulterat i 
återvandring av leköring. I början av 1990-talet gjordes en 
vegetationsrensning av den nedre delen av vattendraget. Detta var då 
kraftigt igenväxt av bladvass och kaveldun. Öringen har setts vandra upp till 
där den nya väg 73 kommer att korsa bäcken. Mynningsområdet i 
Sotholmsviken och Landfjärden är sannolikt betydelsefullt 
reproduktionsområde för kustlevande fisk.  

Åtgärdsförslag 
Då vattendraget regelbundet torkar ut krävs att vattenförsörjningen tryggas. 
Detta skulle kunna åstadkommas med en dammkonstruktion vid utloppet 
från Träsksjön. På så sätt kan en jämnare vattenföring fås i bäcken. Vid 
Ryttartorpen kan hästarna komma ända ner i vattendraget vilket har 
avsevärd negativ påverkan på vattendraget genom igenslamning och tillskott 
av näringsämnen. Här finns behov av att minska hästarnas negativa 
påverkan på vattendraget genom att stängsla hästarnas hagar. Även 
nedströms den som idag är väg 73, går bäcken genom beteshagar, och även 
där kommer djuren ner i bäcken. Även där bör man stängsla in bäcken och 
göra en spång över bäcken som djuren kan använda. Även här kan djuren få 
tillgång till vattnet på ett enda ställe för att minimera skadorna. En 
beskuggning av vattendraget skulle även vara behövligt då det idag växer 
igen. Vattenkemiprover skulle vara intressant att ta då bäcken har en historia 
med dålig vattenkvalité, inte bara från betesmarken utan även från 
avloppsvatten. Vattendragets nedre del samt mynningsområdet i 
Landfjärden har sannolikt stor betydelse som reproduktionsområde för 
många kustlevande fiskarter vilket bör utredas närmare.  
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Prioriteringar 
1) Vattenhushållning bör om möjligt åtgärdas och det bör utredas om 

det är möjligt genom att t.ex. sätta ett vattenutskov vid Träsksjön så 
att det hålls ett jämnare vattenflöde under året. En vattendom 
och/eller överenskommelse med Gruvegården (markägaren) krävs 
för genomförandet (Trä1). 

2) Stängsling för att hålla betesdjur borta från vattendraget (Trä2). 
3) Vattenkemiprover bör tas på ett visst antal punkter för att utreda vad 

som orsakar dålig vattenkvalité  
4) Plantering av träd i den nedre delen av bäcken för att det inte skall 

växa igen (Trä3). 
5) Mynningsområdets betydelse som lekområde för arter som gädda, 

abborre m.fl. arter bör utredas närmare samt föreslå åtgärder för att 
förbättra förutsättningarna för fisklek (Trä4). 

 Karta 44: Punkter där åtgärder är föreslagna i Träsksjöbäcken. 
 ©Lantmäteriet, 2006. Ur Geografiska Sverigedata, 106-2004/188-AB 

Uppföljning och tillsyn 
Önskvärt vore om man kunde engagera någon boende i närheten att sköta 
tillsynen för vattendraget. Med uppföljande elfisken skulle man med 
enkelhet kunna avgöra om de gjorda åtgärderna har gett någon ökning i 
öringsreproduktionen vilket är målsättningen. I syfte att minska hästarnas 
negativa påverkan på vattendraget bör markägarna informeras om de 
negativa effekterna på vattendraget samt dess recipient, det vill säga 
Östersjön. 

Finansiering 
De åtgärder som skall göras, utredning om minimitappning, stängsling och 
biotopvård, uppgår till en totalkostnad på ca 88 000 kronor. 
Finansieringskällor är till ca 50 % fiskevårdsbidrag, utöver det kan 
strukturmedel från EU sökas. Det finns för detta vattendrag även 
fiskeavgiftsmedel att använda från vattendom nr 010-05. Sammanlagt finns 
en summa på 40 000 kronor att disponera. 
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Hammerstaån (Muskån) 
Kommun: Nynäshamn 
AVO: 100 km2 
 
Ån rinner från Grindsjön via Muskan och mynnar vid Hammersta gård ut i 
Sittuviken. Hammerstaån har sannolikt alltid varit havsöringsförande. 
Dammluckorna vid Hammersta gård åtgärdades i slutet av 1970-talet. En 
fisktrappa installerades 1986 vid Fors vilken tätades och förbättrades 1997. 
Trappan kräver höga vattenflöden för att möjliggöra fiskvandring och den 
kan enbart forceras av öring. År 1998 byggdes en fiskväg förbi gamla 
dammen vid Vretafors. Även denna fiskväg kan enbart forceras av öring 
eftersom den har stor fallhöjd. Ån har periodvis varit förorenad och kan 
även periodvis lida av låg vattenföring på grund av brister i tappningen från 
Muskan. Minimivattenföringen är reglerad i en vattendom men det har 
förekommit lägre tappning än den stipulerade. Biotopvård utfördes 1998 vid 
Överfors. En bäverdamm hindrade reproduktionen under 1995 och 1996 på 
ca 80 % av reproduktionsområdena. En passage grävdes förbi bäverdammen 
1997 vilken hade dålig funktion och krävde daglig tillsyn då bävrar 
regelbundet tätade passagen. Bäverdammen försvann från denna plats efter 
några år men bäver etablerade sig då längre upp i systemet och skapar varje 
år vandringshinder för fisk. År 2005 gjordes grusning vid Överfors genom 
att 77 ton spreds på 24 platser. Samma år genomfördes även biotopvård i 
biflödet Kolbottenån genom att 105 ton spreds på 40 platser. Fram till 1998 
fanns ett talrikt bestånd av flodkräftor då sjöarna och vattendraget drabbades 
av kräftpest. Det återintroduktionsprogram av flodkräftan som inleddes 
därefter gav inte avsedd effekt på grund av illegala utsättningar av 
signalkräfta i Grindsjön, uppströms Muskan. Ån har flera biflöden bl.a. 
Kolbottenån och troligen förkommer öringreproduktion även här. 

Åtgärdsförslag 
Sjön Muskan är idag vattentäkt för Nynäshamns kommun men planer finns 
att koppla på Nynäshamn till Stockholms vattentäkt Mälaren. I samband 
med detta bör vattendomen för Muskan omförhandlas för att skapa 
gynnsammare flöden i vattendraget. Fiskvägen vid Fors bör modifieras för 
att underlätta fiskvandring. Idag kan enbart hoppande fisk som öring passera 
dammen och ett omlöp eller liknande lösning bör utredas. Möjligheten till 
en utrivning av dammen bör även det utredas. Det samma gäller vid 
dammen uppströms, Vretafors, som endast kan passeras av hoppande fisk 
vid gynnsamma vattenflöden. En alternativ fiskväg eller utrivning av 
dammen bör utredas även här. Det finns behöv av inventering av det biflöde 
som kommer från sjön Tärnan. Vid Hammersta gård finns en gammal 
dammkonstruktion som utgör vandringshinder för andra arter än öring. 
Detta bör åtgärdas genom ett omlöp vilket möjliggör fiskvandring. Det finns 
behov av en inventering av Kolbottenån i syfte att föreslå lämpliga 
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fiskevårdsåtgärder. Kolbottenån avvattnas från en våtmark, Lässmyran, som 
för tillfället är torrlagd på grund av anläggandet av nya väg 73. Vägverket 
kommer att återställa våtmarken men det är av stor betydelse att våtmarkens 
damm och utskov utformas på ett för vattendraget gynnsamt sätt. 
Hammerstaån är en å som behöver årlig tillsyn inför lekperioden för öring 
så att fisktrapporna inte är igensatta med bråte och att bäver inte har dämt så 
att fisken inte kommer förbi. Vattendragets nedre del och mynningsområdet 
är sannolikt viktiga reproduktionslokaler för många kustlevande fiskarter. 
Detta bör utredas närmare i syfte att föreslå åtgärder för att förbättra 
förutsättningarna. 

Prioriteringar 
1) Bygga ett omlöp vid fallet bakom caféet vid Hammersta gård. Detta 

för att möjliggöra att fler fiskarter än öring kan ta sig längre upp i ån 
(Ham1). 

2) Se över om vattendomen om minimivattenföringen från Muskan kan 
ändras. Vattendomen säger idag minst 50l/s och föreslås ändrad till 
250 l/s (Ham2). 

3) Utformningen av utflödet från Lässmyran bör anpassas på ett för 
vattendraget gynnsamt sätt (Ham3). 

4) Utredningar avseende dammarna och fiskvägarna vid Fors och 
Vretafors i syfte att skapa bättre fungerande fiskvägar för fisk 
(Ham4). 

5) Grusning av biflödet, Kolbottenån, för att skapa fler potentiella 
reproduktionsplatser för öringen (Ham5).  

6) Inventering och åtgärdsförslag för biflödet från Tärnan (Ham6). 
7) Årlig tillsyn av ån särskilt vid fisktrapporna så att de inte sätts igen 

och att bävern inte har täppt igen den övre delen av ån helt. 
Tillsynen bör göras på hösten inför öringens lekperiod (Ham7). 

8) I syfte att förbättra förutsättningarna bör den nedre delen av 
vattendraget utredas avseende betydelse som reproduktionslokal för 
kustlevande fisk (Ham8).  
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 Karta 45: Punkter där åtgärder är föreslagna i Hammerstaån. 
 ©Lantmäteriet, 2006. Ur Geografiska Sverigedata, 106-2004/188-AB 

Uppföljning och tillsyn 
Inom ramen för den regionala miljöövervakningen elfiskas fyra lokaler 
spridda i vattensystemet varje år. Ett elfiske är också ett effektivt sätt att 
kunna avgöra om de utförda åtgärderna haft avsedd effekt. Tillsyn sköts 
även av Sportfiskarnas stockholmsdistrikt som framförallt inför lekperioden 
ser till att inga hinder finns för fisken att ta sig upp.  

Finansiering 
De åtgärder som skall göras, byggande av omlöp, se över vattendom, 
grusning och tillsyn, uppgår till en totalkostnad på ca 235 000 kronor. 
Finansieringskällor är till ca 50 % fiskevårdsbidrag, utöver det kan 
strukturmedel från EU sökas. Det finns för detta vattendrag även 
fiskeavgiftsmedel att använda från vattendom nr 034-89 och 010-05. 
Sammanlagt finns en summa på 58 713 kronor att disponera. 

Nynäsbäcken/Kvarnbäcken 
Kommun: Nynäshamn 
AVO: 22 km2 
 
Bäcken rinner från Älvvikssjön och mynnar i Nynäsviken. Ett biflöde som 
kommer från Fjättersjön kan har potential att bli goda reproduktionslokaler 
då det finns strömsträckor och bra fallhöjd. Utsättningar av Åvaåöring har 
skett 1992, 1993 och 1995. Biotopvård har utförts av en gymnasieskola i 
Nynäshamn uppströms Nynäsvägen. Vid det elfiske som utfördes på fyra 
lokaler 2004 uppmättes låga tätheter av öring men det förekom även 
årsungar. 
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Åtgärdsförslag 
Det finns behov av biotopvård framförallt anläggande lekbäddar. Detta 
behöver göras vid Nynäs gård där strömsträckor finns. Biflödet från 
Fjättersjön är också i behov av biotopvård. För att öka kunskapen om 
biflödet bör elfiske utföras samt en utredning om vattenföringen är 
tillräcklig året runt. 

Prioriteringar 
1) Inventera biflödet från Fjättersjön som sannolikt har stor potential. 

Det måste emellertid utredas om vattenförsörjningen är tillräcklig 
året runt. Vandringshinder bör också ses över, eventuellt utgör 
kulverten under väg 73 ett sådant (Nyn1). 

2) Biotopvård vid Nynäs gård (Nyn2). 
3) Biotopvård i biflödet från Fjättersjön (Nyn3). 

 
 Karta 46: Punkter där åtgärder är föreslagna i Nynäsbäcken. 
 ©Lantmäteriet, 2006. Ur Geografiska Sverigedata, 106-2004/188-AB 

Uppföljning och tillsyn 
Inom ramen för den regionala miljöövervakningen elfiskas fyra lokaler 
spridda i vattensystemet vart tredje år. Ett elfiske är också ett effektivt sätt 
att kunna avgöra om de utförda åtgärderna haft avsedd effekt.  

Finansiering 
De åtgärder som skall göras, biotopkarteringar och biotopvård, uppgår till 
en totalkostnad på ca 42 000 kronor. Finansieringskällor är till ca 50 % 
fiskevårdsbidrag, utöver det kan strukturmedel från EU sökas. Det finns för 
detta vattendrag även fiskeavgiftsmedel att använda från vattendom nr 010-
05. Sammanlagt finns en summa på 40 000 kronor att disponera. 

Alhagenbäcken 
Kommun: Nynäshamn 
Yta: 35 ha är själva våtmarken, 2 250 000m3 avlopps- och dagvatten 
passerar varje år. 
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Bäcken rinner genom våtmarken Alhagen som är anlagd utav bl.a. 
reningsverket i Nynäshamn, för att sedan mynna i Norvikfjärden. Där har 
man 2001- 2003 och 2006 gjort utsättningar av Åvaåöring. Under de senaste 
höstarna har lekfisk återkommit till vattnet för lek.  

Åtgärdsförslag 
Ett elfiske skulle vara intressant för att se om årsungarna stannar kvar i 
bäcken eller om de befinner sig utanför i mynningen. Bäcken sparsamt 
beskuggad vilket innebär stark solinstrålning och därmed igenväxning samt 
höga vattentemperaturer. Träd bör därmed planteras längs stränderna.  

Prioriteringar 
1) Elfiske för att se om årsungarna finns kvar i bäcken eller om de 

tidigt simmar ut då betingelserna i dammarna, under sommaren, kan 
bli rätt tuffa för en liten fisk (Al1). 

2) Plantering av träd som beskuggar bäcken och ökar chansen för 
småöring att överleva i dammarna (Al2). 

 
 Karta 47: Punkter där åtgärder är föreslagna i Alhagenbäcken. 
 ©Lantmäteriet, 2006. Ur Geografiska Sverigedata, 106-2004/188-AB 

Uppföljning och tillsyn 
Då bäcken är den mynnande delen av en stor anlagd våtmark så sköts den 
huvudsakliga tillsynen av Nynäshamns kommun. Uppföljande elfiske 
kommer att visa på om åtgärderna som görs bidrar till en ökad reproduktion. 

Finansiering 
De åtgärder som skall göras, ett elfiske och biotopvård, uppgår i en 
totalkostnad på 6 000 kronor. Finansieringskällor är till ca 50 % 
fiskevårdsbidrag, utöver det kan strukturmedel från EU sökas. Det finns för 
detta vattendrag även fiskeavgiftsmedel att använda från vattendom nr 010-
05. Sammanlagt finns en summa på 40 000 kronor att disponera. 
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Grimstaån 
Kommun: Nynäshamn 
AVO: 8,0 km2 
 
Ån mynnar i Grimstafjäden och Himmerfjärden. Utsättningar av öringrom i 
ån har skett åren 1999 till 2003. Ca 200 m2 strömmande biotop finns nära 
mynningen samt vid Grimsta gård. Bäcken är liten och vattenföringen är 
ofta låg. Bäcken har relativt organiskt förorenat vatten.  

Åtgärdsförslag 
En utredning bör göras för att ta reda på om det går att åstadkomma en mera 
gynnsam vattenföring. Våtmarker i avrinningsområdet kan vara en sådan 
åtgärd. Vid Grimsta gård har det bildats dammar genom att grenar och död 
ved hade lagts ut. Dessa dämmen bör istället konstrueras av sten så att 
fisken lättare kan ta sig förbi. De små dämmena kan fungera som 
utjämningsmagasin vilket är gynnsammast för vattenföringen. Nedströms 
dämmena har det bildats en sandbank, förmodligen på grund av den låga 
vattenföringen. Vid utloppet finns en hel del skräp och vassen behöver tas 
bort till viss del så att en mer definitiv å fåra bildas. 

