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Förord  
Inom den regionala miljöövervakningen i Södermanland har Länsstyrelsen under 2004 utifrån 
den översiktliga inventeringen av grunda vegetationsklädda bottnar som gjordes 2002 valt att 
studera elva vikar ingående med avseende på vegetation och fiskrekrytering. 
 
Syftet med denna grundliga inventering är att: 

• Erhålla ett bra underlag inför arbetet med bevarandeplanerna inom nätverket Natura 
2000 

• Erhålla en uppfattning om hur fiskrekryteringen av varmvattensarter är inom länets 
mellersta del 

• Erhålla underlag för förbättrad miljöövervakning 
• Erhålla ett planeringsunderlag för natur- och fiskevård 
• Erhålla underlag för miljömålsuppföljning 
• Erhålla underlag för åtgärdsarbetet inom miljökvalitetsmålet Hav i balans och levande 

skärgård 
 
Inventeringen och rapporten har tagits fram av Fil. dr Johan Persson och Fil. dr Gustav 
Johansson. Författarna svarar själva för bedömningar och slutsatser som framförs i rapporten. 
 
Tack för ett bra arbete! 
 
Malin Kanth 
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Sammanfattning  
Grunda havsvikar är i regel mycket viktiga reproduktions- och uppväxtmiljöer för fisk. Här 
finns det substrat för lek, skyddande växtlighet, föda för de snabbt växande fiskynglen och, i 
opåverkade områden, en lämplig uppväxtmiljö vad gäller fysikaliska och vattenkemiska be-
tingelser. Grunt vatten i kombination med förhållandevis lång omsättningstid ger upphov till 
höga vattentemperaturer under vår och försommar vilket främjar fiskynglens tillväxt. Den 
förhöjda vattentemperaturen i trösklade grunda havsvikar anses vara en av två huvudfaktorer 
till varför de är så viktiga för fiskarnas reproduktion. Den andra huvudfaktorn anses vara bot-
tenvegetationen vars positiva inverkan kan antas bero på flera olika faktorer. Förutom att ut-
göra leksubstrat och en skyddad miljö för fiskyngel finns stora delar av födan för fiskyngel i 
anknytning till växtligheten. 
 
Syftet med föreliggande studie var att utföra en noggrann inventering av elva grunda havsvi-
kar i Södermanlands län. Målsättningen är att resultaten från undersökningen ska kunna ligga 
till grund för såväl miljöövervakning av grunda vikar som för skydd av värdefulla marina 
miljöer. 
 
Elva vikar inventerades under perioden 17-28 augusti 2004 med avseende på vattentempera-
tur, salthalt, siktdjup, djupförhållanden och påverkansgrad. Undervattensvegetationens art-
sammansättning och utbredning har karterats med snorklare. Längs tvärgående transekter har 
en kvadratisk provruta (0,25 m2) placerats på botten var 10:e m där artförekomst, täcknings-
grad samt djup noterats. Provtagningspunkter för fiskyngel, 12-22 per vik, slumpades ut med 
utgångspunkt från djup- och vegetationsdata. Provtagningen skedde med sprängkapslar med 1 
g krut, en standardiserad metod som fungerar även i vegetationsrika områden. 
 
År 2004 var ett jämförelsevis mycket dåligt yngelår med kall vår och sommar vilket leder till 
långsam utveckling och hög dödlighet hos de nykläckta fisklarverna. Trots detta var fångsten 
av gädda och mörtfisk i flera av vikarna i föreliggande undersökning väl i nivå de bästa vi-
karna som undersökts i t.ex. Stockholms, Uppsala och Gävleborgs län under 2004. Inga 
abborryngel fångades över huvud taget men eftersom 2004 var ett så pass dåligt yngelår är det 
svårt att dra några slutsatser om läget för abborrekryteringen i området. Abborryngel är ut-
präglade stimfiskar och vid de låga tätheter som råder under ett dåligt år ökar sannolikheten 
markant för att bara få nollskott i vikarna.  
 
De vikar som ligger mer exponerade mot öppet hav skulle eventuellt kunna vara drabbade av 
de rekryteringsskador som har uppmärksammats på senare tid. Stockholms södra skärgård, 
som räknas till de hårdast drabbade områdena, ligger mycket nära det område som studerats i 
denna undersökning. Det är främst de båda vikarna på Lacka, Gräshålet, viken S Björkskär 
och Långa klubben som borde kunna vara drabbade. Ytterligare undersökningar under flera år 
behövs dock för att kunna fastställa i vilken mån Södermanlandskusten är drabbad av rekryte-
ringsproblem för olika sötvattensarter. 
 
I sex av de undersökta vikarna påträffades kransalgen raggsträfse (Chara horrida) som är 
upptagen som Sårbar (VU) i den senaste versionen av den svenska rödlistan. I och med dessa 
fynd kan arten eventuellt avföras från rödlistan. 
 
Två vikar bedöms ha mycket höga naturvärden, nämligen Lermaren och Stenmarsfladen, som 
båda får räknas till de absolut finast vikarna i Södermanland. Ytterligare sex vikar bedöms ha 
måttliga till höga naturvärden.  
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Inledning  
En av Östersjöns allra mest värdefulla miljöer, men samtidigt också en av de känsligaste, är 
de grunda havsvikarna. Dessa områden är mycket variabla till sin karaktär och utgör ett 
väsentligt bidrag till landskapets morfologiska och biologiska diversitet. Grunda vikar är 
biologiskt mycket produktiva. I dessa ansamlas på naturlig väg näringsrika organiska sedi-
ment vilket i kombination med en relativt hög vattentemperatur under vår och sommar ger 
upphov till en hög produktion av växter och alger. Vikarna är vanligen väl skyddade mot 
större inverkan från vågor och isrörelser. En mängd djur lever i vattenmassan och på bott-
narna. Förutom att utgöra barnkammare för kustfiskpopulationer är dessa högproduktiva 
miljöer av stor betydelse för många fågelarter. 
 
För många fiskarters reproduktion är grunda havsvikar mycket viktiga. Här finns det substrat 
för lek, skyddande växtlighet, föda för de snabbt växande fiskynglen och i opåverkade områ-
den en lämplig uppväxtmiljö vad gäller fysikaliska och vattenkemiska betingelser. Senare års 
forskning har understrukit de skyddade grunda havsvikarnas särskilda betydelse för kustfisk-
populationers reproduktion (Urho et al. 1990, Karås & Hudd 1993, Karås 1996a, Karås 
1996b, Karås 1999). Grunt vatten i kombination med förhållandevis lång omsättningstid ger 
upphov till höga vattentemperaturer under vår och försommar vilket befrämjar fiskynglens 
tillväxt. Den förhöjda vattentemperaturen i trösklade grunda havsvikar anses vara en av två 
huvudfaktorer till varför de är så viktiga för fiskarnas reproduktion. Den andra huvudfaktorn 
anses vara bottenvegetationen vars positiva inverkan kan antas bero på flera olika faktorer. 
Förutom att utgöra leksubstrat och en skyddad miljö för fiskyngel finns stora delar av födan 
för fiskyngel i anknytning till växtligheten.  
 
I Mellansverige sker årligen en landhöjning på flera millimeter. I kombination med ofta låg-
länt terräng och sedimentation av organiskt material ger landhöjningen upphov till en succes-
siv förändring av skärgårdslandskapet. Omvandlingen från helt öppna havsvikar till nästan 
avsnörda sjöar har definitionsmässigt indelats i fyra olika morfologiska stadier (Munsterhjelm 
1997): (i) förstadium till flada karaktäriseras av att ytvattnet står i öppen kontakt med det 
utanförliggande havet, men till viss del begränsas bottenvattnets flöde av en tröskel i myn-
ningsområdet. Bladvassen växer endast i de allra mest skyddade lägena; (ii) flada karaktärise-
ras av att det fortfarande finns ett vattenutbyte mellan viken och havet men i begränsad om-
fattning. Vassvegetationen är välutvecklad; (iii) gloflada karaktäriseras av att mynningen är 
igenvuxen med vass men det sker ändock ett mer eller mindre kontinuerligt vattenutbyte 
mellan viken och havet. Oftast är hela viken vassomgärdad; (iv) glo karaktäriseras av att vi-
ken är helt avsnörd från öppna havet vid medelvattenstånd och vattenutbyte sker endast vid 
högt vattenstånd.  
 
Samtidigt som de grunda havsvikarna är mycket viktiga lek- och uppväxtområden för flertalet 
fiskarter är just kustzonen ofta i hög grad påverkad av mänskliga aktiviteter. Mötet mellan 
land och hav utgör ett ganska begränsat område som årligen utnyttjas av hundratusentals 
människor för rekreation, särskilt sommartid. Den alltmer ökande båttrafiken har stor direkt 
påverkan på livsmiljön i kustzonen. En indirekt effekt av denna verksamhet är olika former av 
muddringsföretag som genomförs i syfte att skapa farbara leder in till hamnar och bryggor. 
Att på detta sätt motverka den uppgrundning som landhöjningen och sedimentation ger upp-
hov till är generellt mycket negativ för livsmiljön i grunda vikar och kan ge irreparabla skador 
i känsliga biotoper.  
 
Under den senaste tioårsperioden har allt större insikt i hur viktiga de grunda havsvikarna är 
för livet i Östersjön bidragit till att inventeringar genomförts i olika delar längs den mellan-
svenska östersjökusten och längs finska kusten (Länsstyrelsen i Stockholms län 1991, 1997, 
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2003, Karås & Hudd 1993, Länsstyrelsen i Gävleborgs län 1995, 2003, 2004a, 2004b, Sandell 
& Karås 1995, Giegold et al. 1996, Munsterhjelm 1997, Rinkineva & Molander 1997, 
Wallström & Persson 1997, 1999, Dahlgren & Virolainen 1998, Bäck & Lindholm 1999, 
Karås 1999, Wallström et al. 2000, Länsstyrelsen i Södermanlands län 2002, Länsstyrelsen i 
Östergötlands län 2004). Tyvärr är mångåriga studier i samma område få varför kunskapen 
om struktur och funktion hos de grunda havsvikarnas ekosystem fortfarande är bristfällig. För 
att i möjligaste mån bevara de högproduktiva områden som de grunda havsvikarna utgör är 
det nödvändigt med ett utökat skydd. Samtidigt är kunskapen om den geografiska utbred-
ningen av dessa habitat dålig varför det är nödvändigt med ett fortsatt inventeringsarbete 
längs våra kuster. 
 
Under de senaste decennierna har rekryteringen av framför allt gädda och abborre längs flera 
kustområden i Egentliga Östersjön kraftigt försämrats. Fiskeriverkets Kustlaboratorium 
genomförde under 2003 omfattande fältstudier för att för att få en uppfattning om problemens 
omfång och geografiska utbredning (Ljunggren et al. 2005). Det visade sig att reproduktionen 
hos abborre och gädda i stort sett är utslagen i Egentliga Östersjöns ytterskärgårdar där det 
bara produceras yngel i de allra mest avsnörda vikarna. Även andra sötvattensarter som t.ex. 
mört, braxen och björkna har drabbats på ett likartat sätt. I stort sett de enda arterna som inte 
verkar ha berörts är småspigg och storspigg vilket har lett till att yngelsamhället i de drabbade 
områdenas vikar helt domineras av spigg.  
 
I områden med liten eller obefintlig skärgård, som t.ex. Gotland har rekryteringsproblemen 
fått stor inverkan på bestånden av sötvattensfisk i Östersjön. Rekryteringen av dessa arter blir 
i problemområdena starkt beroende av lämpliga sötvatten för fisken att vandra upp och leka i. 
I Kalmarsund, där yngelproduktionen i Östersjön verkar fullständigt utslagen, mynnar en del 
fortfarande lämpliga vattendrag vilket nödtorftigt kan upprätthålla populationerna. Det är där-
för mycket viktigt att kustmynnande åar och bäckar inte förstörs genom exempelvis felaktigt 
konstruerade vägtrummor m.m. 
 
Fältstudierna 2003 kunde styrka tidigare antaganden att det är vid de tidigaste livsstadierna 
efter kläckning som utslagningen sker. Den kritiska fasen verkar vara när larverna precis för-
brukat sin gulesäck och själva ska börja äta. En trolig orsak till problemen skulle därför kunna 
vara födobrist för de nykläckta larverna. Tätheterna av djurplankton var också påtagligt lägre i 
de drabbade vikarna än i de icke drabbade. 
 
Syftet med föreliggande studie var att utföra en noggrann inventering av elva grunda havsvi-
kar i Södermanlands län, mellan Hållsviken i norr och Stendörren i söder, särskilt med avse-
ende på undervattensvegetation och förekomst av fiskyngel. Målsättningen är att resultaten 
från undersökningen ska kunna ligga till grund för såväl miljöövervakning av grunda vikar 
som för skydd av värdefulla marina miljöer. Resultaten kan även användas inom ramen för 
Länsstyrelsens Natura 2000-arbete. Arbetet, som finansierats av Länsstyrelsen i Söderman-
lands län, har genomförts av Fil. dr Johan Persson och Fil. dr Gustav Johansson genom JP 
Sedimentkonsult under augusti 2004.  
 
Undersökningsområdet 
Det undersökta området täcker en relativt stor del av länets kuststräcka, från Hållsviken i norr 
ner till området runt Stendörren i sydväst. Området hyser vikar av både inner-, mellan och 
ytterskärgårdskaraktär. Utanför den cirkelformade fjärden Tvären ligger de stora öarna 
Långön, Ringsön och Hartsön. Öarna ingår i naturreservat som täcker stora arealer. I de södra 
och sydöstra delarna finns även stora skyddsområden för fågel med tillträdesförbud under 
delar av året.  
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De elva studerade vikarnas läge framgår av Figur 1-4.   
 
 

 
 
Figur 1. Karta över det undersökta kustavsnittet längs Södermanlands kust.  
 

 
Figur 2. Översiktskarta över Hållsviken, Skettnefjäden och Gunnarbolfjärden med de under-
sökta vikarna Hundsviken och Svarthålet markerade. 
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Figur 3. Översiktskarta över Tvären, Ringsön och Hartsö-Enskär med de undersökta vikarna 
Stäksviken, Viken SV Lacka, Viken S Lacka, Lermaren, Stenmarsfladen, Viken S Björkskär, 
Kuggviken och Gräshålet markerade. 
 
 

 
Figur 4. Översiktskarta över Stendörren med den undersökta viken Långa klubben markerad. 
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Material och metoder  
Fältarbetet som ligger till grund för denna rapport genomfördes under perioden 17-28 augusti 
2004. En trailerburen båt som sjösattes vid Stendörrens Naturum användes under fältarbetet. 
Elva vikar inventerades och följande utfördes/mättes: 

- Fotodokumentation med digitalkamera. 
- Mätning av vattentemperatur och salthalt på tre punkter per vik med en mätare av 

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

prov tagna på tre punkter centralt belägna i varje vik. Grumligheten anges i NTU där 
värden över 7 NTU innebär kraftigt grumligt vatten (man ser knappt handen framför 
sig när man snorklar) och där värden under 2 NTU karaktäriserar ett mycket klart 
vatten (man ser utan vidare botten på 2-3 m djup från båten). 

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

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

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

- Artsammansättning och utbredning av bottenvegetation. I varje vik har en bastransekt, 
orienterad i vikens längdriktning ut mot mynningen, mätts upp och bojar har placerats 
ut med 50 m mellanrum. Bojarna har använts för att lägga ut vinkelräta tvärtransekter 
längs vilka inventeringarna utförts. I mynningen samt 10 m från startpunkten för 
bastransekten har tvärtransekter också lagts ut. Längs varje transekt har täckningsgra-
den av olika arter bedömts av en snorklare genom att lägga ner en 50x50 cm kvadra-
tisk provruta av metall på botten. Ramen har placerats var 10:e m. På varje punkt har 
snorklaren rapporterat artförekomst och täckningsgrad, djup, trådalger samt eventuell 
förekomst av fisk. Även vegetationsförekomsten mellan rutorna har noterats, men på 
ett mer översiktligt sätt. Därför kan antalet arter per vik vara fler än vad som presente-
ras i vegetationsdiagrammen i resultatkapitlet eftersom dessa representerar situationen 
i rutorna. En båtburen person har skött den metergraderade lina som använts för av-
ståndsbedömningar samt noterat de uppgifter som snorklaren rapporterat. 