Prioriteringar 
1) En utredning behöver göras angående vattenhushållningen. Då det 

inte finns någon sjö att utgå ifrån bör andra alternativ tas fram. 
Kanske kan en våtmark anläggas i området. Den skulle även hjälpa 
till med borttagandet av näringsämnen i vattnet (Gri1). 

2) Se över de dammar som bildats vid Grimsta gård, de bidrar säker 
med att fördröja vattnet under året, men de behöver anläggas i sten 
så att fisken lättare kan ta sig fram (Gri2). 

3) Uppröjning vid utloppet behövs då det finns en hel del skräp och 
vassen bör röjas upp i åfåran för att underlätta fiskpassage (Gri3). 

 
 Karta 48: Punkter där åtgärder är föreslagna i Grimstaån.  
 ©Lantmäteriet, 2006. Ur Geografiska Sverigedata, 106-2004/188-AB 
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Uppföljning och tillsyn 
Uppföljning av utsättningarna med havsöringsrom skulle behövas göras, då 
får man även en bild utav hur åns reproduktion ser ut. Uppföljningen kan 
göras antingen genom elfiske eller genom att försöka se lekfisk och räkna 
lekgropar. Tillsynen bör skötas av Stockholms stad om det inte finns någon 
boende i närområdet som är intresserad. 

Finansiering 
De åtgärder som skall göras, utredning om hur man kan hushålla med 
vattnet och biotopvård, uppgår i en totalkostnad på ca 64 500 kronor. 
Finansieringskällor är till ca 50 % fiskevårdsbidrag, utöver det kan 
strukturmedel från EU sökas. Det finns för detta vattendrag även 
fiskeavgiftsmedel att använda från vattendom nr 010-05. Sammanlagt finns 
en summa på 40 000 kronor att disponera. 

Fitunaån (Kvarnån) 
Kommun: Nynäshamn 
AVO: 74 km2 
 
Ån består utav två stora biflöden, Dyågrenen och Fagersjögrenen, som möts 
vid Södra Källsta och bildar tillsammans Fitunaån (kallas även Kvarnån) 
som mynnar i vid Mörkarfjärden vid Fituna gård. Fitunaån har sannolikt 
alltid utgjort reproduktionslokal för öring. Under flera hundra år nåddes 
enbart den nedersta delen av vattendraget av havsvandrande fisk. I början av 
1980-talet så revs vandringshindret vid Fituna gård vilket gjorde att fisken 
kunde vandra upp till dammen vid Norra Källsta. Under åren 1998-1999 
projekterades en fisktrappa förbi dammen i Norra Källsta vilken uppfördes 
2000. Detta innebär att stora delar av vattendraget idag nås av 
havsvandrande öring.  
 
Under den senaste 25-årsperioden har det även gjorts omfattande 
biotopvårdande åtgärder i vattendraget. År 1987 utfördes biotopvård vid ca 
17 lokaler utmed betesmarkerna vid Fituna. Vid besiktning 1997 fanns 
lekplatserna kvar men gruset hade flyttats nedströms av lekfisk så 
stennackarna låg fria. Under 1997 anlades ca 14 lekplatser i ravinen ”Hin 
håles trädgård” vilket kompletterades 1998 med 155 ton grus och småsten 
samt 1999 i form av 10 ton grus.  
 
I samband med uppförandet av fiskvägen vid Norra Källsta spreds 31,3 ton 
grus uppströms den nya trappan vilket kompletterades 2002 genom att 13 
ton material spreds på 4 lokaler i Fagersjögrenen. År 2005 utfördes 
ytterligare biotopvård i ”Hin Håles trädgård” då 223 ton lekgrus spreds ut på 
25 platser samt i Fagersjöbäcken där 25 ton spreds ut på 13 platser. 
Lagstadgat fiskeförbud finns inom 500 meter under tiden 15/9-31/12 och 
1998 införde fastighetsägaren vid Fituna nätfiskeförbud på eget vatten inom 
1000 m från mynningen under samma tid.  
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Åtgärdsförslag 
Vattendraget är tidvis mycket grumligt vilket bland annat kommer från 
sträckorna mellan Norra Källsta och Sorunda. Här saknas på många sträckor 
skyddszoner och skyddande vegetation. I syfte att minska grumlingarna och 
förbättra vattenkvaliteten bör skyddszoner anläggas på dessa sträckor. Det 
bör även planteras vegetation i form av träd och buskar. På dessa sträckor 
kan det även på vissa platser vara aktuellt med biotopvård i form av grus 
och sten.  Det bör även göras en kartläggning av dikningsföretag för att 
utreda om det finns möjlighet till omprövningar. Flödet i Fagersjöbäcken är 
beroende av att dämmet vid Fagersjön fungerar som hålldamm. Detta samt 
eventuellt en restaurering av Fagersjön bör utredas.   

Prioriteringar 
1) Se till att dämmet vid Fagersjön fungerar som det ska för att säkra en 

minimivattenföring året runt. Utreda restaurering av Fagersjön 
(Fit1). 

2) Anlägga skyddszoner längs vattendraget då sådana saknas mellan 
Norra Källsta och Sorunda (Fit2).  

3) Utreda och ompröva dikningsföretag i syfte att minska grumlingarna 
och utjämna vattenföringen (Fit3).  

 Karta 49: Punkter där åtgärder är föreslagna i Fitunaån. 
 ©Lantmäteriet, 2006. Ur Geografiska Sverigedata, 106-2004/188-AB 

Uppföljning och tillsyn 
Inom ramen för den regionala miljöövervakningen elfiskas fyra lokaler 
spridda i vattensystemet vart tredje år. Ett elfiske är också ett effektivt sätt 
att kunna avgöra om de utförda åtgärderna haft avsedd effekt. Tillsyn sköts 
även av Sportfiskarnas Stockholmsdistrikt som framförallt inför lekperioden 
ser till att inga hinder finns för fisken att ta sig upp. 
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Finansiering 
De åtgärder som skall göras, utredning om minimivattenföring, 
biotopkartering och biotopvård, uppgår i en totalkostnad på ca 135 000 
kronor. Finansieringskällor är till ca 50 % fiskevårdsbidrag, utöver det kan 
strukturmedel från EU sökas. Det finns för detta vattendrag även 
fiskeavgiftsmedel att använda från vattendom nr 010-05. Sammanlagt finns 
en summa på 40 000 kronor att disponera. 

Kagghamraån 
Kommun: Botkyrka 
AVO: 97 km2 
 
Ån har flera biflöden varav Axågrenen kommer från Malmsjön som via 
Gölan och Axaren rinner ihop med Norrgagrenen vid samhället Rosenhill. 
Norrgagrenen har sin upprinnelse i Kvarnsjön och Bysjön som via Bockån 
rinner ner Getaren. Vid Byrsta/Saxbro tillkommer Uringegrenen som 
avvattnar Stora och Lilla Skogssjön. Slutligen tillkommer Brinkgrenen vid 
Utängen. I denna vattendragsgren saknas sjö och avrinningen sker i 
huvudsak från Hanvedsmossen. Kagghamraån mynnar sedan i Kaggfjärden. 
 
Kagghamraån har sannolikt alltid utgjort reproduktionslokal för öring och 
idag förekommer reproduktion i alla grenar. I Kagghamraån har det utförts 
kontinuerliga elfisken sedan 1994. På uppdrag av miljöförvaltningen, 
Botkyrka kommun, gjordes under 1989-1990 en omfattande inventering av 
vattendraget där målsättningen var att dokumentera hotbilden mot 
havsöringbeståndet men också att ta fram åtgärdsförslag i syfte att restaurera 
och återställa de skador som uppkommit på havsöringens 
reproduktionsmiljö. Under början av 1990-talet inleddes en omfattande 
fiskevårdsarbete. En viktig åtgärd var restaureringen av dammen vid Norrga 
kvarn (1993) vilken tidigare var i så dåligt skick att nedströms liggande 
strömsträckor var helt torrlagda under stora delar av året vilket fick till följd 
att öring och stensimpa försvann. Sedan tidigare hade vattenföringen 
tryggats i Uringegrenen genom den hålldamm som byggts i utloppet från 
Lilla Skogssjön (1985). Andra viktiga åtgärder har varit att undanröja 
vandringshinder, förbättra vattenkvalitén samt att restaurera lek och 
uppväxtområden. Åtgärderna har framförallt utförts av Sportfiskarnas 
Stockholmsdistrikt och Stockholms stad. Fram till 1986 hindrades 
uppvandrande havsöring att nå de övre delarna av Uringegrenen på grund av 
en damm vid Stora Uringe gård som då revs. Utöver detta vandringshinder 
har minst 10 partiella och definitiva vandringshinder undanröjts genom 
borttagande av kulvertar och enklare fiskvägar. Sedan 2000 är samhället vid 
Rosenhill tillhörande det kommunala VA-nätet. Tidigare påverkade enskilda 
avlopp från samhället vattenkvalitén i hela huvudfåran. Längs långa sträckor 
har det upprättats skyddszoner vilket även det haft gynnsam inverkan på 
vattenkvalitén. Stensättning och grusning av bottnarna har framförallt 
utförts i huvudfåran samt på de övre delarna av Uringegrenen. Under 2005 
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kompletterades biotopvården genom 30-80 ton grus från reservatsgränsen 
ner till väg 225 i Brinkgrenen, 100 ton lekgrus ut på 35 platser i 
Uringegrenens övre delar samt 38 ton på 8 platser i Huvudfåran. Under 
2006 restaurerades även hålldammen i Uringegrenen vilken utsatts för 
skadegörelse. Sedan mitten av 1990-talet har bäver orsakat vanringshinder 
för fisk under vissa år. I mynningsområdet finns ett fredningsområde med 
totalt fiskeförbud i en radie på 500 meter från mynningen perioden 15/9-
31/12. Sportfiskarnas stockholmsdistrikt genomför årligen tillsyn och 
kontrollerat och åtgärdar uppkomna vandringshinder i hela systemet.  

Åtgärdsförslag 
Trots omfattande fiskevård finns behov av ytterligare åtgärder. Framförallt 
finns detta behov i Brinkgrenen och i huvudfåran vid Rosenhill. Där skulle 
en grusnacke behöva läggas ut. Kompletterande biotopvård behövs även i 
huvudfåran nedströms väg 225. Denna sträcka rätades under slutet av 1980-
talet och är ännu inte fullt återställd. I Axågrenen är det framförallt problem 
med höga närsalthalter. Det pågår en utredning angående restaurering av 
Malmsjön vilket sannolikt skulle förbättra vattenkvalitén även i 
vattendraget. Längs delar av vattendraget saknas även skyddszoner vilket 
bör åtgärdas. I de övre delarna av Brinkgrenen finns flera kulverterade 
sträckor och vattendraget är bitvis även dikat. I syfte att minska grumlingar 
och förbättra vattenkvalitén bör dessa sträckor restaureras. Det krävs även 
en genomgång av pågående dikningsföretag samt en utredning avseende 
vattenförsörjningen i denna del av vattendraget. Sannolikt har torvtäkten vid 
Hanvedsmossen haft en negativ inverkan på vattentillgången i vattendraget 
då det under senare år noterats mycket låga flöden under sommaren. 
Möjligheten till anläggande av våtmarker i denna del av vattendraget är 
även angeläget att utreda. Skyddszoner saknas även längs Uringegrenen 
uppströms Uringe gård samt i huvudfåran vid Dalsta. En kulvert under en 
gammal traktorövergång i Uringegrenen (nedströms Stora Uringe) är i dåligt 
skick och utgör partiellt vandringshinder. Denna skulle därför bytas till en 
bro vilket även skulle skapa en strömsträcka. Nedströms Kagghamra gård 
har det tidigare påträffats en hel del skräp och detta område skulle behöva 
tillsyn ytterligare en gång. Vattendraget kräver kontinuerlig tillsyn, bland 
annat mot bakgrund av det finns bäver i området samt en del dammutskov 
som kan sättas igen. I Brinkgrenen finns tendens till att kvistar och ved 
samlas och bildar vandringshinder om det inte ses över årligen. 

Prioriteringar 
1) Kulvert vid traktorövergång i Uringegrenen behöver bytas ut mot en 

bro. Även grusning behövs göras när man tagit bort kulverten 
(Kag1).  

2) Kompletterande grusning behövs av Brinkgrenen, från 
naturreservatsgränsen och ner till väg 225. Även i huvudfåran vid 
Rosenhill samt nedströms väg 225. (Kag2).  
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3) Årlig tillsyn av hela systemet, framför allt i Brinkgrenen där det lätt 
samlas kvistar och ved som bildar hinder för fisken (Kag3). 

4) Skötsel och justering av hålldammen i Uringegrenen (Kag4). 
5) Anlägga skyddszoner längs Axågrenen (Kag5). 
6) Restaurera de övre delarna av Brinkgrenen samt säkra 

vattentillgången i denna del av vattendraget (Kag6). 
7) Avsätta skyddszoner uppströms Stora Uringe i Uringegrenen samt 

och vid Dalsta i huvudfåran (Kag7). 
 

 
 Karta 50: Punkter där åtgärder är föreslagna i Kagghamraån. 
 ©Lantmäteriet, 2006. Ur Geografiska Sverigedata, 106-2004/188-AB 

Uppföljning och tillsyn 
Inom ramen för den nationella och regionala miljöövervakningen elfiskas 
sex lokaler spridda i vattensystemet varje år. Ett elfiske är också ett effektivt 
sätt att kunna avgöra om de utförda åtgärderna haft avsedd effekt. 
Vattendraget kommer sannolikt att utgå ur den nationella 
miljöövervakningen. Förhoppningsvis kommer Botkyrka kommun att täcka 
kostnaderna för dessa lokaler. Tillsyn sköts även av Sportfiskarnas 
Stockholmsdistrikt. Tillsynen görs framförallt inför lekperioden då de ser 
till att inga vandringshinder finns för fisken att ta sig upp till lekplatserna. 

Finansiering 
De åtgärder som skall göras, biotopvård, biotopkartering, borttagande av 
kulvertar och årlig tillsyn, uppgår i en totalkostnad på ca 415 000 kronor. 
Finansieringskällor är till ca 50 % fiskevårdsbidrag, utöver det kan 
strukturmedel från EU sökas. Det finns för detta vattendrag även 
fiskeavgiftsmedel att använda från vattendom nr 010-05. Sammanlagt finns 
en summa på 40 000 kronor att disponera. 

Bränningeån 
Kommun: Södertälje 
AVO: 58 km2 



– 126 – 

 
Ån rinner från sjön Måsnaren, till sjön Lanaren, för att sedan vid Bränninge 
gård mynna ut i Hallsfjärden. Åvaåöring utplanterades 1995, 1996 och 
2005. Redan 1997 fanns lekfisk i ån och 1998 var uppgången stor. År 1999 
gjordes en del biotopvård i form av att 130,6 ton grovt grus lades ut och 
skapade 5 nya reproduktionsområden. En damm vid Bränninge gård 
används för elproduktion av gammal hävd och någon vattendom finns inte. 
Under perioden 15/9-31/12 är det fiskeförbud inom 300 meter från 
mynningen, det vill säga hela Bränningeviken. Vattnet i ån innehåller 
mycket kväve som kommer från jordbruksmark och enskilda avlopp. 