- Provpunkter för fiskyngelprovtagning har lagts ut med utgångspunkt från vegetations-
karteringarna. 12-22 punkter per vik, beroende på vikens storlek, slumpades ut i olika 
vegetationstyper och i olika djupintervall representativa för utbredningen i viken. In-
venteringen har utförts med den teknik som utvecklats av Fiskeriverkets Kustlaborato-
rium i Öregrund. Genom att låta sprängkapslar (1 g krut per kapsel) detonera under 
vattnet påverkas en yta av ca 10 m2 per detonationstillfälle. Denna metod är mycket 
lämplig att använda i vegetationsrika grunda havsvikar. Länsstyrelsen har sett till att 
erforderliga tillstånd från berörda fiskevattenägare har inhämtats. I Stäksviken gavs 
dock ej tillstånd varför denna vik ej provfiskades.   

 
Inventeringen har utförts med i stort sett identiska metoder som de som används i ett pågå-
ende EU-projekt som Upplandsstiftelsen driver tillsammans med Fiskeriverkets Kustlaborato-
rium i Öregrund, Husö biologiska station på Åland samt Yrkeshögskolan Sydväst AB i syd-
västra Finland (Persson et al. 2001). Projektet, som pågår 2002-2005, syftar främst till att 
karaktärisera fiskyngelproduktionen i grunda havsvikar utifrån abiotiska kvalitetsfaktorer och 
olika vegetationstypers sammansättning och täckningsgrad samt att kunna förutsäga grunda 
havsvikars potential för fiskyngelproduktion. Resultaten från denna studie kommer att jämfö-
ras med resultaten från EU-projektet under 2005 vilket möjliggör intressanta geografiska jäm-
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förelser (Gävleborgs, Uppsala och Stockholms län samt Åland och sydvästra Finland). Meto-
den för kartering av undervattensvegetation kommer även att vara nationell standard inom 
basinventeringen av Natura 2000-habitatet Laguner (naturtypskod 1150). Basinventeringen, 
som pågår 2004-2007, sker med medel från Naturvårdsverket. 
 
Resultat  
I nedanstående tabell presenteras samtliga i denna undersökning påträffade fiskarter (års-
yngel). Totalt påträffades 13 arter. 
 
Svenskt namn Vetenskapligt namn 

Björkna/Braxen* Abramis bjoerkna/brama 

Elritsa Phoxinus phoxinus 

Gers Gymnocephalus cernuus 

Gädda Esox lucius 

Löja Alburnus alburnus 

Mört Rutilus rutilus 

Ruda Carassius carassius 

Skarpsill Sprattus sprattus 

Småspigg Pungitius pungitius 

Storspigg Gasterosteus aculeatus 

Strömming Clupea harengus 

Stubb Pomatoschistus spp. 

Sutare Tinca tinca 
*Björkna och braxen är mycket svåra att skilja åt som yngel varför vi valt att slå ihop båda arterna. 
   
Nedan ges samtliga arter av akvatisk vegetation som påträffats i denna studie. Totalt påträffa-
des 26 arter. Förkortningarna används i diagrammen som presenterar vegetationsförekomsten 
i respektive vik i detta resultatkapitel. 
 
Vetenskapligt namn Förkortning Svenskt namn 

Gräsartade övervattensväxter   

Bolboschoenus maritimus Bm Havssäv 
Phragmites australis Pa Bladvass 
Schoenoplectus tabernaemontanii St Blåsäv 
Typha angustifolia Ta Smalkaveldun 

Undervattensfanerogamer   

Callitriche hermaphroditica Call Höstlånke 
Ceratophyllum demersum Cd Hornsärv 
Myriophyllum sibiricum Msib Knoppslinga 
Myriophyllum spicatum Mspi Axslinga 
Najas marina Nm Havsnajas 
Potamogeton pectinatus Pp Borstnate 
Potamogeton perfoliatus Pperf Ålnate 
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Ranunculus circinatus Rc Hjulmöja 
Ranunculus peltatus ssp. baudotii Rb Vitstjälksmöja 
Ruppia cirrhosa Rcirr Skruvnating 
Ruppia maritima Rm Hårnating 
Zannichellia palustris Zp Hårsärv 
Zostera marina Zm Ålgräs 

Kransalger   

Chara aspera Ca Borststräfse 
Chara baltica Cb Grönsträfse 
Chara tomentosa Ct Rödsträfse 
Chara horrida Ch Raggsträfse 
Chara canescens Cc Hårsträfse 
Chara globularis Cg Skörsträfse 
Tolypella nidifica Tn Havsrufse 

Övriga makroalger   

Fucus vesiculosus Fv Blåstång 
Chorda filum Cf Sudare 
 

 
 
Kransalger förekommer oftast i skyddade miljöer utan påverkan. Här växer rödsträfse och 
grönsträfse tillsammans. Bilden är tagen i Lermaren. 
 
 
Hundsviken 
Omgivningsdata 
Hundsviken (N 58,8786°; E 17,4860°) är belägen längs Hållsvikens östra strand och avgrän-
sas i väster av Tuna ö/Tuna udde. Viken är långsmal och orienterad i nordväst-sydostlig rikt-
ning med mynningen i den sydöstra delen (Figur 5). Det undersökta området sträcker sig 300 
m ut från den innersta vasskanten och utgörs av en ca 2 ha stor vik som successivt blir djupare 
mot mynningen. Eftersom viken saknar tröskel är det svårt att definiera exakt var mynningen 
är belägen. Det maximala djupet längs den sista transekten var 1,5 m. Större delen av det un-
dersökta området var mellan 0,5 och 1 m djupt. Bottensubstratet består till övervägande del av 
mjukt sediment.  
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Temperaturen var vid undersökningstillfället (040827) 15,9 °C och hade en salinitet av 5,8 
‰. Grumligheten var 3,8 NTU, d.v.s. vattnet var måttligt grumligt.  
 
Stränderna var vasstäckta till 100 %. Vikens omgivningar är relativt branta och präglas av 
blandskog och en hel del jordbruksmark. En del bebyggelse finns norr om viken. I sydvästra 
delen går en muddrad ränna in i ett stort vassområde där dock inga båtar eller bryggor finns. 
Möjligen är muddringen en förberedelse inför en kommande båthamn. Påverkansgraden be-
döms sammantaget som måttlig, och särskilt jordbruksområdet i vikens norra del kan säkerli-
gen ha negativ inverkan på vattenkvaliteten i viken. 

 
 
Figur 5. Hundsviken med vegetationstransekter (A-F) och punkter för fiskprovtagning. 
 
Vegetation 
Hundsvikens stränder var helt klädda med bladvass i täta bälten som hade en mäktighet mel-
lan 10 och 50 m. Vikens botten var i stort sett helt täckt av vegetation. I den inre, norra delen 
dominerade borstnate och havsnajas tillsammans med grönsträfse (Figur 6). Söderut, mot 
mynningen, ökade inslaget av hornsärv, hjulmöja och axslinga samtidigt som de ovan nämnda 
arterna minskade. Ett fåtal plantor av raggsträfse påträffades i vikens norra, inre del. Trådalgs-
påväxten var måttlig förutom ett mindre område i vikens nordöstra del där mängden var 
större. Totalt i viken påträffades 16 arter. 
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Figur 6. Resultat från vegetationskarteringen i Hundsviken. Totalt inventerades 51 rutor. För-
kortningarna ges i tabellen som inleder resultatkapitlet. 
 
Fiskyngel 
Endast fyra arter fångades i Hundsviken (Figur 7). Mört, som fångades i 8 skott, var den van-
ligaste arten (1,4 individer/skott). Dessutom fångades en gädda, en del löja samt strömming. 
Fångsten av strömming säger dock inget om vikens potential som reproduktionslokal för arten 
eftersom ynglen lever pelagiskt och kan ha transporterats in i viken med vattenströmmar. 
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Figur 7. Antal fiskyngel per skott i Hundsviken. 
 
Kommentar  
Hundsviken, som är måttligt påverkad, karaktäriseras av mycket riklig bottenvegetation med 
stor artrikedom. Tämligen få fiskar fångades under yngelprovtagningen, men det bör noteras 
att ett gäddyngel och dessutom både mört och löja fångades. De yttre förutsättningarna tyder 
dock på att Hundsviken borde kunna vara en bra fiskrekryteringslokal. Samtidigt finns också 
förutsättningar för att det är en rekryteringsskadad lokal. Se vidare i diskussionsavsnittet.      
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Axslingan blir lång och når ofta ända upp till ytan. Den förekommer i både näringsrika och 
näringsfattiga vikar. 
 