Åtgärdsförslag 
Två dammar finns i åns nedre del och båda dessa utgör definitiva 
vandringshinder för fisken. En utredning bör göras för att se över om det 
eventuellt går att bygga fiskvägar förbi dammluckorna vid Bränninge gård, 
för att öppna upp de övre delarna av vattensystemet för havsvandrande fisk. 
Dessa dammar utgör de enda vandringshindrena från havet och upp till sjön 
Lanaren. Utöver att åtgärda vandringshindrena behövs det beskuggning av 
vattendraget uppströms dammarna, både för att förhindra ån från att växa 
igen men även att förhindra erosion av omgivande jordbruksmark. På 
åsträckan mellan Lanaren och Måsnaren krävs flera åtgärder, exempelvis så 
utgör den f.d. dammen vid Ålökvarn samt en fel lagd vägtrumma partiella 
vandringshinder för fisk. Uppströms finns ytterligare en vägtrumma som 
utgör vandringhinder för fisk. Detta kan åtgärdas genom att bygga upp en 
klack av grus och sten nedströms trumman. På vattendragssträckan finns 
ytterligare en damm, vid Sågstugan. En fiskväg, alternativt bör en utrivning 
av dammen, utredas.  

Prioriteringar 
1) Dammarna vid Bränningegård måste skötas så att en 

minimivattenföring säkras. En fiskväg behöver byggas för att fisken 
skall kunna komma längre upp i systemet (Brä1). 

2) Skyddszoner och plantering av träd, uppströms dammarna på andra 
sidan E4: an behövs för att skugga ån och förhindra erosion av 
omkringliggande jordbruksmark (Brä2). 

3) Vägtrumman norr om sjön Lanaren behöver bytas, den ligger 
alldeles för högt och utgör vandringshinder för fisk (Brä3). 

4) Biotopvård krävs vid vägtrumma nedströms Sågstugan (Brä4). 
5) Utred om dammen vid Sågstugan kan rivas eller om fiskväg kan 

byggas förbi (Brä5). 
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 Karta 51: Punkter där åtgärder är föreslagna i Bränningeån. 
 ©Lantmäteriet, 2006. Ur Geografiska Sverigedata, 106-2004/188-AB 

Uppföljning och tillsyn 
Inom ramen för den regionala miljöövervakningen elfiskas fyra lokaler 
spridda i vattensystemet vart tredje år. Det saknas emellertid en lokal på 
sträckan mellan Lanaren och Måsnaren. Denna sträcka bör undersökas med 
elfiske. Ett elfiske är också ett effektivt sätt att kunna avgöra om de utförda 
åtgärderna haft avsedd effekt.  

Finansiering 
De åtgärder som skall göras, utrivning av damm, biotopvård, byte av 
vägtrummor och säkra minimivattenföringen, uppgår i en totalkostnad på ca 
226 500 kronor. Finansieringskällor är till ca 50 % fiskevårdsbidrag, utöver 
det kan strukturmedel från EU sökas. Det finns för detta vattendrag även 
fiskeavgiftsmedel att använda från vattendom nr 010-05. Sammanlagt finns 
en summa på 40 000 kronor att disponera. 

Vaskabäcken 
Kommun: Södertälje 
AVO: 10,70 km2 
 
Bäcken rinner från södra Vaskasjön och mynnar i Vaskhusviken och 
Järnafjärden. Utsättningar av Åvaåöring har gjorts åren 2005 och 2006. 
Biotopvård gjordes 2005 genom att 59 ton lekgrus lades i och bildade 31 
lekplatser. Under 2006 gjordes ett omfattande arbete bekostat av Vägverket 
då man bytte ut en vägtrumma under gamla E4: an. Den gamla trumman har 
fått ligga kvar och tjänar som passagetrumma för annan fauna än fisk. 
Redan samma höst 2006 förekom öringlek uppströms det åtgärdade 
vandringshindret. 

Åtgärdsförslag 
Först när bäcken kommer upp mot Berga så blir den lite mer lugnflytande 
och fallhöjden avtar. Här är det risk för igenväxning då beskuggningen av 
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vattendraget är dåligt. Det bör åtgärdas genom att avsätta skyddszoner och 
plantera träd eller buskar längst med bäcken upp till Slåbacken. Även några 
större stenar bör läggas i för att få lite turbulens på vattnet och skapa 
ståndplatser för fisk. Då det är oklart om det finns lämpliga 
reproduktionsplatser även högre upp i systemet bör detta utredas. Ett 
fredningsområde med totalt fiskeförbud under perioden 15/9-31/12 bör 
övervägas. 

Prioriteringar 
1) Avsätta skyddszoner och plantering av träd bör göras i de övre 

partierna i syfte att minska grumlingar och igenväxning (Vas1).  
2) Större stenar bör även läggas i de övre partierna för att öka 

turbulensen och skapa ståndplatser till fisken (Vas2). 
3) Biotopkartering behöver utföras på de övre delarna av vattendraget. 

(Vas3). 
4) På potentiella reproduktionsplatser bör det utföras biotopvård 

(Vas4). 
5) Ett fredningsområde med totalt fiskeförbud bör införas vid 

mynningen under perioden 15/9-31/12 (Vas5). 

 Karta 52: Punkter där åtgärder är föreslagna i Vaskabäcken. 
 ©Lantmäteriet, 2006. Ur Geografiska Sverigedata, 106-2004/188-AB 

Uppföljning och tillsyn 
Nyligen har man fått denna bäck att fungera som en öringsbäck och det har 
gjorts under tillsyn av Stockholms stad och Sportfiskarnas 
Stockholmsdistrikt. Vattendraget bör elfiskas regelbundet.  Det bör även 
utföras räkningar av lekgropar för att följa uppvandringen av lekfisk. 

Finansiering 
De åtgärder som skall göras, biotopkartering och biotopvård, uppgår till en 
totalkostnad på ca 77 000 kronor. Finansieringskällor är till ca 50 % 
fiskevårdsbidrag, utöver det kan strukturmedel från EU sökas. Det finns för 
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detta vattendrag även fiskeavgiftsmedel att använda från vattendom nr 010-
05. Sammanlagt finns en summa på 40 000 kronor att disponera. 

Moraån 
Kommun: Södertälje 
AVO: 92 km2 
 
Ån har två grenar, en som kommer från sjön Ogan (Ogaån) och en gren som 
kommer från sjön Vällingen (Kallforsån). Dessa grenar bildar tillsammans 
Moraån och mynnar slutligen ut i Järnafjärden vid Saltåkvarn. Den 
ursprungliga öringsstammen försvann på grund av undermålig vattenkvalitet 
samt vandringshinder. Öring återintroducerades genom att Dalälvsöring 
utplanterades 1977 och 1978. Moraån har sedan dess haft ett 
självproducerande bestånd av havsöring. Ett utsläpp 1982 slog ut stora delar 
av åns fiskbestånd. År 2001 byggdes en fisktrappa förbi Järnadammen men 
den fungerar sannolikt inte. År 2004 planterades det ut rom uppströms 
dammen för att prägla fisken även ovanför trappan. Rom och mjölke togs 
från Moraån. År 2002 gjordes omfattande biotopvård då 239 ton naturgrus 
spreds på 11 lokaler i hela åsystemet. Vällingen utgör vattentäkt till 
vattenverket i Järna vilket påverkar vattentillgången i vattendraget. Moraån 
belastas av dagvatten från Järna samhälle och påverkan är även stor från 
enskilda avlopp med dålig infiltration. Ett fiskeförbud råder inom 500 meter 
från mynningen under perioden 15/9-31/12.  

Åtgärdsförslag 
Trots att vattenkvalitén avsevärt förbättras så är det fortfarande hög 
belastning av närsalter. I syfte att förbättra vattenkvalitén bör avrinningen 
från Vällingen ökas genom att vattendomen ändras. I samma syfte bör det 
avsättas skyddszoner längs Ogaån som långa sträckor rinner genom 
jordbruksmark och där sådana saknas. Avsättande av skyddszoner skulle 
även minska den kraftiga grumlingen i vattendraget och igenslamningen av 
bottnarna. Vattenkemiprover bör tas även i biflödena för att utreda var 
utsläppspunkterna finns. Igenslamningen av bottnarna kan även minskas 
genom att skapa strömkoncentratorer av större sten på de sträckor bottnarna 
utgörs av grus och småsten. Den fisktrappa som finns vid Järnadammen 
fungerar sannolikt inte. En alternativ fiskväg bör utredas och då i första 
hand en utrivning av dammen. En sådan åtgärd skulle även ha positiv 
inverkan på vattendraget nedströms samt skapa stora arealer strömvatten. I 
andra hand bör det skapas en konstgjord strömsträcka nedströms dammen, 
ett så kallat överlöp, vilken skulle möjliggöra fiskvandring av även icke 
hoppande fisk. Uppströms Järnadammen finns ytterligare en damm där det 
gäller samma förutsättningar. I båda biflödena (Ogaån och Kallforsån) finns 
goda förutsättningar för fiskproduktion men det krävs en närmare 
biotopkartering för att upprätta ett åtgärdsunderlag.  
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Prioriteringar 
1) Utred om Järnadammen kan rivas eller alternativt anlägga en ny 

fiskväg (Mor1).  
2) Komplettera biotopvården i de nedre delarna med större sten i syfte 

att skapa strömkoncentratorer och förhindra att bottnarna 
sedimenterar igen (Mor2).  

3) Förändring av tappningen av vatten från sjön Vällingen (Mor3). 
(ligger utanför kartan). 

4) Vattenkemin bör utredas för att kartlägga de största utsläppskällorna. 
5) Utred om dammen uppströms Järnadammen kan rivas eller om ett 

omlöp kan skapa en fiskväg förbi dammen (Mor4).  
6) Biotopkartering av biflödena, Ogaån och Kallforsån, som 

åtgärdsunderlag (Mor 5).  

 Karta 53: Punkter där åtgärder är föreslagna i Moraån (alla utom punkt 3). 
 ©Lantmäteriet, 2006. Ur Geografiska Sverigedata, 106-2004/188-AB 

Uppföljning och tillsyn 
Inom ramen för den regionala miljöövervakningen elfiskas fyra lokaler 
spridda i vattensystemet varje år. Det saknas emellertid lokaler i Kallforsån 
och Ogaån. Även dessa delar av vattendraget bör elfiskas regelbundet. Ett 
elfiske är också ett effektivt sätt att kunna avgöra om de utförda åtgärderna 
haft avsedd effekt.  

Finansiering 
De åtgärder som skall göras, utrivning av dammar, biotopkartering och 
biotopvård, uppgår till en totalkostnad på ca 280 000 kronor. 
Finansieringskällor är till ca 50 % fiskevårdsbidrag, utöver det kan 
strukturmedel från EU sökas. Det finns för detta vattendrag även 
fiskeavgiftsmedel att använda från vattendom nr 010-05. Sammanlagt finns 
en summa på 40 000 kronor att disponera. Det finns även fiskeavgiftsmedel 
för Kallforsån som har dom nr 012-70, sammanlagt finns en summa på 8 
567 kronor att disponera. 
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Skillebyån 
Kommun: Södertälje 
AVO: 33 km2 
 
Ån har två grenar varav den ena rinner från Grävsta sjön och den andra från 
Simsjön. Tillsammans bildar de Skillebyån som mynnar i Stavbofjärden. En 
första utsättning av öring gjordes 1984. Utsättningar av Åvaåöring har 
genomförts under åren 1995, 1996, 2003, 2004 och 2006. Utsättningarna har 
inte givit önskat resultat och fiskförekomsten är sparsam i vattendraget. År 
1999 gjordes biotopvård genom att 120 ton grovt grus lades ut på 8 lokaler. 
Renat avloppsvatten utgör en ansenlig del av flödet och under torrperioder 
står förmodligen avloppsreningsverket i Hölö för stor del av flödet i ån. Ett 
ekologiskt lantbruk finns i området som håller på med ett försök att ta bort 
kväve i dräneringsvattnet genom en våtmarksanläggning innan det når ån. I 
den nedre delen av Skillebyån har ett naturreservat bildats. 

Åtgärdsförslag 
Trots de åtgärder som gjorts förekommer mycket sparsamt med fisk i 
vattendraget. Sannolikt beror detta på en kombination av undermålig 
vattenkvalitet, omfattande grumlingar samt vandringshinder. Hindren utgörs 
av fellagda vägtrummor i den nedre delen av vattendraget.  
Två av dessa finns nedströms vägen och Yttereneby och en finns vid 
Skilleby Gård. I den nedre delen finns behov av biotopvård i form av större 
stenar så att strömkoncentratorer och ståndplatser bildas. Från Åkervälle och 
upp till vattenverket i Broby saknas skyddszoner och här genomförs även 
regelbundna dikningsföretag. På dessa sträckor bör det avsättas skyddszoner 
och de aktuella dikningsföretagen bör utredas.  I de övre delarna av 
vattendraget bör det göras en biotopkartering för att upprätta ett 
åtgärdsunderlag. 

Prioriteringar 
1) Åtgärda vandringshinder i form av vägtrummor. Speciellt de två 

närmast utloppet (Ski1).  
2) Biotopvård i form av stensättning för att få strömkoncentratorer och 

ståndplatser. Gäller framförallt i de nedre delarna (Ski2). 
3) Biotopkartering av de övre delarna, norr om Grävsta (Ski3). 
4) Avsättande av skyddszoner, plantering av träd för att beskugga 

vattendraget, samt utreda dikningsföretag för att hindra igenväxning, 
och minska näringsläckage och grumlingar (Ski4). 

5) Ett fredningsområde med totalt fiskeförbud under perioden 15/9-
31/12 bör övervägas (Ski5). 
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 Karta 54: Punkter där åtgärder i Skillebyån är föreslagna. 
 ©Lantmäteriet, 2006. Ur Geografiska Sverigedata, 106-2004/188-AB 

Uppföljning och tillsyn 
Inom ramen för den regionala miljöövervakningen elfiskas fyra lokaler 
spridda i vattensystemet vart tredje år. Ett elfiske är också ett effektivt sätt 
att kunna avgöra om de utförda åtgärderna haft avsedd effekt.  

Finansiering 
De åtgärder som skall göras, åtgärd vid vägtrumma, biotopkartering och 
biotopvård, uppgår i en totalkostnad på ca 120 000 kronor. 
Finansieringskällor är till ca 50 % fiskevårdsbidrag, utöver det kan 
strukturmedel från EU sökas. Det finns för detta vattendrag även 
fiskeavgiftsmedel att använda från vattendom nr 010-05. Sammanlagt finns 
en summa på 40 000 kronor att disponera. 

Åbyån 
Kommun: Södertälje 
AVO: 31 km2 
 
Ån rinner från Kyrksjön och mynnar i Stavbofjärden. Utsättningar av öring 
gjordes första gången 1979. Under 1994 och 1995 kompletterades 
utsättningarna med Åvaåöring. Biotopvårdsåtgärder har gjorts av Södertälje 
kommun samt tidigare av antroposofernas skola i Järna. Reproduktionen av 
öring är sparsam vilket sannolikt beror på alltför näringsrikt vatten och 
konkurrens med andra arter. Vid proviske 1995 fångades 9 arter och 
fångsten dominerades av mört och id. Sjöarna i Åbyåns avrinningsområde är 
mycket eutrofierade vilket orsakats av omgivande jordbruksmark samt 
tillförsel av dagvatten. 

Åtgärdsförslag 
Ett definitivt vandringshinder finns vid Åby kvarn. Nedströms kvarnen finns 
en yta på ca 3500 m2 som är tillgänglig för fisk. Denna del av vattendraget 
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har både strömsträckor och mer lugnflytande sträckor. Det som behövs 
göras är att lägga i några större stenar så att fler ståndplatser bildas. På en 
del ställen var det igenväxt med svärdsliljor och vass som skulle behövas 
röjas bort. Ett elfiske behövs för uppföljning av vattendraget samt för att få 
veta vilka arter finns där idag. Ovanför kvarnen saknas beskuggning av 
vattendraget. Även här krävs mekanisk röjning och eventuellt plantering av 
träd om man vill undvika igenväxning igen.  

Prioriteringar 
1) Lägga i större stenar och bygga strömkoncentratorer för skapa fler 

ståndplatser och (Åby1). 
2) Röjning av vegetation, då det är igenväxt och svårframkomligt för 

fisk (Åby2). 
3) Ett elfiske bör göras för att utreda om vilka arter om utnyttjar ån idag 

(Åby3). 

 
 Karta 55: Punkter där åtgärder är föreslagna i Åbyån. 
  ©Lantmäteriet, 2006. Ur Geografiska Sverigedata, 106-2004/188-AB 

Uppföljning och tillsyn 
Ett uppföljande elfiske skulle visa om åtgärderna har gjort att 
reproduktionen i ån har ökat. Tidigare har Södertälje kommun och 
antroposofernas skola i Järna varit aktiva i ån och det vore önskvärt om de 
kunde fortsätta med det och bedriva tillsynen och skötseln av ån. 

Finansiering 
De åtgärder som skall göras, biotopvård och ett elfiske, uppgår till en 
totalkostnad på 9 000 kronor. Finansieringskällor är till ca 50 % 
fiskevårdsbidrag, utöver det kan strukturmedel från EU sökas. Det finns för 
detta vattendrag även fiskeavgiftsmedel att använda från vattendom nr 010-
05. Sammanlagt finns en summa på 40 000 kronor att använda. 
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Vattendrag som mynnar i Mälaren, flodområde 61: 
Stockholm, Södertälje, Salem, Botkyrka, Huddinge, 
Sigtuna, Upplands-Väsby och Upplands-Bro kommuner 

Norrström/Stockholms ström 
Kommun: Stockholm 
AVO: 22 650 km²  
 
Stockholms ström utgörs av Mälarens utlopp i Saltstön. Tappningen sker 
genom dammluckor som finns i Norrström, Stallkanalen och vid Slussen. 
Vid högvatten i Mälaren tappas även vatten genom Hammarbyslussen och 
slussen i Södertälje. Vid normal- eller låga vattenstånd är dammluckorna 
stängda. Under sådana förhållanden är strömmen mycket begränsad.  
 
Redan 1771 skall kung Adolf Fredrik ha låtit utplantera lax eller öring vid 
Slottet. Under 1800-talet kunde lax fortfarande fiskas trots att vattenkvalitén 
snabbt blev sämre vartefter staden växte. En ny epok inleddes på 1970-talet 
med reningsverk och bättre vatten. I maj 1973 gjorde Stockholms 
idrottsförvaltning på försök en utsättning av 500st 2-åriga havsöringssmolt 
av Åvastam nedanför Helgeandsholmen. Det lyckade försöket ledde till att 
utsättningar i större skala påbörjades 1976, bl.a. av Fiskeristyrelsen och 
Vattenfall. Från och med 1980 har Stockholms fritidsförvaltning avsatt 
särskilda pengar för utsättningar. Under senare år har Stockholms stad, 
Vattenfall och fiskeklubben Strömstararna satt ut ca 20 - 25 000 smolt per 
år. År 2003 sattes 400 stycken Carlinmärkta öringar ut i strömmen (nr SLS 
99400 till SLS 99799). Under vissa år görs även utsättningar av laxsmolt.  
Strömstararna har sedan början av 80-talet även ansvaret för fisketillsynen i 
Strömmen. De har sedan många år en frivillig fångstrapportering samt en 
hemsida om med information om fisket (www.fiske.nu/fks).  
 
Reproduktionen av lax och havsöring är mycket begränsad, om det 
överhuvudtaget förekommer. Främst beror detta på att dammluckorna är 
stängda vissa perioder och då uteblir vattenflödena vilket missgynnar rom 
och yngelutvecklingen. Det finns ca 30 stycken fiskarter i Norrström och 
flera arter har sina reproduktionslokaler här. Viss biotopvård har gjorts i 
form utav utläggning av storsten till ståndplatser samt en 
”undervattenstrottoar”, främst för att främja fiskemöjligheterna. År 2003 
installerades en ny fiskväg i Riksbrodammens dammlucka. År 2004 gjordes 
biotopvård då 24 ståndstenar på 0,6-1,5 ton lades ut på 17 olika ställen. 
Ryckfiske är förbjudet i området och det är fiskeförbud under perioden 1/7 
till 31/12 från dammluckorna till 5 meter nedströms Riksbron/Stallbron.  
 
En vattendom reglerar avbördningen från Mälaren. Vid en viss nivå stängs 
dammluckorna som sköts av Stockholms Hamnar AB och flödet blir lågt.  
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Vid Aquaria Vattenmuseum finns en konstgjord bäck med fiskvägar. Årlig 
utplantering av öringsmolt gör att leköring återvänder och simmar in i 
museet där lek kan beskådas av besökarna.  

Åtgärdsförslag 
En renovering av hela området kring Slussen är planerad. Oberoende på 
viket alternativ som väljs så bör en fiskväg skapas i samband med 
renoveringen. Det vore önskvärt om den anlades som ett vattendrag med 
kontinuerligt flöde. Detta skulle dels skapa miljöer för fiskreproduktion och 
dels försköna stadsbilden. Den idag befintliga fiskvägen genom 
Riksbrodammens luckor skulle behöva justeras med att sätta en kassett på 
hålet så att vattnet bromsas upp. Som det är idag är passagen svårforcerad 
för fisk. 

Prioriteringar 
1) Fiskvägen genom dammluckorna behöver justeras. En kassett kan 

sättas på så att vattnet bromsas upp en aning (Norr1). 
2) I samband med renoveringen av Slussen bör det upprättas en 

permanent fiskväg mellan Saltsjön och Mälaren (Norr2). 

 
 Karta 56: Punkter där åtgärder är föreslagna i Stockholms ström. 
 ©Lantmäteriet, 2006. Ur Geografiska Sverigedata, 106-2004/188-AB 

Uppföljning och tillsyn 
Uppföljning och tillsyn sköts av Stockholms stad och fadderklubben 
Strömstararna.  

Finansiering 
Justering av fiskväg och byggande av ny fiskväg i samband med 
renoveringen av Slussen uppgår till en totalkostnad på ca 1 010 000 kronor. 
Finansieringskällor är till ca 50 % fiskevårdsbidrag, utöver det kan 
strukturmedel från EU sökas. Det finns för detta vattendrag även 
fiskeavgiftsmedel att använda från vattendom nr 010-71, 001-77, 042-81, 
004-83, 042-84, 040-84, 022-86, 015-95, 002-95, 030-97 och 010-05. 
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Sammanlagt finns en summa på 161 560 kronor att disponera. Det finns 
även fiskeavgiftsmedel gällande fiskevård i Mälaren där beslutande 
myndighet är annan än Stockholms länsstyrelse de domarna har nr 007-84, 
060-87, 003-88, 065-80, 025-85, 024-84, 016-84, 040-87, 158-93, 157-93, 
085-96, 128-92, 102-92. Sammanlagt finns där en summa på 220 774 
kronor att disponera. För utsättningar i Mälaren finns dom beslut, där 
beslutande myndighet är Stockholms länsstyrelse, nr 019-83, 048-82 och 
048-85. Sammanlagt finns en summa på 24 554 kronor att disponera. Domar 
för utsättningar, där beslutande myndighet är annan än Stockholms 
länsstyrelse är, har dom nr 017-83, 056-81, 011-84 och 029-78. Sammanlagt 
finns där en summa på 38 038 kronor att disponera. 

Oxundaån 
Kommun: Upplands-Väsby 
AVO: 269 km2 
 
Ån rinner från Norrviken till via Edssjön och Oxundasjön och därifrån ut i 
Rosersbergsviken och Mälaren. I Oxundasjön mynnar även Verkabäcken 
som kommer från sjön Fysingen. Hela vattenområdet utgör 
reproduktionsområde för asp och arten förekommer även stationärt i 
Norrviken. Vattendraget är därmed det viktigaste vattendraget för mälarasp i 
Stockholms län. Asp från Norrviken vandrar sannolikt nedströms till Edsån 
för lek och på denna lekplats leker därmed fisk från både Mälaren och 
Norrviken. Under senare år har de utförts biotopvårdsåtgärder i syfte att 
förbättra förutsättningarna för fisken i vattendraget. Det har även gjort 
åtgärder i små biflöden (bland annat från Ravalen). Åtgärderna drivs inom 
ramen för Oxundaåns vattenvårdsprojekt vilket är ett samverkansprojekt 
mellan kommunerna i Upplands Väsby, Sollentuna, Vallentuna, Sigtuna och 
Täby. Näringsbelastningen från omkringliggande mark och dagvatten är 
stor. 

Åtgärdsförslag 
Grus och sten skulle behöva läggas ut på de strömmande sträckorna där 
aspen troligtvis leker. Viktigt är att håligheter skapas där rommen kan ligga 
skyddad mot betning av exempelvis änder. Förslagsvis använder man sig av 
tumlad eller kantstött sprängsten istället för natursten. Alternativt kan man 
använda sig av tegelpannor för att få till skyddade håligheter. I Verkaån bör 
det avsättas skyddszoner från Verka och upp till Fysingen. För att 
möjliggöra fiskvandring från Mälaren och upp till Fysingen och till 
Fysingen mynnande vattendrag bör det upprättas en fiskväg i dammen vid 
Verkaåns utlopp från sjön. Skyddszoner bör även avsättas längs sträckan av 
Edsjön nedströms järnvägen. På denna sträcka liksom på sträckan nedströms 
Edssjön bör det göras åtgärder för att åstadkomma meandringar i 
vattendraget.  
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Prioriteringar 
1) Grus och sten bör läggas ut där aspen leker, det vill säga på de 

strömmande sträckorna. Kantigt material bör användas så att små 
håligheter bildas där rommen blir bättre skyddad (Oxu1). 

2) I Verkaån bör det avsättas skyddszoner från Verka och upp till 
Fysingen (Oxu2). 

3) En fiskväg bör upprättas i Verkaåns utlopp från Fysingen (Oxu3). 
4) Skyddszoner längs vattendraget bör upprättas längs flera delar av 

vattendraget. Främst nedströms Edsjön (Oxu4). 
5) På flera sträckor i Väsbyån bör åtgärder vidtas så vattendraget kan 

återta en meandrande sträckning (Oxu5). 

 
 Karta 57: Punkter där åtgärder är föreslagna i Oxundaån. 
 ©Lantmäteriet, 2006. Ur Geografiska Sverigedata, 106-2004/188-AB 

Uppföljning och tillsyn 
I Oxundaån drivs ett vattenvårdsprojekt som är ett samarbete mellan fem 
kommuner. Målsättningen är bland annat att minska föroreningar och 
förbättra vattenkvalitén samt verka för en ökad biologisk mångfald i 
vattendraget. 

Finansiering 
De biotopvårdsåtgärder som skall göras uppgår i en totalkostnad av 235 000 
kronor. Det finns för detta vattendrag även fiskeavgiftsmedel att använda 
från vattendom nr; 015-95, 002-95, 030-97 och 010-05. Sammanlagt finns 
en summa på 72 581 kronor att disponera. För utsättningar finns dom nr 
048-82, summa att disponera är 1076 kronor. Det finns även 
fiskeavgiftsmedel gällande fiskevård i Mälaren där beslutande myndighet är 
annan än Stockholms länsstyrelse de domarna har nr 007-84, 060-87, 003-
88, 128-92. Sammanlagt finns en summa på 77 229 kronor att disponera. 
För utsättningar finns dom nr 029-78, summa att disponera är 8570 kronor. 

Negelstenabäcken 
Kommun: Upplands-Bro 
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AVO: 35 km2  
 
Bäcken rinner från Lejondalssjön och mynnar i Negelstenaviken och 
Mälaren. Svea Livgarde som bedriver verksamhet i området har anlitat en 
konsult för att åtgärda bäcken. Största problemet är den låga vattenföringen 
från sjön då utloppet har röjts från växter och det ledde till snabbare 
avrinning. Nu har boende och andra intressenter kring sjön reagerat på att 
nivåerna blir låga under sommaren och att kvalitén har försämrats och man 
funderar nu på att eventuellt dämma sjön. Rätt utformat skulle detta kunna 
borga för minimivattenföring i vattendraget året runt. I vattendraget finns 
även några vandringshinder för fisk. Efter åtgärder kan vattendraget 
eventuellt komma att utgöra reproduktionslokal för asp genom utsättning av 
asprom. Utsättningar av havsöringsrom har gjorts i bäcken under åren 2002 
till 2003 utan några resultat. Mynningsområdet i Mälaren utgör sannolikt ett 
viktigt reproduktionsområde för många fiskarter i Mälaren. 

Åtgärdsförslag 
Från Mälaren och upp till vägbron är det bra beskuggat genom en bård av al 
och här finns potentiella reproduktionsplatser för fisk. För att förbättra 
förutsättningarna krävs biotopvård i form av sten och grus.  Från vägbron 
och upp till dammen är det igenväxt med vass och kaveldun och där behöver 
det röjas. För att förhindra vidare igenväxning av vattendraget krävs 
skyddszoner och plantering av träd och/eller buskar. Denna del av bäcken 
går igenom militärens skjutbana så då måste man tänka på att inte plantera 
träd eller buskar som blir allt för högvuxna. Även större stenar behöver 
läggas ut, man bör även överväga om man kanske kan bygga upp små 
pooler och överfall för att få fördröjning och turbulens på vattnet. Utloppet 
till dammen måste göras om och det finns goda förutsättningar för ett 
omlöp. Vid utformningen av omlöpet bör det tas hänsyn till dammens 
vattenhållande förmåga. Ett alternativ är att höja bäcken successivt 
nedströms för att på så sätt eliminera vandringshindret. Dammen är kraftigt 
igenväxt och här behövs det röjas från vass så att det finns en vattenspegel 
hela dammen igenom. Från dammen och upp mot sjön finns skyddszoner 
och omgivande vegetation i form av träd.  Nedströms sjön finns 
sammanhängande strömsträckor. I de övre delarna finns flera 
vandringshinder i form utav vägtrummor samt en gammal raserad kvarn där 
stenar rasat ner och där vattnet idag går under. Dessa kan lyftas och flyttas 
om så att en naturlig fiskväg skapas istället. Bäcken går sedan igenom en 
hage för betesdjur och de kommer ner i bäcken över hela sträckan. Att 
stängsla in och låta djuren komma ner på ett ställe för att dricka vatten 
skulle skona bäcken från grumling och störning för fisken. Efter hagen mot 
sjön finns ytterligare en strömsträcka, där behöver grus läggas i. Efter 
strömsträckan kommer ytterligare en för högt lagd vägtrumma som behöver 
bytas ut. Upp till sjön sedan är det lugnflytande och fint beskuggat. Sjön 
behöver dämmas för att ge ett jämnare vattenflöde under året. Även 
vattenkemiprover behöver tas för att utreda var de höga näringshalterna 
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kommer ifrån. Ett elfiske bör göras idag innan man introducerar annan art 
som exempelvis asp. 

Prioriteringar 
1) Ett dämme med bottenutskov för att öka vattenföringen från 

Lejondalssjön bör utredas. Det är den viktigaste åtgärden då bäcken 
idag delvis torkar ut torra somrar (Neg1). 

2) Ta vattenkemiprover för att utreda varifrån de höga näringshalterna 
kommer. 

3) Göra ett omlöp vid dammen och bygga upp den med pooler så att 
vattnet fördröjs. Omlöpet gör att även de övre delarna blir 
tillgängliga för fisk (Neg2). 

4) Från vägbron och upp till dammen behövs större stenar läggas i och 
då gärna för att bygga små pooler och överfall. Det gör att vattnet 
blir mer turbulent och fördröjs något. Det gör i sin tur att det inte 
kommer att växa igen lika starkt som det gör idag (Neg3). 

5) Lägga i lekgrus vid strömsträckor. Från den nedströms till de längre 
upp i systemet. Det vill säga på alla potentiella produktionsplatser 
(Neg4). 

6) Rensning av vattenvegetation från vägbron och upp till dammen. 
När vattnet får en bättre hastighet kommer det inte växa igen men 
idag är det kraftigt igenväxt (Neg5). 