Svarthålet 
Omgivningsdata 
Svarthålet (N 58,8172°; E 17,4662°) är belägen mellan Gunnarbolfjärden och Viksfjärden, 
söder om Piparholmen och innanför Älgskär. Viken har två relativt breda mynningar, en i 
nordost och en i sydost (Figur 8). Det undersökta området, som är ca 3 ha stort, avgränsas av 
sunden i nordost och i sydost där maxdjupet är 1,2 respektive 1,9 m. Det senare var också det 
djupast uppmätta i det undersökta området och viken saknar alltså tröskel. Bottensubstratet i 
större delen av viken består av finare sediment men i det södra sundet var sandinblandningen 
ganska stor och botten fastare. 
 
Vattnet var tämligen grumligt i själva viken (2,0-3,1 NTU) men klarnade mot den sydöstra 
mynningen. Detta var särskilt påtagligt under fiskprovtagningen (28 augusti) då stora delar av 
vikens vatten var mycket klart (bottensikt). Temperaturen var 15,0 °C och saliniteten 5,8 ‰ 
(040827).  
 
Stränderna var täckta med smala vassbälten i mynningsområdena medan den inre västra delen 
präglades av relativt breda bälten. Blandskog dominerar på land. Ett fritidshus och en mindre 
brygga finns i vikens norra del. Påverkansgraden bedöms vara låg till måttlig. 
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Figur 8. Svarthålet med vegetationstransekter (A-F) och punkter för fiskprovtagning. 
 
Vegetation 
Vegetationen skiljde sig starkt mellan de olika delarna av viken. Totalt hittades hela 17 arter i 
Svarthålet (Figur 9). Den inre, västra delen dominerades av borstnate, hjulmöja och skruvna-
ting medan det sydöstra mynningsområdet framför allt hyste blåstång och mattor av höst-
lånke. I söder fanns, på grunt vatten, en tät matta av borstnate, hårnating och hårsärv med in-
slag av rödsträfse. Trådalgspåväxten var här mycket riklig, till skillnad från resten av viken 
där den var måttlig. Från mitten av viken och österut ökade inslaget av kransalger med skör-
sträfse som den vanligaste arten. Raggsträfse och grönsträfse förekom också. Vassen domine-
rade längs stränderna med gradvis glesnande bälten närmare mynningarna.  
 

 
 
Höstlånke växer lågt nära botten medan ålnate blir så lång att den ofta når ända upp till 
ytan. Bilden är tagen i Svarthålet. 
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Figur 9. Resultat från vegetationskarteringen i Svarthålet. Totalt inventerades 50 rutor. För-
kortningarna ges i tabellen som inleder resultatkapitlet. 
 
Fiskyngel 
De vanligaste arterna av årsyngel var mört och löja (7,1 respektive 3,9 individer/skott; Figur 
10). Dessutom fångades en hel del strömming samt en gädda och en stubb. Fångsten av 
strömming säger dock inget om vikens potential som reproduktionslokal för arten eftersom 
ynglen lever pelagiskt och kan ha transporterats in i viken med vattenströmmar. Svarthålet var 
den individrikaste viken med drygt 11 fiskar per skott (strömming borträknad). 
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Figur 10. Antal fiskyngel per skott i Svarthålet. 
 
Kommentar  
Denna nästan opåverkade vik karaktäriserades av stor artrikedom av bottenvegetation. Vattnet 
var anmärkningsvärt klart i stora delar av viken, särskilt i det södra mynningsområdet. Stora 
mängder mört och löja fångades. Det bör även noteras att ett gäddyngel fångades. Viken har 
en mycket speciell karaktär och bör studeras i en eventuell uppföljande studie.    
 
 
Stäksviken 
Omgivningsdata 
Stäksviken (N 58,7843°; E 17,3757°) är belägen mellan Trobbofjärden och Tvären i nord-
västra hörnet av den senare. Det undersökta området ligger i södra delen av den lilla viken 
Utterfladen. Stäksviken är orienterad i nord-sydlig riktning med den breda och svårdefinie-
rade mynningen belägen i norr (Figur 11). Vi har valt att dra mynningen ungefär vid 3 m-kur-
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van. Djupet ökar successivt från ca 0,5 m i södra delen till ca 3 m i mynningsområdet. Viken 
är således helt otrösklad. Det finns dock en tröskel mellan Utterfladen och Tvären varför om-
rådet kan betraktas som del av en flada. Storleken på det inventerade området är ca 2,5 ha. 
Bottensubstratet bestod till övervägande del av mjukt sediment.  
 
Vattnet var tämligen grumligt i själva viken. Dock gjordes inga mätningar av temperatur, 
salthalt eller grumlighet eftersom tillstånd till fiskprovtagning ej gavs (dessa mätningar görs 
standardmässigt i samband med fiskprovtagningen och ej i samband med vegetationskarte-
ringen).  
 
Stränderna var till större delen täckta av relativt smala vassbälten. Blandskog dominerar på 
land och i öster finns en del jordbruksmark som når ner till ett avstånd av ca 30 m från stran-
den. I den östra delen av viken finns en sjöbod och två mindre bryggor. Inverkan från den 
intilliggande Trobbofjärden är oklar. I övrigt bedöms påverkansgraden vara låg till måttlig.  

 
 
Figur 11. Stäksviken med vegetationstransekter (A-E). Tillstånd för fiskprovtagning erhölls 
ej. 
 
Vegetation 
Vegetationen täckte stora ytor av viken med undantag för den centrala, djupare delen (>2,5 
m). Totalt påträffades 13 arter (Figur 12). Knoppslinga, som var tämligen ovanlig i området i 
övrigt, fanns i riklig mängd i den inre delen av viken. Längre ut ersattes den av axslinga. 
Borst- och ålnate samt hjulmöja och hornsärv var vanliga arter. Stora ytor mellan 1,5 och 2,5 
m djup täcktes av täta mattor av höstlånke. Trådalgspåväxten i viken var mycket liten. 
 



 17

Stäksviken

0

10

20

30

40

50

60
B

m P
a C
f

C
d

R
c

P
p

P
pe

rf

M
sp

i

M
si

b

R
m

C
al

l

Täckningsgrad %
Antal rutor

 
Figur 12. Resultat från vegetationskarteringen i Stäksviken. Totalt inventerades 55 rutor. För-
kortningarna ges i tabellen som inleder resultatkapitlet. 
 
Fiskyngel 
Ingen yngelprovtagning genomfördes i Stäksviken (tillstånd erhölls ej från fiskevattenägaren). 
 
Kommentarer 
I nära anslutning till viken ligger Trobbofjärden, vars påverkan på Stäksviken är oklar. Bot-
tenvegetationen var riklig i den inre delen av viken medan de yttre djupare delarna karaktäri-
serades av grumligt vatten och sparsam vegetationsförekomst. I de yttre delarnas strandnära 
partier fanns fina mattor av höstlånke. Det bör även noteras att knoppslinga påträffades i rik-
lig mängd i vikens inre del. Tillstånd till fiskprovtagning erhölls dessvärre ej. Viken har dock 
förutsättningar för att vara en potentiellt bra rekryteringslokal för framförallt abborre. Både 
vid översiktsinventeringen 2002 och vid 2004 års vegetationskartering noterades relativt stora 
mängder fisk i viken. Viken borde provfiskas vid en eventuell uppföljande studie, förutsatt att 
tillstånd ges. 
 
 
Viken SV Lacka 
Omgivningsdata 
Viken SV Lacka (N 58,7505°; E 17,5643°) är belägen på Lackas sydsida innanför Port-
klubbarna. Viken är böjd och har mynningen i söder (Figur 13). Det undersökta området är 
grundare än 1 m förutom i den sydliga och något bredare delen där maximala djupet är 3,5 m. 
Ingen tröskel finns. Viken är ca 1,5 ha. Bottensubstratet är tämligen fast med stor sandin-
blandning. I den yttre delen blir substratet grovkornigare och bitvis förekommer ren grusbot-
ten. 
 
Vattnet var mycket klart (0,7 NTU) i hela viken. Temperaturen var 17,0 °C och saliniteten 5,9 
‰ (040824). 
 
Stränderna var täckta av vass längst in, i övrigt förekom smala, mindre ruggar av havssäv. I 
vikens yttre delar dominerar klipphällar. Klippor och hällmarkstallskog samt en hel del olika 
lövträd omger viken. Viken bedöms vara nästan helt opåverkad.  
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Figur 13. Viken på SV Lacka med vegetationstransekter (A-D) och punkter för fiskprovtag-
ning. 
 

 
 
Viken SV Lacka är smal och grund med mycket klart vatten. 
 
Vegetation 
Totalt påträffades 14 arter i viken (Figur 14). Den inre, smala delen av viken var mycket 
grund och kantades av bladvass, här och där med inslag av havssäv. Botten, som var tämligen 
sandig, täcktes av en matta bestående av borstnate och hårsärv samt skruv- och hårnating. 
Borststräfse och hårsträfse var fläckvis vanliga. Vegetationen glesnade utåt i viken och endast 
borstnate, skruvnating och blåstång hade någon nämnvärd täckningsgrad i de djupare delarna. 
Trådalgstäckningen var tämligen riklig i hela viken. 
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Figur 14. Resultat från vegetationskarteringen i viken SV Lacka. Totalt inventerades 15 rutor. 
Förkortningarna ges i tabellen som inleder resultatkapitlet. 
 
Fiskyngel 
De vanligaste arterna av årsyngel var elritsa och storspigg (1,7 respektive 3,2 individer/skott; 
Figur 15). Totalfångsten av årsyngel var jämförelsevis hög p.g.a. den stora mängden storspigg 
i de yttersta strandskotten. En stor mängd årsyngel av storspigg och elritsa sjönk också vid 
provtagningen. 

Viken SV Lacka

0

2

4

6

8

Stubb Elritsa Skarpsill Storspigg

 
Figur 15. Antal fiskyngel per skott i viken SV Lacka. 
 
Kommentarer 
Denna lilla vik är helt opåverkad och präglades av mycket klart vatten vid undersökningen. 
Relativt många arter av bottenvegetation fanns i viken med minskande utbredning ut mot vi-
kens mynning. Elritsa och storspigg var de vanligast förekommande fiskarterna, och det finns 
risk för att viken är drabbad av rekryteringsstörningar. Se vidare under diskussionsavsnittet.  
 
 
Viken S Lacka 
Omgivningsdata 
Viken S Lacka (N 58,7469°; E 17,5721°) är belägen på Lackas södra ände innanför Hamn-
hamnsklubben. Viken är tämligen bred men har en smal mynning i söder (Figur 16). Det 
undersökta området avgränsas i söder av sundets smalaste del och i väster av det västra sun-
dets början. Djupet varierar mellan 0,5-1,5 m i vikens norra delar medan den södra delen 
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varierar mellan 1,5-4 m. Maximalt uppmätt djup (4,1 m) påträffades i mynningen. Viken bör 
dock betraktas som ett förstadium till flada. Storleken på viken är ca 1,5 ha. Bottensubstratet 
består av mjuka sediment med viss sandinblandning som ökar söderut. Vid mynningen före-
kommer fläckvis ren grusbotten. 
 
Vattnet var vid undersökningstillfället (040824) mycket klart (0,8 NTU), temperaturen 17,0 
°C och salthalten 5,9 ‰. 
 
Stränderna domineras av klipphällar. Endast i den norra delen förekom smala bälten av blåsäv 
och havssäv. Blandskog, klipphällar och hällmarkstallskog omger viken. På landområdet norr 
om vikens nordspets förekommer visst kobete. Utöver detta är påverkansgraden låg.  

 
 
Figur 16. Viken S Lacka med vegetationstransekter (A-E) och punkter för fiskprovtagning. 
 
Vegetation 
Antalet påträffade arter var 15 (Figur 17). Blåstång var den vanligaste arten i hela viken. I den 
inre delen förekom den mest i lösliggande form men söderut, närmare mynningen, till större 
delen som fastsittande. Borstnate, hjulmöja och sudare var andra vanliga arter. Flera arter av 
kransalger fanns i viken. De vanligaste var borststräfse och hårsträfse men även skörsträfse, 
havsrufse och övergångsformer mellan grönsträfse och raggsträfse förekom. Trådalgstäck-
ningen var riklig men minskade något i den södra, yttre delen av viken. 
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Figur 17. Resultat från vegetationskarteringen i Viken S Lacka. Totalt inventerades 34 rutor. 
Förkortningarna ges i tabellen som inleder resultatkapitlet. 
 
Fiskyngel 
Endast två arter, elritsa och storspigg, fångades i viken varför ingen figur presenteras. Både 
elritsa och storspigg förekom i små mängder men en större mängd storspiggsyngel sågs 
sjunka vid flera skott. Totalfångsten av årsyngel var liten. 
 

 
 
Viken S Lacka kännetecknades av klart vatten och klippor längs stränderna. 
 
Kommentarer 
Denna sydvända vik är nästan helt opåverkad av mänskliga aktiviteter, och den ger ett mycket 
säreget intryck med sitt klara vatten och diversa vegetation precis i gränszonen ut mot öppna 
havet. Liksom för den närbelägna viken SV Lacka finns risk för att viken är drabbad av re-
kryteringsstörningar. Se vidare under diskussionsavsnittet.  
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Lermaren 
Omgivningsdata 
Lermaren (N 58,7444°; E 17,4658°) är belägen på Ringsös ostsida i sydligaste änden av 
Långösundet väster om Stora Fallsholmen. Viken har formen av en högerlunga på en vuxen 
människa (Figur 18). Den är helt avsnörd så när som på en ca 5 m bred och ca 0,5-1 m djup 
kanal i den nordöstra delen. Strömmen i sundet verkar oftast vara kraftig med snabba väx-
lingar mellan in- och utflöde. Utan båttrafik in och ut i viken skulle kanalen troligen fyllas av 
vegetation varför området kan betraktas som en gloflada. Djupet i viken är i regel mindre än 1 
m, förutom i den norra delen där djupet är ca 1,5 m. Maximala djupet, som är beläget nära 
mynningen, är 1,8 m. Det undersökta området är ca 2,5 ha stort. 
 
Vattnet var vid undersökningstillfället (040819) mycket klart (0,7 NTU), temperaturen 21,3 
°C och salthalten 6,0 ‰. 
 

 
 
Lermaren är en av de mest värdefulla vikarna i Södermanland. Sommartid är vattnet kristall-
klart och den täta undervattensvegetationen erbjuder skydd åt årets fiskyngel. 
 
Stränderna domineras av vassbälten som bitvis är mycket breda, särskilt i vikens södra delar. I 
den nordöstra delen finns klipphällar längs stranden. Blandskog omger viken som är helt opå-
verkad. 
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Figur 18. Lermaren med vegetationstransekter (A-F) och punkter för fiskprovtagning. 
 
Vegetation 
Totalt påträffades 16 arter (Figur 19). I stort sett hela vikens botten var vegetationstäckt. Bort-
sett från berghällarna i vikens nordöstra ände växte tät bladvass runt stränderna. Här och var 
fanns insprängda ruggar av havssäv och i norra änden även en del smalkaveldun. Större delen 
av botten täcktes av täta mattor av havsnajas med inslag av rödsträfse. Fläckvis dominerade 
den senare totalt. Enstaka exemplar av raggsträfse växte insprängda i mattan i den centrala 
delen av viken. I samma områden var grönsträfse vanlig och övergångsformer mellan dessa 
båda konstaterades. Borstnate och hornsärv var vanligt förekommande i hela viken. Trådalgs-
förekomsten i viken var måttlig förutom i vissa fläckar, särskilt i vasskanterna, där ganska 
riklig förekomst konstaterades. Närmast innanför mynningskanalen, där viken har sin dju-
paste del, dominerade axslinga med exemplar som når ytan. I själva mynningskanalen växte 
enstaka ålnate, borstnate och vitstjälksmöja samt en del axslinga och hornsärv. Längs kan-
terna dominerade bladvass med en hel del lösliggande blåstång. Anmärkningsvärt är att stora 
delar av botten i mynningskanalen var täckt av levande blåmusslor. Trådalgspåväxten i myn-
ningskanalen var måttlig.  
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Figur 19. Resultat från vegetationskarteringen i Lermaren. Totalt inventerades 59 rutor. För-
kortningarna ges i tabellen som inleder resultatkapitlet. 
 