7) Elfiske för att avgöra vilka arter som förekommer i vattendraget 
(Neg6). 

8) Introducera asp genom att lägga dit stenar med rom från exempelvis 
Oxundaån (Neg7). 

9) Plantering av träd från vägbron och upp till dammen för att minska 
igenväxningen (Neg8). 

10) Lägga om vägtrummorna i de övre delarna, optimalt om den ena kan 
tas bort då den verkar vara överflödig (Neg9). 

11) Bygga upp en fisktrappa där den gamla kvarnen har rasat ner i 
vattendraget (Neg10). 

12) Stängsla in vattendraget där det går igenom betesmark (Neg11). 
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 Karta 58: Punkter där åtgärder är föreslagna i Negelstenabäcken. 
 ©Lantmäteriet, 2006. Ur Geografiska Sverigedata, 106-2004/188-AB 

Uppföljning och tillsyn 
Uppföljning bör göras genom att observera om asp kommer upp för att leka 
i bäcken. Då bäcken går genom ett militärområde så vore det önskvärt om 
någon inom området skulle sköta tillsynen, främst då för att se att inga 
hinder finns när fisken skall komma upp och leka. Men även för att se att 
inga andra störningar har uppstått. En konsult är insatt i arbetet med åtgärder 
och det blir de som får föreslå uppföljning i första hand.  

Finansiering 
De åtgärder som skall göras, biotopvård, byggande av fiskvägar, utbytande 
av vägtrummor och utsättning av fisk, uppgår till en totalkostnad på ca 600 
000 kronor. Det finns för detta vattendrag även fiskeavgiftsmedel att 
använda från vattendom nr 015-95, 002-95, 030-97 och 010-05. 
Sammanlagt finns en summa på 72 581 kronor att disponera. Det finns även 
fiskeavgiftsmedel gällande fiskevård i Mälaren där beslutande myndighet är 
annan än Stockholms Länsstyrelse de domarna har nr 128-92, 007-84, 060-
87, 003-88, där finns det en sammanlagd summa på 77 229 kronor att 
disponera. För utsättningar i Mälaren, med annan beslutande myndighet än 
Stockholms Länsstyrelse, finns dom beslut med nr 048-82, 029-78 och 011-
84, där finns det en sammanlagd summa på 20 290 kronor att disponera. 

Linabäcken (Linaån) 
Kommun: Södertälje 
AVO: 9,9 km2 
 
Bäcken rinner från Malmsjön och mynnar ut i Södertäljeviken och Mälaren. 
Utsättningar av öring har utförts 1999, 2000 och 2001. År 2002 sattes det ut 
havsöringsrom och 2003 sattes det ut havsöringsyngel. Vattenföringen kan 
under delar av året bli låg men den torkar sällan ut helt. Biotopvård är gjord 
i de nedre delarna vid Linagård. Uppströms vägen går bäcken igenom ett 
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naturreservat som bland annat skyddar våtmarken som bildats där. Bäcken 
är där meandrande och mycket kvistar och ved som ligger i bäcken har 
bildat vandringshinder för fisken. Uppströms våtmarken finns rester av 
fiskodlingsdammar för gädda och gös. Längre upp blir bäcken smal och 
bitvis rätt så igenväxt. Malmsjön är ett put-and-take vatten för bl.a. 
regnbåge och öring. Sista biten upp till sjön är bäcken kulverterad och där 
går väldigt lite vatten ut och vid lågvatten inget alls.  

Åtgärdsförslag 
Ett elfiske skulle behöva göras som en uppföljning av tidigare utsättningar. 
Där bäcken går genom naturreservatet behöver det röjas från kvistar och ved 
i själva bäckfåran. På så sätt kanske man kan ge öringen en möjlighet att gå 
längre upp i systemet. En biotopkartering behöver göras på de övre 
sträckorna då det kan finnas fina reproduktionslokaler även högre upp i 
systemet.  

Prioriteringar 
1) Uppföljning genom elfiske för att se om öringen reproducerar sig i 

bäcken. Även för att se om de går högre upp i systemet (Lin1). 
2) Fortsatta stödutsättningar av öring (Lin2). 
3) Upprensning i bäckfåran där den går genom naturreservat, så att alla 

vandringshinder tas bort (Lin3). 
4) Biotopkartering av de övre delarna i systemet, för att identifiera 

potentiella reproduktionslokaler (Lin4).  

 
 Karta 59: Punkter där åtgärder är föreslagna i Linabäcken. 
 ©Lantmäteriet, 2006. Ur Geografiska Sverigedata, 106-2004/188-AB 

Uppföljning och tillsyn 
Uppföljning av utsättningarna genom elfisken bör göras och om öringen går 
längre upp i systemet än vad man vetat om tidigare så kan det tänkas behöva 
fler åtgärder. Utsättningarna görs utav Stockholms stad och de bör även 
sköta uppföljningen. Önskvärt vore om det finns någon boende i närheten 
som är intresserad av att sköta tillsynen.   
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Finansiering 
De åtgärder som skall göras, elfiske, stödutsättningar och biotopvård, 
uppgår till en totalkostnad på ca 30 000 kronor. Det finns för detta 
vattendrag även fiskeavgiftsmedel att använda från vattendom nr 015-95, 
002-95, 030-97 och 010-05. Sammanlagt finns en summa på 72 581 kronor 
att disponera. Det finns även fiskeavgiftsmedel gällande fiskevård i Mälaren 
där beslutande myndighet är annan än Stockholms länsstyrelse de domarna 
har nr 128-92, 007-84, 060-87, 003-88. Sammanlagt finns där en summa på 
77 229 kronor att disponera. För utsättningar i Mälaren finns dom beslut 
med nr 048-82, 029-78 och 011-84, med en sammanlagd summa på 10 934 
kronor att disponera. 

Turingeån 
Kommun: Södertälje 
AVO: 106 km2 
 
Ån rinner från sjön Yngern ut i sjön Turingen och mynnar slutligen i 
Mälaren. Sjön Yngern har mycket höga naturvärden och är även klassad att 
vara av Riksintresse. Sjön övervakas också i den nationella 
miljöövervakningen (sammanlagt 3 sjöar i länet). År 1992 och 1993 sattes 
Björkaåöring ut och 1999 gjordes direktutsättningar av Åvaåöring. Under 
åren 2000-2002 sattes havsöringsrom och 2003 sattes havsöringsyngel i 
vattendraget. År 1995 inledde man ett projekt med att få bort kvicksilver 
från bottensedimenten. Ån fick nya åfåror och vattnet leds förbi två dammar 
där betydande mängder kvicksilver isoleras i en damm. Det grävdes även 
upp sediment och vass i mynningen. Sjöbotten täcks nu med konstgjort 
sediment, en slags gel. Mellan Sundörsviken och Lilla Turingen finns ett 
kraftverk som utgör ett definitivt vandringshinder för fisken. Från ån 
kommer alltså inte fisken ut i Mälaren. 

Åtgärdsförslag 
Fiskbeståndet i vattendraget bör undersökas. Utloppet från Yngern går 
genom Strömsborgs båtklubb. Dammluckor förhindrar fisken från att 
komma ut och in under vissa tider då luckorna är stängda. Inne i Nykvarn 
har det bildats två dammar p.g.a. dämmen som båda definitivt utgör 
vandringshinder för all fisk utom möjligtvis hoppande fisk som öring. 
Dammarna verkar övergödda och mycket skräp har samlats där. En 
utredning skulle behöva göras för att utreda om man kanske kan riva 
dämmena som finns idag och få bättre strömförhållanden. Innan 
reningsverket går ån genom vägtrummor som har galler där det samlas 
mycket kvistar och bråte som behöver tas bort eller återkommande tillsyn. 
Det finns en hel del fina strömmande sträckor i ån där det är lämpligt med 
biotopvård. Vid Turinge kyrka finns flera fina strömmande sträckor men 
även lugnflytande partier där mindre fisk kan gömma sig. Det finns ingen 
uppföljning gjord på de utsättningar som gjorts.  
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Prioriteringar 
1) Elfiske för att utreda vilka fiskarter som förekommer i vattendraget 

(Tur1). 
2) Grusning av strömmande partier, bl.a. från reningsverket och ner 

mot Turingen (Tur2). 
3) Årlig tillsyn och rensning vid galler som sitter på vägtrummor, 

uppströms reningsverket. Alternativt ta bort gallren (Tur3). 
4) Dammarna inne i Nykvarn innebär vandringshinder för alla annan 

fisk än öring. Även de kan ha det svårt att ta sig upp vilket i sig bör 
utredas. Vattnet i själva dammen verkar inte vara av bästa kvalité. 
Utred om dammarna kan göras om eller rivas för att göra det övre 
systemet tillgängligt för fler fiskarter samt underlätta för öringen 
(Tur4). 

5) Utred om hur det är med dammluckorna in till Yngern kan åtgärdas 
så att de inte utgör vandringshinder för fisk bort (Tur5). 

 

 
 Karta 60: Punkter där åtgärder är föreslagna i Turingeån. 
 ©Lantmäteriet, 2006. Ur Geografiska Sverigedata, 106-2004/188-AB 

Uppföljning och tillsyn 
Återkommande elfisken i syfte att kartlägga fiskbeståndens status. Tillsyn 
bör göras årligen, önskvärt vore att engagera någon fiskeklubb i området 
som exempelvis Yngerns fiskevårdsområdesförening. 

Finansiering 
De åtgärder som skall göras, åtgärder av fiskvägar, elfiske och biotopvård, 
uppgår till en totalkostnad på ca 135 000 kronor. Det finns för detta 
vattendrag även fiskeavgiftsmedel att använda från vattendom nr 015-95, 
002-95, 030-97 och 010-05. Sammanlagt finns där en summa på 72 581 
kronor att disponera. Det finns även fiskeavgiftsmedel gällande fiskevård i 
Mälaren där beslutande myndighet är annan än Stockholms länsstyrelse de 
domarna har nr 007-84, 060-87, 003-88 och 128-92.  Sammanlagt finns där 
en summa på 77 229 kronor att disponera. För utsättningar i Mälaren finns 
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dom beslut med nr 029-78, 048-82 och 011-84, för dessa finns en 
sammanlagd summa på 10 934 kronor att disponera. 

Taxingeån 
Kommun: Södertälje 
AVO: 52 km2 
 
Ån rinner från Långsjön och mynnar i Mälaren. Vid en inventering 1988 
fann man öring som troligen härstammade från några utsättningar som 
gjordes med Gullspångsöring på 1970-talet. Kompletterande utsättningar 
har efter det gjort med Åvaåöring under åren 1999, 2000-2002 (sattes 
öringrom) och 2003. Ån har relativt stora ytor med bra öringsbiotoper, 
vattnet är rent och är inte organiskt förorenat. Förr fanns det 
fiskodlingsdammar vid ån. Nedre delen av ån riskerar att torka ut under 
sommartid då det tas vatten för att konstbevattna en närliggande åker. Vid 
mynningen kan det lätt bildas en sandbank. Ett stycke uppströms mynningen 
ligger Taxingekyrka. Här hade markrörelser mot ån gjort att kyrkan 
riskerade att rasa. För att förhindra detta gjordes utfyllnader och 
stensättningar mot ån. Denna stensättning har gjort att det vi lågvatten kan 
utgöra definitivt vandringshinder för fisk. Även vimma tros leka i 
mynningen.  

Åtgärdsförslag 
En utvärdering bör göras för att se hur öringen har etablerat sig efter 
utsättningarna samt för att bekräfta att vimma leker nyttjar vattendraget för 
reproduktion. Stensättningarna vid kyrkan behöver modifieras för att 
underlätta fiskvandring. Uppströms kyrkan finns behov av 
biotopvårdsåtgärder. På en sträcka om ca 100 meter är vattnet strömmande. 
Där ån går under järnvägen har det bildats en damm. Dammen bör utredas 
för att se var själva dämmet sitter och hur det ser ut samt avgöra om det 
utgör ett vandringshinder för fisk. Dammen kan eventuellt bidra till att ån 
har ett minimivattenflöde. Efter järnvägspassagen blir ån mer som ett dike, 
rakt, smalt och dåligt beskuggat. På denna sträcka bör det avsättas 
skyddszoner. Här finns en gräsmatteodling och det är troligt de tar vatten 
ifrån ån. Efter att ån gått genom odlingen och en travbana återfår 
vattendraget en mera naturlig sträckning. Vid utloppet från Långsjön finns 
fina strömmande sträckor med bra beskuggning. Det behöver dock röjas 
från en hel del ved och bråte som bildat vissa potentiella vandringshinder. 
Stensättningar skulle även bidra till ståndplatser och mer turbulens vilket 
skulle vara positivt för fiskfaunan. 

Prioriteringar 
1) Vid Taxingekyrka behöver stenar läggas om för att underlätta 

fiskvandring (Tax1). 
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2) Ett elfiske behöver göras för att utvärdera de utsättningar av öring 
som är gjorda. Även ett provfiske för att ta reda på om vimma leker i 
ån (Tax2). 

3) Sträckan ovan kyrkan behöver grusas, ca 100 meter (Tax3).  
4) Se över dammen vid järnvägen. Kanske kan den användas för att 

säkra en minimivattenföring i ån under de mer torra månaderna. 
Utred även om den utgör ett vandringshinder för fisk, och vad som i 
så fall behöver göras, för att fisken skall kunna ta sig vidare upp i ån 
(Tax4). 

5) Beskuggning av vattendraget skulle behövas, speciellt uppströms 
dammen där ån går igenom gräsmatteodlingen och förbi en travbana 
(Tax5). 

6) Grusning behövs av de översta delarna vid Långsjön då den biten har 
potentiella reproduktionsområden. Även stensättningar för att bilda 
ståndplatser och mer turbulens i vattnet (Tax6). 

 
 Karta 61: Punkter där åtgärder är föreslagna i Taxingeån. 
 ©Lantmäteriet, 2006. Ur Geografiska Sverigedata, 106-2004/188-AB 

Uppföljning och tillsyn 
Återkommande elfisken i syfte att kartlägga fiskbeståndens status. Tillsyn 
bör göras årligen, önskvärt vore att engagera någon fiskeklubb eller 
privatperson i området. 

Finansiering 
De åtgärder som skall göras, åtgärder av fiskvägar och biotopvård, uppgår i 
en totalkostnad på ca 106 000 kronor. Det finns för detta vattendrag även 
fiskeavgiftsmedel att använda från vattendom nr 015-95, 002-95, 030-97 
och 010-05.  Sammanlagt finns en summa på 72 581 kronor att disponera. 
Det finns även fiskeavgiftsmedel gällande fiskevård i Mälaren där 
beslutande myndighet är annan än Stockholms länsstyrelse de domarna har 
nr 128-92, 007-84, 060-87 och 003-88. Sammanlagt finns en summa på 77 
229 kronor att disponera. För utsättningar i Mälaren finns dom beslut med 
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nr 029-78, 048-82 och 011-84, för dessa finns en sammanlagd summa på 10 
934 kronor att disponera. 

Igelsjöbäcken 
Kommun: Södertälje 
AVO: 5,3 km2 
 
Rinner från våtmarken Igelsjön och mynnar i Mälaren. Åren 1991 och 1992 
gjordes utsättningar av Björkaåöring. Utsättningar av Åvaåöring har skett 
under åren 1999 (yngel), 2000-2002 (rom), 2003 (yngel). Det är främst i de 
nedre delarna som strömsträckorna finns. Bäcken har ett litet 
avrinningsområde och det gör att det tidvis är låg vattenföring. Enligt 
bottenfaunaundersökningar är vattenkvalitén bra.  

Åtgärdsförslag 
En utvärdering bör göras för att se hur öringen har etablerat sig efter 
utsättningarna. År 2006 vid fältbesök hade bäcken muddrats i de övre 
delarna och en vägtrumma hade bytts ut mot en i plast vilken hade placerats 
olämpligt för fisk och skapat ett vandringshinder. En klack bör anläggas 
nedströms för att underlätta för fisk att vandra förbi.  I de övre delarna av 
vattendraget är beskuggning något som bör övervägas. Någon direkt sjö 
finns inte i AVO, men våtmarker och det bör utredas om det på något sätt 
går att få ett jämnare vattenflöde i bäcken. 