Fiskyngel 
Björkna/braxen samt mört dominerade fångsten av årsyngel (2,8 respektive 1,1 individer/ 
skott; Figur 20). Dessutom fångades löja och sutare samt en gädda. 4,2 yngel per skott fånga-
des vilket får ses som ett bra resultat. 
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Figur 20. Antal fiskyngel per skott i Lermaren. 
 
Kommentarer 
Denna vik får betraktas som en av de allra mest värdefulla vikarna i hela Södermanlands 
skärgård. Viken är nästan avsnörd, helt opåverkad och inventeringen visade på en fantastisk 
bottenvegetation och ett mycket klart vatten. Tre kransalgsarter påträffades. Den vanligaste 
arten var emellertid havsnajas. Relativt stora mängder mörtfiskar fångades, liksom en gädda. 
Ett normalår torde betydligt mer fisk fångas (se vidare under diskussionsavsnittet). 
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Den klargröna kransalgen raggsträfse påträffades trots sin sällsynthet i hela sex av de elva 
undersökta vikarna i Södermanland. 
 
 
Stenmarsfladen 
Omgivningsdata 
Stenmarsfladen (N 58,7344°; E 17,5106°) är belägen på Björkskärs västsida med mynningen 
placerad mellan Enholmen och Kalvholmen. Viken är starkt avsnörd och mynningen utgörs 
av en ca 0,5 m djup och 3 m bred öppning mot väster vilket innebär att viken har en väldefi-
nierad tröskel. Tack vare en del hällbotten vid tröskeln växer inte vassen över mynningen men 
viken kan ändå betraktas som en gloflada i ett tidigt utvecklingsskede. Viken är mycket flikig 
med flera klipphällar i de centrala delarna (Figur 21). Djupet i större delen av viken är mellan 
0,5 och 1 m, med maximala djupet på 1,2 m. Det undersökta området är ca 3,5 ha stort. Bot-
tensubstratet utgörs huvudsakligen av mjuka sediment men ofta i ett ganska tunt lager. På 
flera ställen går berget i dagen.  
 
Vattnet var vid undersökningstillfället (040825) mycket klart i hela viken (0,8 NTU), tempe-
raturen 17,5 °C och saliniteten 6,1 ‰.   
 
Stränderna består till största delen av låglänta klippor, här och var med smala vassruggar. 
Viken, som omges av blandskog, våtmarker och klipphällar, är helt opåverkad.   
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Figur 21. Stenmarsfladen med vegetationstransekter (A-F) och punkter för fiskprovtagning. 
 
Vegetation 
Totalt påträffades endast 9 arter i Stenmarsfladen (Figur 22). Orsaken till att viken är relativt 
artfattig är att den är så gott som jämndjup och i stort sett bara består av en habitattyp. Nästan 
hela vikens botten var täckt av kransalger. Den absolut vanligaste arten var rödsträfse men 
raggsträfse och grönsträfse var också mycket vanliga. Dessutom fanns borstnate, havsnajas 
och borststräfse. I mynningen växte även en del axslinga och där var trådalgspåväxten riklig. I 
resten av viken var påväxten liten. Bladvass växte i mindre bestånd här och var runt viken, 
ibland med inslag av havssäv. 
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Figur 22. Resultat från vegetationskarteringen i Stenmarsfladen. Totalt inventerades 54 rutor. 
Förkortningarna ges i tabellen som inleder resultatkapitlet. 
 
Fiskyngel 
Stenmarsfladen visade stor artdiversitet vad gäller mörtfiskyngel (Figur 23). Både 
björkna/braxen, löja, sutare, mört och ruda fångades. Dessutom fångades två årsyngel av 
gädda och flera sågs med blotta ögat under vegetationskarteringen. 
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Figur 23. Antal fiskyngel per skott i Stenmarsfladen. 
 

 
 
Gäddan är omisskännlig även som årsyngel. 
 
Kommentarer 
Liksom Lermaren får denna vik betraktas som en av de allra mest värdefulla i hela Söder-
manlands skärgård. Viken är nästan avsnörd, helt opåverkad och inventeringen visade på en 
riklig bottenvegetation och ett mycket klart vatten. Fyra kransalgsarter påträffades och förut-
sättningar finns för att Stenmarsfladen kan vara en mycket viktig rekryteringslokal för varm-
vattenkrävande fiskarter. Vårt provfiske visade stor artdiversitet vad gäller mörtfiskar, och det 
vore mycket intressant att se vad resultatet skulle bli under ett normalt år. Två gäddyngel 
fångades vid provtagningen men ett flertal sågs vid vegetationskarteringen vilket antyder att 
viken kan vara extra viktig som gäddreproduktionslokal.   
 
 
Viken S Björkskär 
Omgivningsdata 
Viken S Björkskär (N 58,7312°; E 17,5127°) är belägen på Björkskärs sydsida innanför Kid-
skär och Ägglösan, endast ca 150 m från Stenmarsfladens sydände. Viken är relativt bred, 
långsträckt i nordsydlig riktning och har ett antal smala, steniga och förhållandevis grunda 
mynningar i söder (Figur 24). Den ostligaste mynningen är den djupaste (ca 2 m). Inne i viken 
är djupet ganska varierande beroende på förekomst av stenblock och klipphällar i vissa delar 
av viken. Vikens norra del är i regel mindre än 1 m djup medan den södra delen är ca 2 m 
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djup. Det maximalt uppmätta djupet är 2,4 m, d.v.s. viken är måttligt trösklad och kan be-
traktas som en flada. Undersökningsområdet på ca 1,5 ha avgränsas i söder av de små öarna 
öster om ön Kidskär. Bottensubstratet utgörs till största delen av mjuka sediment. 
 
Vattnet var vid undersökningstillfället (040825) klart i den täta vegetationen på det grunda 
partiet i norr (0,6 NTU) samt närmare mynningen i söder (0,8 NTU). Däremellan var det nå-
got grumligare (1,1 NTU). Temperaturen var 16,5 °C och saliniteten 5,9 ‰.   
 
Förutom i den nordligaste delen, där stränderna består av sankare strandängspartier, omgärdas 
viken av låglänta klippor. Blandskog och klipphällar omger viken som är helt opåverkad. 
 

 
Figur 24. Viken S Björkskär med vegetationstransekter (A-E) och punkter för fiskprovtag-
ning. 
 

 
 
Stränderna längs viken S Björkskär kännetecknas av släta klipphällar och små ruggar av säv. 
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Vegetation 
Totala artantalet i viken var 14 (Figur 25). Vegetationen i vikens inre, halvmeterdjupa del 
stod i stark kontrast till den djupare delen utanför. Grundpartiet var tätt bevuxet med hårna-
ting, hårsärv och borstnate. Grönsträfse, hårsträfse och havsnajas var vanliga inslag i den täta 
mattan. Enstaka exemplar av raggsträfse hittades även. Trådalgspåväxten var tämligen riklig i 
de inre delarna av viken. I de yttre delarna var stora ytor av botten utan vegetation. Längs 
stränderna, särskilt närmast mynningen, fanns en del blåstång. I övrigt växte en del mindre 
borstnateplantor här och var. 
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Figur 25. Resultat från vegetationskarteringen i viken S Björkskär. Totalt inventerades 36 
rutor. Förkortningarna ges i tabellen som inleder resultatkapitlet. 
 
Fiskyngel 
Endast ett fåtal elritsor fångades i den innersta vegetationstäckta delen av viken. Några stor-
spiggsyngel sjönk också vid skotten där. Dessutom fångades några stubbyngel längre ut över 
den vegetationsfria botten. Både antalet arter och totalfångsten av yngel i viken (0,4 individer/ 
skott) var mycket låg, varför ingen figur presenteras. 
 
Kommentarer 
Viken är opåverkad och hade vid inventeringen tämligen sparsam utbredning av bottenvege-
tation, förutom i den norra grunda delen. Mycket små mängder fisk fångades och det är troligt 
att viken inte är särskilt viktig som reproduktionsplats för fisk. Eventuellt kan viken vara 
drabbad av rekryteringsstörningar (se vidare under diskussionsavsnittet). 
 