Prioriteringar 
1) Elfiske för att utvärdera om öringen har etablerat sig i bäcken 

(Isjö1). 
2) Information till markägaren om vad man bör tänka på när insatser 

görs i ett vattendrag (Isjö2). 
3) Bygg upp en grusklack under nedströms vägtrumman för att 

underlätta fiskvandring (Isjö3).  
4) Utred om vattenhushållningen kan säkras på något sätt, vilket är en 

förutsättning för att bäcken skall kunna hysa något fiskbestånd 
(Isjö4). 

5) Plantering av träd eller buskar bör göras för att bl.a. hindra 
igenväxning av å fåran (Isjö5). 
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 Karta 62: Punkter där åtgärder är föreslagna i Igelsjöbäcken. 
 ©Lantmäteriet, 2006. Ur Geografiska Sverigedata, 106-2004/188-AB 

Uppföljning och tillsyn 
Återkommande elfisken i syfte att kartlägga fiskbeståndens status. Tillsyn 
bör göras årligen, önskvärt vore att engagera någon fiskeklubb eller 
privatperson i området. 

Finansiering 
De åtgärder som skall göras, utredning om vattenhushållningen, elfiske och 
biotopvård, uppgår i en totalkostnad på ca 74 000 kronor. Det finns för detta 
vattendrag även fiskeavgiftsmedel att använda från vattendom nr 015-95; 
002-95, 030-97 och 010-05. Sammanlagt finns en summa på 72 581 kronor 
att disponera. Det finns även fiskeavgiftsmedel gällande fiskevård i Mälaren 
där beslutande myndighet är annan än Stockholms länsstyrelse de domarna 
har nr 128-92, 007-84, 060-87 och 003-88. Sammanlagt finns en summa på 
77 229 kronor att disponera. För utsättningar i Mälaren finns dom beslut 
med nr 029-78, 048-82 och 011-84, för dessa finns en sammanlagd summa 
på 10 934 kronor att disponera. 

Harbrobäcken 
Kommun: Botkyrka 
AVO: 7,5 km2 
 
Bäcken rinner från via Stora och Lilla dammen via dammen vid Alfa Laval i 
Tumba och mynnar sedan i Tumbaån som i sin tur mynnar i Tullingesjön 
och Mälaren. Björkaåöring introducerades åren 1991 och 1992. Viss 
biotopvård i form av lekgrus utfördes 1992. Utsättningar av Åvaåöring har 
sedan skett under åren 1999, 2000-2002 (rom) och 2003 (yngel). Lilla 
dammen som är en branddamm har en används för put-and-take fiske av 
regnbåge. Utskovet från branddammen utgör ett vandringshinder för fisk. 
Nedströms dammen finns ca 800 meter av strömmande biotop.  
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Åtgärdsförslag 
Tumbaån är dåligt beskuggad vilket bör åtgärdas med plantering av träd 
eller buskar. Den omgivande marken används inte vilket bör underlätta 
åtgärden. Vattendraget behöver även rensas på skräp då det ansamlats 
mycket sådant i de nedre delarna. Trumman vid inloppet till Harbrobäcken, 
blir vid högvatten helt vattenfylld och skapar ett högt tryck på vattnet. Det 
gör att det blir svårforcerat för fisken. Trumman skulle behöva bytas till en 
med större dimension. Även denna sträcka behöver beskuggning vilket 
gäller hela vägen upp till Alfa Laval. Hela denna sträcka är till största delen 
är av strömmande karaktär men skulle kunna förbättras genom 
biotopvårdanden åtgärder. En fiskväg kan byggas vid branddammen vilket 
skulle innebära att fisken har ytterligare ett område på 800 m2, fram till stora 
dammen. 

Prioriteringar 
1) Elfiske bör göras i bäcken för att se om den utsatta öringen har 

etablerat sig (Har1). 
2) Åtgärda vägtrumman där bäcken går ut i Tumbaån (Har2). 
3) Biotopvårdande åtgärder från Alfa Laval och ner till Tumbaån 

(Har3). 
4) Plantering av träd behövs från Tullingesjön och hela vägen upp till 

Alfa Laval. Detta för att förhindra att det växer igen och för att det 
ger bättre skydd för fisken (Har4). 

5) Utred om en fiskväg kan byggas vid branddammen (Har5). 
 

 
 Karta 63: Punkter där åtgärder är föreslagna i Harbrobäcken. 
 ©Lantmäteriet, 2006. Ur Geografiska Sverigedata, 106-2004/188-AB 

Uppföljning och tillsyn 
Återkommande elfisken i syfte att kartlägga fiskbeståndens status. Tillsyn 
bör göras årligen, önskvärt vore att engagera någon fiskeklubb i området. 
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Finansiering 
De åtgärder som skall göras, utredning om fiskväg, elfiske och biotopvård, 
uppgår till en totalkostnad på ca 283 000 kronor. Det finns för detta 
vattendrag även fiskeavgiftsmedel att använda från vattendom nr 015-95, 
002-95, 030-97 och 010-05. Sammanlagt finns en summa på 72 581 kronor 
att disponera.  Det finns även fiskeavgiftsmedel gällande fiskevård i 
Mälaren där beslutande myndighet är annan än Stockholms länsstyrelse de 
domarna har nr 029-78, 007-84, 060-87 och 003-88. Sammanlagt finns en 
summa på 77 229 kronor att disponera. För utsättningar i Mälaren finns dom 
beslut med nr 029-78, 048-82 och 011-84, för dessa finns en sammanlagd 
summa på 10 934 kronor att disponera. 

Älvestabäcken 
Kommun: Botkyrka 
AVO: 10,2 km2 
 
Bäcken rinner från sjön Aspen och mynnar sedan i Tullingesjön och 
Mälaren. Björkaåöring utplanterades åren 1991 och 1992. Utsättningar av 
Åvaåöring har sedan gjorts under åren 1999, 2000-2002 (rom) och 2003 
(yngel). Viss biotopvård i form av iläggande av lekgrus utfördes även år 
1992. Fjärrvärmeverket har vid driftstörningar tappat varmt vatten i bäcken 
vilket sannolikt orsakat fiskdöd. 

Åtgärdsförslag 
Vid sjön Aspen och Hågelby gård går bäcken först genom två dammar. 
Mellan den stora och den lite mindre verkar det vara stopp på vattenflödet. 
Det skulle behöva utredas om man kanske behöver byta ut någon trumma 
för att få mer vatten att gå i bäcken då vattenhushållningen är det största 
problemet i vattendraget. Vid Hågelby är bäcken också väldigt dåligt 
beskuggad och det är först på andra sidan väg 258 och ner mot mynningen 
som det finns skyddande vegetation. Det är också i denna del av 
vattendraget där det finns strömsträckor. Vägbron längst ner mot 
Tullingesjön har delvis rasat och behöver byggas upp. Nedströms bron hade 
ett gammalt hus glidit ner och ligger delvis i vattendraget. Det måste rivas 
och tas bort från bäcken.  

Prioriteringar 
1) Elfiske bör göras för att utvärdera de utsättningar som gjorts i 

bäcken (Älv1). 
2) Det raserade huset måste tas bort, idag utgör det ett definitivt 

vandringshinder för all fisk (Älv2). 
3) Vägbron behöver byggas upp så att den inte utgör något hinder för 

vandrande fisk att kunna ta sig högre upp i systemet (Älv3). 
4) Utred om vattenföringen kan blir bättre, exempelvis om mer vatten 

tillåtas gå från sjön Aspen och ut i bäcken (Älv4). 
5) Grusning behövs i de nedre delarna där strömsträckorna finns (Älv5). 
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6) Beskuggning behövs från strax innan väg 258 och upp mot Hågelby 
gård. Det är ett effektivt sätt att förhindra igenväxning (Älv6). 

7) Utred om det är stopp i trumman mellan dammarna vid Hågelby 
gård, den behöver kanske rensas eller bytas (Älv7). 

 

 
 Karta 64: Punkter där åtgärder är föreslagna i Älvestabäcken. 
 ©Lantmäteriet, 2006. Ur Geografiska Sverigedata, 106-2004/188-AB 

Uppföljning och tillsyn 
Återkommande elfisken i syfte att kartlägga fiskbeståndens status. Tillsyn 
bör göras årligen, önskvärt vore att engagera någon fiskeklubb eller 
privatperson i området. 

Finansiering 
De åtgärder som skall göras, utredning om vattenhushållningen, elfiske och 
biotopvård, uppgår till en totalkostnad på ca 286 000 kronor. Det finns för 
detta vattendrag även fiskeavgiftsmedel att använda från vattendom nr 015-
95, 002-95, 030-97 och 010-05. Sammanlagt finns en summa på 72 581 
kronor att disponera. Det finns även fiskeavgiftsmedel gällande fiskevård i 
Mälaren där beslutande myndighet är annan än Stockholms länsstyrelse de 
domarna har nr 128-92, 007-84, 060-87 och 003-88. Sammanlagt finns en 
summa på 77 229 kronor att disponera. För utsättningar i Mälaren finns dom 
beslut med nr 029-78, 048-82 och 011-84, för dessa finns en sammanlagd 
summa på 10 934 kronor att disponera. 

Gömmarbäcken 
Kommun: Huddinge 
AVO: 2,2 km2 
 
Bäcken rinner från ett källflöde, under E4: an, och mynnar i Vårbyfjärden 
och Mälaren. Bäcken har sedan länge ett bestånd av amerikansk bäckröding. 
Beståndet är mer eller mindre av museal karaktär då det introducerades som 
prydnad i parkdammarna i början/mitten av 1900-talet. Bestånd finns både 
nedan och ovan kulverten vid E4: an som delar bäcken i två delar. 
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Havsöring har tidigare setts leka i kulvertens mynning. Ca 150 meter från 
mynningen har parkdammar anlagts med delvis vandringshinder och delvis 
trappor som göra att bäckrödingen i alla fall har en viss yta att vara på. 
Uppströms E4: an går bäcken genom granskog och en ravin där den har ett 
naturligt meandrande lopp. Bäcken ingår delvis i naturreservatet 
Gömmaren.  

Åtgärdsförslag 
Vattenföringen måste säkerställas i bäcken, utredning om hur man att öka 
vattenflödet bör göras. Nedströms E4: an vid parkdammarna bör man se 
över de vandringshinder som återstår idag.  

Prioriteringar 
1) Utred om möjligheterna till att öka vattenföringen (Göm1).  
2) Ta bort de vandringshinder som finns från kulvert och upp till 

trumma vid E4: an. (Göm2). 
 

 
 Karta 65: Punkter där åtgärder är föreslagna i Gömmarbäcken. 
 ©Lantmäteriet, 2006. Ur Geografiska Sverigedata, 106-2004/188-AB 

Uppföljning och tillsyn 
Uppföljning och tillsyn sköts delvis genom att bäcken ingår i ett 
naturreservat. Önskvärt vore om även någon lokal fiskeklubb eller annan 
privatperson engagerade sig i bäcken. 

Finansiering 
De åtgärder som skall göras, utredning om ökad vattenföring och 
borttagande av vandringshinder, uppgår till en totalkostand på ca 160 000 
kronor. Det finns för detta vattendrag även fiskeavgiftsmedel att använda 
från vattendom nr 015-95, 002-95, 030-97 och 010-05. Sammanlagt finns en 
summa på 72 581 kronor att disponera. Det finns även fiskeavgiftsmedel 
gällande fiskevård i Mälaren där beslutande myndighet är annan än 
Stockholms länsstyrelse de domarna har nr 128-92, 007-84, 060-87 och 
003-88. Sammanlagt finns en summa på 77 229 kronor att disponera. 
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Lövstaån 
Kommun: Sigtuna 
AVO: 114 km2 
 
Ån rinner från den utdikade och sänkta sjön Kölingen och mynnar i 
Garnsviken och Mälaren. Till Kölingen kommer två vattendrag, Knivstaån 
och Forsbyån. Strömsträckor finns i ett av biflödena från Säbysjön till 
Knivstaån, vid Kvarngården, och i Forsbyån vid Forsby. En utredning pågår 
om förutsättningarna att ordna en permanent dämning av det utdikade 
Trunsta Träsk i Knivsta kommun. Garnsviken utgör ett viktigt 
reproduktionsområde för gös och är för närvarande föremål för en 
diskussion om inskränkningar i fisket för att säkra gösrekryteringen. 

Åtgärdsförslag 
Vattendraget bör biotopkarteras och provfiskas eftersom 
kunskapsunderlaget är dåligt. Under 2006 har emellertid Knivsta kommun 
har erhållit medel från Länsstyrelsen i Uppsala län för att bl.a. kartera 
vandringshinder och biotoper i Knivstaån. På många ställen är ån dåligt 
beskuggad. Detta bör åtgärdas med tanke på att ån mestadels går genom 
jordbruksmark. Vattenkemiprover skulle behöva tas för att utreda om 
kvalitén är tillfredställande för fisk. Kommande åtgärder bör samordnas 
med länsstyrelsen i Uppsala. 

Prioriteringar 
1) Biotopkartera och elfiske för att skapa ett bättre underlag för vilka 

åtgärder som kan bli aktuella (Löv1).  
2) Plantering av träd för beskuggning av vattendraget för att skapa en 

skyddszon mot jordbruksmarken (Löv2). 

 Karta 66: Punkter där åtgärder är föreslagna i Lövstaån. 
 ©Lantmäteriet, 2006. Ur Geografiska Sverigedata, 106-2004/188-AB 
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Uppföljning och tillsyn 
Återkommande elfisken i syfte att kartlägga fiskbeståndens status. Tillsyn 
bör göras årligen, önskvärt vore att engagera någon fiskeklubb eller 
privatperson i området. 

Finansiering 
De åtgärder som skall göras, utsättningar och biotopvård, uppgår i en 
totalkostnad på ca 15 000 kronor. Det finns för detta vattendrag även 
fiskeavgiftsmedel att använda från vattendom nr 015-95, 002-95, 030-97 
och 010-05. Sammanlagt finns en summa på 72 581 kronor att disponera. 
Det finns även fiskeavgiftsmedel gällande fiskevård i Mälaren där 
beslutande myndighet är annan än Stockholms länsstyrelse de domarna har 
nr 128-92, 007-84, 060-87 och 003-88. Sammanlagt finns en summa på 77 
229 kronor att disponera. För utsättningar i Mälaren finns dom beslut med 
nr 029-78, 048-82 och 011-84, för dessa finns en sammanlagd summa på 10 
934 kronor att disponera.   

Flodområde 63: Trosa och Södertälje kommun 

Mölnboån 
Kommun: Södertälje 
AVO: 88 km2 
Ån rinner från Långsjön via Lillsjön och mynnar i sjön Sillen och är därmed 
ett biflöde till Trosaån. Nedströms Sillen finns flera vandringshinder vilket 
omöjliggör uppvandring av havslevande fisk. Det är en förhållandevis bred 
å med god beskuggning och varierande biotoper med både lugna och 
strömmande partier. I vattendraget pågick under perioden 2003 och 2004 
projektet BIOSTOCK i syfte att studera lokal anpassning av öring. Då sattes 
öringrom ut från tre populationer, Jörlandaån i Bohuslän, Dalälven och 
Skåne samt Åvaåöring.  
 
Vattendraget har tidvis låg vattenföring. Mölnboåns vattensystem är också 
delvis mycket näringsrikt och anses på vissa ställen vara förorenat. 

Åtgärdsförslag 
Den låga vattenföringen bör utredas då avrinningsområdet är relativt stort 
och innehåller många sjöar. Sannolikt regleras flödet via dom och den bör 
ses över. Det finns även behov av biotopvårdanden åtgärder. Det ligger även 
en hel del skräp i ån som skulle behövas tas bort. 

Prioriteringar 
1) Utredning över vattenföringen och eventuella vattendomar (Möl1). 
2) Biotopvårdande åtgärder i form av iläggning av grus och sten 

(Möl2). 
3) Borttagande av skräp i ån (Möl3). 
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 Karta 67: Punkter där åtgärder är föreslagna i Mölnboån. 
 ©Lantmäteriet, 2006. Ur Geografiska Sverigedata, 106-2004/188-AB 

Uppföljning och tillsyn 
Återkommande elfisken i syfte att kartlägga fiskbeståndens status. Tillsyn 
bör göras årligen, önskvärt vore att engagera någon fiskeklubb i området. 

Finansiering 
De åtgärder som skall göras, se över vattenföringen och biotopvård, uppgår i 
en totalkostnad på ca 133 000 kronor. Finansieringskällor är till ca 50 % 
fiskevårdsbidrag, utöver det kan strukturmedel från EU sökas. Det finns för 
detta vattendrag även fiskeavgiftsmedel att använda från vattendom nr 010-
05. Sammanlagt finns en summa på 40 000 kronor att disponera. 

Sigtunaån 
Kommun: Trosa 
AVO: ca 200 km2 
 
Ån rinner från Frösjön till sjön Sillen och länsgränsen mot Södermanlands 
län går mitt i vattendraget. Nedströms Sillen byter vattendraget namn till 
Trosaån. Nedströms Sillen finns flera vandringshinder vilket omöjliggör 
uppvandring av havslevande fisk. Trosa AFK bedriver biotopvård och 
utsättningar i Trosaån. I Sigtunaån förvaltas fisket av Gnestaortens FVO 
vilka gjort vissa utsättningar och biotopvård i vattendraget. I Frösjön och 
Sillen finns goda bestånd av gös som sannolikt vandrar mellan sjöarna i 
vattendraget. Troligtvis är det även en lekplats för arten. Den 
dammkonstruktion som finns utgör sannolikt partiellt vandringshinder för 
gös.  Åren 1990 och 1992 gjordes utsättningar av öring i Sigtunaån vilket 
har kompletterats under 2002. Vid uppföljningar kunde det konstateras att 
viss föryngring skett. En del biotopvård har gjorts i form av borttagande av 
skräp och omkullfallna träd som störde lekplatserna.  
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Åtgärdsförslag 
Biotopvård bör göras i form utav grusning och stensättning av bottnarna. En 
utredning bör också göras för att avgöra om det går att underlätta 
fiskvandringen mellan Sillen och Frösjön genom att modifiera dämmet. På 
sikt bör även vandringhindren i Trosaån åtgärdas. 

Prioriteringar 
1) Ett elfiske bör göras för att se om öring finns kvar (Sig1). 
2) Underlätta fiskvandring mellan Sillen och Frösjön genom modifieringar 

av dämmet (Sig2). 
3) Om elfisket visade att öringen finns kvar i ån kan det bli aktuellt med 

stödutsättningar av öring (Sig3). 
4) Biotopvårdande åtgärder i form av iläggning av grus och sten (Sig4). 

 
 Karta 68: Punkter där åtgärder är föreslagna i Sigtunaån. 
 ©Lantmäteriet, 2006. Ur Geografiska Sverigedata, 106-2004/188-AB 

Uppföljning och tillsyn 
Återkommande elfisken i syfte att kartlägga fiskbeståndens status. Tillsynen 
sköts av Gnestaortens FVO.  

Finansiering 
De åtgärder som skall göras, elfiske, utsättningar och biotopvård, uppgår i 
en totalkostad på ca 173 000 kronor. Finansieringskällor är till ca 50 % 
fiskevårdsbidrag, utöver det kan strukturmedel från EU sökas. Det finns för 
detta vattendrag även fiskeavgiftsmedel att använda från vattendom nr 010-
05. Sammanlagt finns en summa på 40 000 kronor att disponera. 
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Hotade fiskarter i Stockholms län 

Kunskapsläget är undermåligt för många fiskarter i Stockholms län. Dels så 
gäller detta kunskap om den geografiska spridningen och dels saknas 
kunskap om beståndens status. Flera av de arter som finns upptagna nedan 
är inte hotade på nationell nivå. Länsstyrelsen befarar emellertid att 
bestånden av flera av arterna, exempelvis id, har minskat. Gemensamt för 
flera av arterna är att de är mer eller mindre beroende av rinnande vatten för 
reproduktionen. Den omfattande negativa påverkan som finns på de 
rinnande vattnen i länet har sannolikt minskat beståndens numerär. Många 
av de åtgärder som föreslås i avsnittena ovan kommer att gynna dessa arter. 
Men vid exempelvis åtgärdande av vandringshinder är det av vikt att 
fiskvägarna konstrueras så att även icke laxartad fisk kan passera. För att 
öka kunskapsläget så krävs inventeringar för att fastställa vart arterna 
förekommer. 

Asp (Aspius aspius) 
Arten är placerad i hotkategorin VU (sårbar) på rödlistan. Asp är även en art 
som omfattas av Natura 2000. För närvarande pågår framtagandet av ett 
nationellt Åtgärdsprogram (ÅGP). Sådana upprättas för alla växt- och 
djurarter samt biotoper som inte kan bevaras genom generella 
naturvårdsåtgärder utan är i behov av särskilda insatser. Fiskeriverket är 
ansvarigt för åtgärdsprogrammet. 
 
I Stockholms län är det känt att asp leker i åtminstone två vattensystem. Det 
mest väldokumenterade är det i Oxundaåns vattensystem. Till vattendraget 
vandrar asp från Mälaren för lek vilken sker i både själva Oxundaån, Edsån 
och Verkaån. I systemet förekommer det även asp i sjön Norrviken. Det 
andra beståndet finns i Garnsviken i Åkerströms avrinningsområde. 
Lekplatserna för detta bestånd är dåligt kända liksom om det förekommer 
vandring från skärgården och upp i Åkerströmmen. Asp förekommer även i 
Norrström men det är inte känt om detta är asp som kommer från Mälaren 
eller saltsjön.   
 
Aspen är den mest utpräglade rovfisken i karpfiskfamiljen. Arten kan i 
undantagsfall uppnå en längd på en meter och väga upp till 10 kilo. 
Könsmognaden inträder vid fyra till sex års ålder. På våren efter islossning 
vandrar aspen upp i strömvatten för lek. Rommen kläcks efter 2-3 veckor, 
beroende på vattentemperatur. De yngel som kläcks i rinnande vatten driver 
nedströms till lugnare områden. Aspens livslängd är sannolikt över 20 år.  
 
Aspens tillbakagång tros framförallt bero på olika former av exploatering av 
vattendrag som anläggande av dammar, kanalisering samt 
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torrläggningsföretag. Ingreppen har reducerat antalet lekområden. Även i 
sjöar har lekområden försvunnit på grund av muddring och byggande i 
vatten. I Mälaren kan beståendet även tidigare ha påverkats av fiske. I dag 
utgör fisket sannolikt inget hot då den sporadiskt tas som bifångst på nät och 
bottengarn. Sedan några år är det även fiskeförbud i alla till Mälaren 
mynnande vattendrag under perioden 1/4-31/5. Syftet med detta är att freda 
asp under lekvandringen. 
 
Åtgärdsförslag är att framförallt kartlägga aspens lekplatser i länet. Det 
kräver även att en bra metod för detta arbetas fram. I Oxundaåns 
avrinningsområde finns de idag kända lekplatserna där behöver biotopvård 
göras i form utav lekplatsförbättring. Det finns även behov av skyddszoner 
med vegetation längs långa sträckor av vattendraget. För att öka 
utbredningsområdet är det angeläget att det anläggs en fiskväg vid utloppet 
av sjön Fysingen. Det är även väsentligt att det vattenvårdsarbete som sker 
inom ramen för Oxundaåprojektet fortskrider. I Åkerströmmen/Garnsviken 
bör lekplatserna identifieras för att skapa underlag för fiskevårdsåtgärder.  

Flodnejonöga (Lampetra fluviatilis) 
Arten är placerad i hotkategorin NT (missgynnad) på rödlistan. För 
närvarande pågår framtagandet av ett nationellt Åtgärdsprogram (ÅGP). 
Sådana upprättas för alla växt- och djurarter samt biotoper som inte kan 
bevaras genom generella naturvårdsåtgärder utan är i behov av särskilda 
insatser. Fiskeriverket är ansvarigt för åtgärdsprogrammet. I Stockholms län 
råder för närvarande stor kunskapsbrist över artens utbredning i länet. Med 
säkerhet finns arten i fyra av länets vattendrag (Åvaån, Kagghamraån, 
Tullviksbäcken och Norrtäljeån) men det saknas kunskap om beståndens 
status. Under våren 2007 planeras ett inventeringsprojekt angående 
flodnejonöga. Minst ett 10-tal vattendrag kommer då att okulärbesiktigas 
samt provfiskas med tinor. Kunskap om vart arten förekommer är helt 
avgörande för vilka bevarandeåtgärder som kan föreslås och vidtas.   
 
I Sverige finns tre arter av nejonögon; bäck-, flod-, och havsnejonögon. 
Bäcknejonögat är en relativt vanlig art i länet medan havsnejonögon saknas. 
Nejonögon tillhör tillsammans med pirålarna rundmunnarna. Flodnejonögon 
förekommer längs hela kusterna samt i Mälaren, Vänern och Vättern. Arten 
lever som vuxen i havet eller i stora sjöar där den sannolikt parasiterar på 
större fiskar (det finns emellertid få belägg för detta i Svenska vatten). När 
det är dags för lek vandrar den upp i vattendrag. Lekuppvandringen sker 
sannolikt under olika årstider i olika delar av landet. I Stockholms län tros 
den huvudsakliga uppvandringen ske under vinter/vår medan den i 
norrländska vattendrag sker under hösten. Leken sker under våren och pågår 
i 2-3 veckor och kort tid därefter dör den. Rommen kläcks inom 1 månad 
och de nykläckta larverna stannar en kort tid (1-3 veckor) i leksubstratet 
innan de driver nedströms och strandar i något lugnvatten där de gräver ner 
sig. Där lever de som larver vilka är mycket svåra att artbestämma. Efter 3-5 
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år sker en metamorfos då larverna omvandlas till vuxna exemplar. De är då 
omkring 8-12 cm och under vårfloden sker utvandringen till havet. Under 
första tiden lever den av bland annat fiskrom, bottendjur och småfisk. De 
fiskar som ofta parasiteras på är sill/strömming och skarpsill i havet, samt 
nors, sik och siklöja i insjöar. Havsperioden varar förmodligen 2-3 år. 
 
Det största hotet mot flodnejonögat är sannolikt exploatering av vattendrag. 
Många lek- och uppväxtplatser har försvunnit i och med det. Under de 
längre svältperioderna, i samband med metamorfosen till vuxen inför leken, 
utnyttjas de uppbyggda fettdepåerna. Nejonögelarver har visat sig kunna 
ackumulera många klororganiska föreningar. När fettdepåerna förbrukas 
kan nejonögonen utsättas för akuta förgiftningschocker i samband med att 
de fettlösliga miljögifterna löses ut, något som kan förorsaka minskad 
fertilitet och kanske till och med ökad dödlighet.  
 
Åtgärdsförslag är att främst karlägga var de finns i länet för att sedan kunna 
ta hänsyn till dessa när åtgärder planeras i vattendragen. Om en fiskväg skall 
byggas måste den byggas så att den även är forcerbar för flodnejonögat. En 
kartläggning innebär även ökad kunskap om artens beteende och 
utbredning. Även andra åtgärder kan komma att bli aktuella för att bevara 
bestånden av flodnejonöga i Stockholms län. 

Grönling (Barbatula barbatula) 
Grönlingen har vidsträckt utbredning i Europa, men är försvunnen i vissa 
delar av Centraleuropa p.g.a. föroreningar. I Sverige befinner den sig på den 
nordvästliga gränsen av sitt utbredningsområde. Arten var fram till 2005 
rödlistad. I Sydsverige har emellertid olika fiskevårdsåtgärder bidragit till 
att arten har ökat. Samtidigt gjordes inventeringar och det kunde konstateras 
att arten var vanligare än man tidigare trott. För närvarande pågår emellertid 
framtagandet av ett nationellt Åtgärdsprogram (ÅGP). Sådana upprättas för 
alla växt- och djurarter samt biotoper som inte kan bevaras genom generella 
naturvårdsåtgärder utan är i behov av särskilda insatser. Fiskeriverket är 
ansvarigt för åtgärdsprogrammet. 
 
Oavsett den nationella hotstatusen är arten ovanlig i Stockholms län och 
förkommer endast i ett vattendrag. Det är Igelbäcken om rinner från 
Säbysjön i Järfälla kommun och mynnar i Edsviken vid Ulriksdalsslottspark 
i Solna. Varje år undersöks fiskens bestånd på ett flertal platser och vid två 
av dessa återfinns fisken i stort antal. Förekomsten är emellertid 
koncentrerad till dessa två korta vattendragssträckor. Övervakningen sker 
samarbete mellan Länsstyrelsen och Naturhistoriska riksmuseet.  
 
Fisken är bottenlevande, nattaktiv och söker gärna skydd under stenar, rötter 
och död ved. I Sverige finner man den främst i steniga partier av mindre, 
strömmande vattendrag. Tillgången på skydd har stor betydelse för 
grönlingens förekomst och individtäthet i olika delsträckor i Igelbäcken. 
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Bäcken har en god förekomst av de bottenfaunagrupper som grönlingen 
föredrar. Under extrema förhållanden kan grönlingen utnyttja syret i luften 
genom att svälja ner luft i tarmen. Trots detta behöver den syrerikt vatten för 
sin överlevnad.  
 
De största hoten mot grönlingen i Igelbäcken är hydrologiska störningar. 
Vattenflödet begränsat p.g.a. att stora delar av tillrinningsområdet är 
hårdgjorda och dagvatten leds bort. Tidigare fanns betydligt mer våtmark 
kring bäcken vilket bidrog till att utjämna vattenflödet. Sänkningar av 
Översjön och Säbysjön har även det minskat flödet i vattendraget.  
 
Åtgärdsförslag är att främst att ta fram alternativ till att återställa 
vattenföringen i bäcken. Det föreligger även ett stort behov av 
biotopvårdande åtgärder i form av ökade meandring, plantering av träd för 
att öka beskuggningen, stenutläggningar för att öka turbulensen, skapa 
stånd- och lekplatser för fisken. För att öka vattendragets betydelse för fisk 
är det även angeläget att åtgärda vandringshindret i mynningen. Då skulle 
sannolikt vattendraget även nyttjas av nissöga (se nedan) som förekommer i 
mynningsområdet men som inte har möjlighet att vandra upp i vattendraget 
på grund av vandringshindret. 

Nissöga (Cobitis taenia) 
Nissöga omfattas av Natura 2000 och finns därmed upptagen i EU: s art- 
och habitatdirektiv. Arten var fram till 2005 rödlistad. I Syd- och 
Mellansverige har emellertid olika omfattande inventeringar genomförts och 
det kunde konstateras att arten var vanligare än man tidigare trott varför den 
togs bort från rödlistan. För närvarande pågår emellertid framtagandet av ett 
nationellt Åtgärdsprogram (ÅGP). Sådana upprättas för alla växt- och 
djurarter samt biotoper som inte kan bevaras genom generella 
naturvårdsåtgärder utan är i behov av särskilda insatser. Fiskeriverket är 
ansvarigt för åtgärdsprogrammet. 
 
Under 2002 genomfördes en inventering i delar av länet. Då undersöktes 
170 lokaler i 97 olika sjöar. Nissöga hittades på 23 lokaler i 17 olika sjöar. 
Från flertalet av lokalerna saknades tidigare belägg och många av lokalerna 
var överhuvudtaget inte kända för att hysa arten. Arten var därmed även 
vanligare i Stockholms län än vad som tidigare varit känt.  
 