 
Kuggviken 
Omgivningsdata 
Kuggviken (N 58,7284°; E 17,4441°) är belägen på Ringsöns västsida innanför och söder om 
Marsholmen. Viken är cirkelformad med en tämligen bred mynning i norr (Figur 26). Djupet 
är ca 1 m i vikens södra halva medan den norra delen är 1-1,5 m. Först nära mynningen blir 
djupet ca 2 m. Den djupaste punkten i viken, 2,3 m, är belägen på mynningstransekten. Viken 
saknar alltså tröskel. Det finns dock trösklar längre ut i det system där Kuggviken utgör den 



 30

innersta viken varför området kan betraktas som en del av en flada. Undersökningsområdet är 
ca 5,5 ha. Bottensubstratet utgörs helt av mjuka sediment. 
 
Vattnet var mycket grumligt (8,1 NTU) vid undersökningstillfället. Temperaturen var 17,1 °C 
och saliniteten 5,9 ‰ (040826).   
 
Stränderna kantas av vassbälten, ofta tämligen smala. Blandskog omger viken som är i stort 
sett opåverkad.   

 
Figur 26. Kuggviken med vegetationstransekter (A-F) och punkter för fiskprovtagning. 
 
Vegetation 
Stora delar av viken saknade vegetationstäcke. Det totala antalet påträffade arter var 16 (Figur 
27). Bladvass var vanlig, inte bara i bälten längs stränderna utan också som glesa ruggar mitt i 
viken, särskilt i den södra delen. I övrigt dominerades vegetationen av borstnate. Fläckvis var 
ålnate och axslinga tämligen vanliga. Raggsträfse var vanlig i viken och vissa exemplar hitta-
des nedåt 2 m djup. Trådalgspåväxten var mycket liten. 
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Figur 27. Resultat från vegetationskarteringen i Kuggviken. Totalt inventerades 79 rutor. För-
kortningarna ges i tabellen som inleder resultatkapitlet. 
 

 
 
Hornsärv är ett passande namn på denna undervattensväxt från Lermaren. Havsnajas är de 
ljusa växterna som omger den mörka hornsärven. 
 
Fiskyngel 
Kuggviken hade hög artdiversitet vad gäller fiskyngel och mängden var också stor (Figur 28). 
Löja var den dominerande arten (7,0 individer/skott). Dessutom fångades mört, gers och 
gädda. I den yttre delen fångades också en hel del strömming. Fångsten av strömming säger 
dock inget om vikens potential som reproduktionslokal för arten eftersom ynglen lever pela-
giskt och kan ha transporterats in i viken med vattenströmmar. 
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Figur 28. Antal fiskyngel per skott i Kuggviken. 
 
Kommentarer 
Viken är opåverkad men har ändå ett mycket grumligt vatten. Norr om viken finns en 
brygganläggning och viss påverkan på viken kan ej uteslutas. Bottenvegetationen var sparsam 
i viken. Vass täcker stränderna och i den inre delen bildar den såväl glesa som täta ruggar 
även långt från stranden. Relativt stora mängder fisk fångades och det bör noteras att två 
gäddyngel kunde håvas in. Vid en eventuell uppföljande studie borde denna vik inventeras. 
 
 
Långa klubben 
Omgivningsdata 
Långa klubben (N 58,7305°; E 17,4175°) är belägen mellan Griskär och Springarholmen i 
Stendörrens naturreservat. Viken har en komplicerad strandlinje och det förekommer flera 
långsträckta klipphällar såväl i vattnet som längs stranden (Figur 29). Tre mynningar finns 
varav den sydöstra är bredast och djupast (2,5 m djup). Den sydvästra mynningen är kuperad 
och ca 1,5-2 m djup. Inne i viken varierar djupet kraftigt. Den norra delen är något grundare 
(ca 0,5-1,5 m) än den södra (ca 1,5-2,5 m). Viken kan betraktas som ett förstadium till flada. 
Undersökningsområdet är ca 1,5 ha stort. Bottensubstratet var ytterst varierande från mjukse-
diment till grus och sten samt berg i dagen.   
 
Vattnet var tämligen grumligt (3,3 NTU) vid undersökningstillfället. Temperaturen var 16,7 
°C och saliniteten 5,8 ‰ (040826).  
 
Stränderna kantas av klippor, sten och mycket små och smala bälten av havssäv. Bitvis före-
kommer även glest med bladvass. Blandskog och klipphällar omger viken som är helt opå-
verkad.   
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Figur 29. Långa klubben med vegetationstransekter (A-E) och punkter för fiskprovtagning. 
 
Vegetation 
Antalet arter som påträffades i viken var 11 (Figur 30). Vegetationen dominerades av borst-
nate med hornsärv som vanligt inslag. I de södra delarna av viken var axslinga vanlig och 
inslaget av blåstång ökade kraftigt mot söder. Stränderna saknade bladvassbälten, men på en 
del ställen förekom gles havssäv. Trådalgsförekomsten var måttlig och jämn i större delen av 
viken. 
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Figur 30. Resultat från vegetationskarteringen i Långa klubben. Totalt inventerades 39 rutor. 
Förkortningarna ges i tabellen som inleder resultatkapitlet. 
 
Fiskyngel 
Endast stora mängder strömmingsyngel (nästan 30 individer/skott i snitt) fångades i viken 
varför ingen figur presenteras. Fångsten av strömming säger dock inget om vikens potential 
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som reproduktionslokal för arten eftersom ynglen lever pelagiskt och kan ha transporterats in 
i viken med vattenströmmar. Inga andra arter fångades men ett gädd- och flera elritseyngel 
sågs under vegetationskarteringen. Stora stim med äldre mört uppehåller sig gärna i området. 
 
Kommentarer 
Denna säregna vik har ett mycket intressant läge nära öppna havet. Mycket stora mängder 
strömmingsyngel fångades i viken. Under vegetationskarteringen några dagar tidigare syntes 
dock inga strömmingar alls i viken. Långa klubben är viktig åtminstone som födosökslokal 
för äldre mört som gärna uppehåller sig i området. Med tanke på att inga årsyngel, förutom 
strömmingsyngel, fångades finns det emellertid risk för att området är drabbat av rekryte-
ringsstörningar (se vidare under diskussionsavsnittet). Vid en eventuell uppföljande studie 
borde viken inventeras på nytt.  
 
 
Gräshålet 
Omgivningsdata 
Gräshålet (N 58,6807°; E 17,4758°) utgörs av den södra delen av den sydligaste ostvända 
viken på Enskär, i mycket nära anslutning till öppna havet. Undersökningsområdet avgränsas 
mot norr av den sydligaste raden öar och är ca 2 ha stort (Figur 31). Strandlinjen är mycket 
flikig och vikens djup varierar kraftigt men ökar generellt successivt från 0,5-1 m i söder till 
2-2,5 m i norr. Den djupaste punkten på mynningstransekten var 2,9 m vilket var den djupaste 
punkten i området. Viken kan alltså betraktas som otrösklad men kan ändå räknas som ett 
förstadium till flada. Bottensubstratet utgörs av mjuka sediment men fläckvis i ett ganska tunt 
lager vilket gör att berget går i dagen på flera ställen. Längst i söder, i vikens innersta del, är 
sandinslaget i sedimentet påtagligt.  
 
Vattnet var mycket klart (0,7 NTU) vid undersökningstillfället (040824), temperaturen 16,5 
°C och saliniteten 6,0 ‰.   
 
Stränderna utgörs till största delen av klippor, men här och var förekommer sten samt smala 
bälten av havssäv. I den östra delen ligger en mindre fågelstation. I övrigt är viken helt opå-
verkad.  
 

 
Figur 31. Gräshålet med vegetationstransekter (A-D) och punkter för fiskprovtagning. 
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Vegetation 
Antalet arter som påträffades var 12 (Figur 32). Vegetationen i Gräshålet dominerades av 
borstnate, särskilt i den centrala delen. I de innersta delarna var inslaget av hårsärv stort lik-
som även i de yttre där också blåstången utgjorde en betydande del. Större delen av botten i 
viken var vegetationstäckt. Grönsträfse var tämligen vanlig framförallt i de västra delarna av 
viken. I det grunda vattnet närmast land växte den tillsammans med hårsträfse. Några få ex-
emplar av övergångsformer mellan raggsträfse och grönsträfse påträffades också på halvme-
terdjupt vatten i vikens sydligaste ända. Ingen bladvass förekom men längs några kortare 
strandavsnitt växte gles havssäv. Trådalgsmängden i viken ökade ut mot mynningen men 
nådde aldrig mer än fläckvis över måttliga mängder. 
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Figur 32. Resultat från vegetationskarteringen i Gräshålet. Totalt inventerades 43 rutor. För-
kortningarna ges i tabellen som inleder resultatkapitlet. 
 