Nissöga är en liten bottenlevande och nattaktiv fisk. Under dagen ligger den 
nedgrävd och därför beroende av ett mjukt bottensubstrat där den kan finna 
skydd och föda. Bottnar av dy, gyttja eller lera verkar gynnsammare än rena 
sandbottnar. Under extrema förhållanden kan arten utnyttja syret i luften 
genom att svälja ner luft i tarmen. Leken sker under maj-juni månad i både 
vattendrag och längs grunda bevuxna stränder. Nissögat uppträder under 
sommaren på grunda områden längs stränderna för under höst och vinter 
uppehålla sig på djupare vatten.   
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Stensimpa (Cottus gobio) 
Stensimpa omfattas av Natura 2000 och finns därmed upptagen i EU: s art- 
och habitatdirektiv. Arten är därmed skyddsvärd ur ett europeiskt 
perspektiv. I Sverige och i Stockholms län förkommer den emellertid rikligt 
i många vattendrag och sjöar. 
 
Stensimpan lever under stenar och grus i strändernas grundvatten i så väl 
sjöar och åar och bäckar. Den föredrar klara och syrerika vatten och 
befinner sig gärna i sjöarnas bränningszon. Trivs även i bräckt vatten. Den 
är aktivast under nätter och mörka dagar. Den är stationär under en och 
samma sten. Den leker under mars-juni månad. Stensimpan är vanlig i länet 
men livsutrymmet kan minskas i och med exploatering av vattendrag. I 
exempelvis delar av Kagghamraåns vattensystem skedde en utslagning av 
beståndet under tidigt 1990-tal på grund av torrläggning. 

Ål (Anguilla anguilla) 
Ål är sedan 2005 placerad i hotkategori CR (akut hotad) på rödlistan. Det 
europeiska ålbeståndet finns från Marocko upp till Nordnorge och Vita 
havet, samt i Östersjön och hela Medelhavet. I Stockholms län görs idag 
utsättningar av ål i Mälaren samt i kustvatten. Arten förekommer även i 
många av länets insjöar. 
 
Den europeiska ålen leker på stora djup i Sargassohavet i västatlanten. 
Leken sker förmodligen under vårvintern. Äggen kläcks efter några dygn 
och förs sedan med Golfströmmen och den Nordatlantiska strömmen till 
Europas kuster. Den resan bedöms ta allt från 10 månader till 3 år. 
 
Det är oklart varför rekryteringen från Sargassohavet har minskat så 
drastiskt. Tänkbara hot bedöms vara: ett alltför hårt fiske på alla stadier av 
ål, vandringshinder för såväl upp- som nerströms vandrande ålar, passage 
genom kraftverksturbiner, minskande tillgängliga uppväxtarealer, 
förändrade havsströmmar i Nordostatlanten, sjukdomar och parasiter samt 
hög belastning med fettlösliga miljögifter. När ålen gör sin resa på 750 mil 
för att leka i Sargassohavet äter den ingenting utan lever utav sina fettdepåer 
den samlat på sig.  
 
Ålen utgör en viktig del i många limniska och marina ekosystem. Det finns 
ett pågående arbetet med förvaltningsplaner för att rädda ålen och ålfisket. 
Målet är att öka antalet lekvandrande fisk för en ökad lekbiomassa och 
förhoppningsvis en ökande rekrytering. Från och med 1 maj, 2007 
genomförs ett totalt ålfiskeförbud i Sverige. Undantaget är vissa kategorier 
yrkesfiskare som kan söka dispens samt vattenområden som är belägna 
uppströms tre vattenkraftverk. I Stockholms län finns inga sådana vatten. 
Utöver inskränkningar i fisket läggs även en stor vikt på åtgärder av 
vandringshinder. Framför allt att ordna passager för fiskvandring kring 
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kraftverk och dammar. Eftersom Mälaren och Stockholms skärgård är 
lämpliga uppväxtområden för ål så bör utsättningarna fortsätta i samma 
utsträckning som tidigare. Efter 1 maj, 2007 kommer ålfisket i länet att vara 
mycket begränsat. En viktig fiskevårdsåtgärd blir då att genom fisketillsyn 
bevaka att fiskeförbudet efterlevs. 

Vimma (Abramis vimba) 
Arten är placerad i hotkategori DD (kunskapsbrist) på rödlistan. Vimma 
förekommer sparsamt längst kusten och i Mälaren. Kunskapsbristen stor i 
länet och arten har, både nationell och regionalt, med all sannolikhet 
minskat i antal. Detta är i sin tur orsakat av den omfattande negativa 
påverkan som finns på de rinnande vattnen. Lekfisken vandrar upp i 
medelstora och stora vattendrag där lekplatserna utgörs av beväxta sten- och 
grusbottnar i strömmande vatten. 
 
Kunskapsbristen om artens reproduktionslokaler kan i värsta fall leda till att 
de förstörs av vattenreglering eller andra åtgärder som påverkar 
strömförhållandena negativt. 
 
Kända leklokaler i länet är Penningbyån, Bergshamraån, Norrtäljeån och 
Taxingeån. Arten förekommer även i Stockholms ström. Statusen på 
bestånden är emellertid okänt. I första hand krävs en kartläggning över 
artens reproduktionslokaler i länet. I de vattendrag där man hittar vimma är 
det av stor vikt med fiskevårdande åtgärder. Vid åtgärdande av 
vandringshinder är det av stor vikt att fiskvägarna anpassas till arten. Det 
vill säga omlöp eller liknande konstruktioner. 

Faren (Abramis ballerus) 
Faren finns endast i de större sjöarna i Sverige. För Stockholms län gäller 
det Mälaren samt delar av Stockholms skärgård. Eventuellt kan arten finnas 
i någon ytterligare sjö. Faren kan leka i sjöar och eventuellt i utsötade 
skärgårdsvikar. Arten nyttjar emellertid även vattendrag för reproduktion 
och påverkan på vattendragen har därmed sannolikt haft en negativ inverkan 
på förekomsten i länet.   
 
I Stockholms län är kunskapsbristen stor, och arten har med all sannolikhet 
minskat i antal. I första hand behöver en kartläggning göras av artens 
utbredning och reproduktionslokaler. Kunskapsbristen om artens 
reproduktionslokaler kan i värsta fall leda till att de förstörs av 
vattenreglering eller andra åtgärder som påverkar strömförhållandena 
negativt. En inventering krävs även för att föreslå eventuella 
fiskevårdsåtgärder. 
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Stäm (Leuciscus leuciscus) 
Stäm är mer eller mindre vanlig längst med Östersjöns skärgårdar. I 
Stockholms län är kunskapsbristen stor och arten har med all sannolikhet 
minskat i antal. I förstahand behöver en kartläggning göras av artens 
utbredning och reproduktionslokaler. Det bör tas fram för att lättare kunna 
ta hänsyn till fisken vid eventuella åtgärder. 
  
Stäm föredrar miljöer med snabbt rinnande strömmar i klara vatten med 
rena grusbäddar och hög syrgashalt. I sjöar och längs kusten uppehåller den 
sig gärna i anslutning till in och utlopp. På våren vandrar fisken upp i 
vattendragen för att leka. För leken föredras hårda sandbottnar. 

Id (Leuciscus idus) 
Iden finns längst med Östersjökusten och går upp i vattendragen för att leka. 
Den förekommer även i Mälaren samt eventuellt i någon ytterligare insjö. I 
Stockholms län råder kunskapsbrist över artens utbredning och viktiga 
reproduktionslokaler. För att kunna ta hänsyn till fisken vid eventuella 
exploateringsåtgärder samt föreslå fiskevårdanden åtgärder krävs ett bättre 
kunskapsunderlag. 
 
Iden föredrar sjöar och vattendrag med klart vatten men förekommer även i 
grumliga vatten liksom kusternas bräckvatten. Leken sker på våren och 
företrädesvis i rinnande vatten. Sannolikt förekommer även lek längs kusten 
i avsnörda och utsötade marer.  

Flodkräfta (Astacus astacus) 
Arten är placerad i hotkategori EN (starkt hotad) på rödlistan. För 
närvarande pågår framtagandet av ett nationellt Åtgärdsprogram (ÅGP). 
Sådana upprättas för alla växt- och djurarter samt biotoper som inte kan 
bevaras genom generella naturvårdsåtgärder utan är i behov av särskilda 
insatser. Fiskeriverket är ansvarigt för åtgärdsprogrammet. 
 
Under 1996 gjordes en inventering av flodkräftor länet och då konstaterades 
att den fanns i minst 134 av länets totala cirka 850 sjöar. Under 2003 
upprepades studien och det kunde då konstatera att förekomsten hade 
minskat till ca 105 sjöar. Det största hotet mot flodkräftan länet är kräftpest 
och illegala utsättningar av signalkräftor. Flodkräftan är också mycket 
känslig för lågt pH-värde och låg kalciumhalt i vattnet och därmed 
försurning. Predation från fisk och mink kan lokalt vara ett hot mot bestånd 
av flodkräfta. Övergödning av sjöar är ett annat problem eftersom det 
medför ökad sedimentation och möjligheterna för kräftan att hitta 
skyddande hålrum på botten försämras. Förändringar av vattenstånd i sjöar 
och vattendrag kan också påverka flodkräftan negativt. 
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Återintroduktion av flodkräfta pågår i Bornsjön och Limmaren. Tidigare 
försök har även gjorts i bl.a. Bränningeåns vattensystem, Hammerstaåns 
vattensystem och Linaåns vattensystem. Alla försök har misslyckats och 
orsaken till det är illegala utsättningar av signalkräfta.  
 
Åtgärder som bör tas för bevarandet av flodkräftan är att först och främst 
verka för att hindra medveten spridning av signalkräfta till områden med 
flodkräfta. Även omedveten spridning av kräftpest via användningen av 
fiskeredskap, båtar och annan utrustning som använts i vattendrag med 
signalkräfta måste förhindras. I områden med flodkräfta skall man förhindra 
torrläggning och minskat vattenstånd. I dessa sjöar och vattendrag skall man 
även försöka motverka försurning och övergödning. 
 
För vidare kunskap bör provfisken fortsätta för att övervaka utvecklingen 
för flodkräftans bestånd. Information bör gå ut till berörda om flodkräftans 
situation i syfte att förhindra olagliga utsättningar. Det bör även göras 
hälsokontroll av de flodkräftsjöar som finns för att förbättra tillgången på 
material för utsättning. 

Flodpärlmussla (Margaritifera margaritifera) 
Arten är placerad i hotkategori VU (sårbar) på rödlistan. Arten omfattas 
även av Natura 2000 och finns därmed upptagen i EU: s art- och 
habitatdirektiv. Flodpärlmusslan är sedan 1994 helt fredad från fiske i 
enlighet med fiskerilagstiftningen och är dessutom skyddad enligt 
artskyddsförordningen. Sedan 2005 finns ett nationellt Åtgärdsprogram 
(ÅGP) för arten. Sådana upprättas för alla växt- och djurarter samt biotoper 
som inte kan bevaras genom generella naturvårdsåtgärder utan är i behov av 
särskilda insatser. Naturvårdsverket är ansvarigt för åtgärdsprogrammet. 
 
Flodpärlmusslan är utrotad från Stockholms län. Två skalfynd av 
flodpärlmussla från Stockholms län finns i Naturhistoriska Riksmuseets 
samlingar. Det äldsta (från mitten av 1800-talet) är fyndplatsen endast 
angivet med "Tyresö". Skalet kan härröra från Tyresåns nedre delar, den s.k. 
Follbrinksströmmen, nära mynningen i havet. Muntliga uppgifter finns från 
äldre person med lokalkännedom att flodpärlmusslan förekom i 
Follbrinksströmmen för mer än 100 år sedan. Det andra skalfyndet av 
flodpärlmussla gjordes 1975 i Åvaån. Skalet påträffades strax nedströms 
"Nedre Dammen". Ån var vid denna tid starkt försurad. Åvaån har sedan 
återinventerats utan att några nya fynd av flodpärlmusslan gjorts (vare sig 
levande djur eller ytterligare skal). Fyndet från 1975 (likväl som äldre fynd) 
visar ändå att flodpärlmusslor intressant nog förekommit även i östra 
Sverige. 
 
Flodpärlmusslan är vår mest långlivade djurart. Den kan bli över 200 år 
gammal. Flodpärlmusslan lever endast i rinnande vatten och har uppvisat en 
kraftig tillbakagång under senare hälften av 1900-talet och dess överlevnad 
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är inte säkrad på sikt. Orsakerna till tillbakagången idag är bland annat 
försurning, föroreningar, vattenreglering och skogsbruk. Dessa bidrar till 
igenslamning och annan förstörelse av lämpliga grus- och stenbottnar. Arten 
är även beroende av livskraftiga bestånd av öring (eller lax) eftersom 
larverna (s.k. glochidielarver) lever som parasiter på fiskgälar.  
 
Vad det gäller artens förekomst i Stockholms län bör förutsättningarna för 
återintroduktion utredas på de platser där den tidigare funnits. 

Flat dammussla (Pseudanodonata complanata) 
Arten är placerad i hotkategorin NT (missgynnad) på rödlistan. För 
närvarande pågår framtagandet av ett nationellt Åtgärdsprogram (ÅGP) för 
arten. Sådana upprättas för alla växt- och djurarter samt biotoper som inte 
kan bevaras genom generella naturvårdsåtgärder utan är i behov av särskilda 
insatser. Naturvårdsverket är ansvarigt för åtgärdsprogrammet. 
 
Arten förekommer i sjöar och långsamt flytande partier av vattendrag. 
Huvudsakligen finns den på slammiga ler och sandbottnar i naturligt 
näringsrika vatten. Då arten är tämligen sällsynt kan den lokalt vara 
påverkad av rensningar och grävningar i framförallt vattendrag, men även i 
sjöarnas utlopp. Även förekomst av värdfisk till musslan är av stor vikt för 
dess bevarande. 
 
Vid den relativt omfattande inventering av stormusslor som utfördes 2002 
påträffades inte denna art i länet. Men under senare år har det gjorts några 
fynd. Under 2004 påträffades arten i Albysjön (Tyresåns vattensystem). Vid 
två av tre lokaler återfanns skal av arten och vid den ena påträffades även ett 
levande exemplar. Vid en inventering som genomfördes 2005 i Edsån 
(Oxundaåns avrinningsområde) hittades skal men inga levande exemplar. 
Här krävs ytterligare inventeringar för att klargöra om arten finns kvar i 
vattensystemet.  
 
För att bevara arten i Albysjön så bör ständerna skyddas från vidare 
exploateringar såsom rensningar, muddring m.m. Om arten finns kvar i 
Edsån så bör det även har vidtas åtgärder för att bevara arten. Negativt är 
igenväxning av vattendraget. Generella fiskevårdsåtgärder som avsättande 
av skyddszoner, ökad trädvegetation längs stränderna, minskad belastning 
av dagvatten, undanröjande av vandringshinder har gynnsam effekt på arten. 
Fiskevårdsåtgärder gynnar arten både direkt och indirekt eftersom musslor 
är beroende av fisk som värddjur i samband med reproduktionen.  

Översiktlig kostnadsbedömning  
1) Karläggning av utbredning och potentiella lekplatser för asp, vimma, 

faren, id och stäm i Stockholms län. Totalsumma ca 200 000 kronor.  
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2) Att utföra åtgärder för bevarandet av flodkräftan i länet. Totalsumma 
ca 100 000 kronor. 

3) Inventering av flodnejonöga i 10-tal kustmynnande vattendrag. 
Totalsumma ca 400 000 kronor. 

4) Fiskevårdande åtgärder i anslutning till fyndplatserna av flat 
dammussla i Edsån. Totalsumma ca 50 000 kronor. 
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