Fiskyngel 
Yngelfångsten dominerades helt av storspigg (5,8 individer/skott; Figur 33) och en hel del 
sjönk vid provtagningen. På grund av detta blev totalfångsten relativt stor. Några få exemplar 
av elritsa, småspigg och skarpsill fångades också. 
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Figur 33. Antal fiskyngel per skott i Gräshålet. 
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Kommentarer 
Denna vik är belägen längst ut på Enskärs spets i direkt anslutning till öppna havet. Stora 
mängder borstnate och hårsärv fanns i viken. Yngelfångsten dominerades helt av storspigg 
och det finns stor risk för att viken är drabbad av rekryteringsstörningar (se vidare under dis-
kussionsavsnittet nedan). Vid en eventuell uppföljande studie bör viken inventeras på nytt. 
 
Diskussion 
För rekryteringen av sötvattensfisk längs Svealands östersjökust verkar 2004 ha varit ett då-
ligt år. Den jämförelsevis kalla våren och sommaren har troligen lett till långsam utveckling 
och stor dödlighet hos de nykläckta fisklarverna. I andra yngelinventeringar som genomförts i 
Gävleborgs, Uppsala och Stockholms län har resultatet också varit magert. I projekt ”Fisk-
yngelproduktion i grunda havsvikar”, som löpt under de senaste tre åren, var 2004 det sämsta 
året såväl för gädda och abborre som för mörtfiskar som mört, braxen, björkna och löja (Figur 
34).  
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Figur 34. Relativ fångst av gädda, abborre och mörtfiskar (mört, braxen/björkna och löja di-
viderat med 10) i sex vikar i Uppsala och Stockholms län ingående i EU-projektet ”Fiskyng-
elproduktion i grunda havsvikar” (Persson et al. 2001) för åren 2002-2004.  
 
Vad gäller mörtfiskar ligger resultaten från flera av Södermanlandsvikarna väl i nivå med de 
bästa av de övriga inventerade vikarna 2004. Detta gäller för Lermaren, Kuggviken, Svart-
hålet, Hundsviken och Stenmarsfladen. För gädda ligger fångsten per skott i dessa vikar i nivå 
med de övriga vikarna utanför Södermanland även om ingen Södermanlandsvik gav mer än 
två gäddor. I Stenmarsfladen och Lermaren sågs dessutom ytterligare ett antal gäddyngel vid 
snorkling under vegetationskarteringen. Abborryngel saknades i fångsten i alla vikarna i före-
liggande undersökning. Eftersom 2004 var ett så pass dåligt yngelår är det svårt att dra några 
slutsatser om läget för abborrekryteringen i området. Abborryngel är utpräglade stimfiskar 
och vid de låga tätheter som råder under ett dåligt år ökar sannolikheten för att bara få noll-
skott i vikarna markant. I de undersökta vikarna utanför Södermanland fångades under 2004 
abborre i mer än ett skott endast i en av vikarna. Vikar som Svarthålet, Lermaren och Sten-
marsfladen och kanske framförallt Kuggviken och Stäksviken (som dock ej fiskades) borde 
ha fungerande abborrekrytering.  
 
De vikar som ligger mer exponerade mot öppet hav är eventuellt drabbade av de rekryterings-
skador som har uppmärksammats på senare tid och som beskrivits i inledningen. Stockholms 
södra skärgård, som räknas till de hårdast drabbade områdena, ligger mycket nära det område 
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som studerats i denna undersökning. Det är främst de båda vikarna på Lacka, Gräshålet, viken 
S Björkskär och Långa klubben som borde kunna vara drabbade. Även Hundsviken kan be-
traktas som mynnande mot öppet hav och den är inte heller avsnörd. Där var yngelfångsten 
dock jämförelsevis god trots det dåliga året och inga tecken på rekryteringsskador, bortsett 
från avsaknaden av abborre, kunde märkas.  
 
Endast i Gräshålet och i viken SV Lacka fångades (och sågs) några större mängder spigg. 
Tätheterna ligger dock ganska långt under vad som uppmätts i de drabbade vikarna i Stock-
holms södra skärgård. Dessutom förekom också elritsa i relativt stor mängd i båda dessa 
vikar. Huruvida närvaro av elritsa är ett sundhetstecken är oklart eftersom man inte vet hur 
den arten drabbas. Elritsan hör till samma familj som de övriga mörtfiskarna men är ej så be-
roende av värme som dessa. Även i Långa klubben sågs en hel del elritsa även om de undgick 
våra detonationer. I den viken sågs också ett årsyngel av gädda vid snorkling under vegeta-
tionskarteringen vilket tyder på en viss gäddrekrytering. 
 
Sammanfattningsvis kan sägas att ytterligare undersökningar under flera år behövs för att 
kunna fastställa i vilken mån Södermanlandskusten är drabbad av rekryteringsproblem för 
olika sötvattensarter. 
 
I sex av de undersökta vikarna påträffades kransalgen raggsträfse (Chara horrida). Denna art 
är upptagen som Sårbar (VU) i den senaste versionen av den svenska rödlistan (Gärdenfors et 
al. 2005). Arten har sin absoluta huvudutbredning längs den svenska östersjökusten. I övrigt 
har den endast påträffats på någon lokal i Estland respektive Finland samt sparsamt i Neder-
länderna, nordvästra Frankrike och vid Englands sydkust (Schubert & Blindow 2003). 
Sverige har således ett globalt ansvar för raggsträfsen. Anledningen till rödlistningen är att 
arten endast finns angiven från ett fåtal (29) lokaler längs svenska östersjökusten och före-
komsten bedöms vara minskande. Antagandet att arten skulle vara minskande bygger på det 
faktum att antalet lokaler för övriga brackvattensarter, t.ex. rödsträfse och havsrufse har ökat 
kraftigt i och med senare års ökade inventeringsverksamhet medan antalet raggsträfselokaler 
snarare har gått ner. Glädjande nog kan raggstäfsen, i och med fynden i föreliggande under-
sökning, eventuellt avföras från rödlistan eller åtminstone klassas som endast missgynnad 
(NT). Det bör också påpekas att forskning pågår för att klargöra raggsträfsens status som art 
eftersom övergångsformer till grönsträfse (Chara baltica) inte är ovanliga och påträffades i 
åtminstone fyra av vikarna i denna undersökning.  
 
Sammanfattande naturvärdesbedömning 
I detta avsnitt ges författarnas bedömningar av naturvärden för de enskilda vikarna. Bedöm-
ningen av vikarnas naturvärden och deras betydelse som fiskrekryteringslokal är baserad på 
en 4-gradig skala där 1 är högsta värdet/betydelsen och 4 är lägsta. 
 

1. Mycket höga naturvärden 
2. Höga naturvärden 
3. Måttliga naturvärden 
4. Låga naturvärden 

 
Det bör påpekas att det är svårt att göra denna bedömning med tanke på att 2004 får betraktas 
som ett dåligt år ur fiskrekryteringssynvinkel.  
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Hundsviken 
Sydvänd vik med riklig bottenvegetation och tämligen grumligt vatten. Måttligt påverkad. 
Oklar betydelse som fiskrekryteringslokal. Risk för rekryteringsskador. Konstaterad före-
komst av raggsträfse (Chara horrida). Måttliga naturvärden. 
 
Svarthålet 
Säregen vik med stor artrikedom av bottenvegetation. Viken har troligen stor betydelse som 
fiskrekryteringslokal. Konstaterad förekomst av raggsträfse (Chara horrida). Påverkansgra-
den är låg till måttlig och naturvärdena bedöms som höga. Återinventering önskvärd. 
 
Stäksviken 
Nordvänd vik med relativt grumligt vatten och måttlig påverkan. Bra förutsättningar för god 
fiskrekrytering (viken provfiskades ej eftersom tillstånd ej erhölls). Naturvärdet bedöms som 
måttligt till högt. Återinventering önskvärd.   
 
Viken SV Lacka 
Liten vik utan tröskel. Opåverkad. Klart vatten. Risk för rekryteringsstörningar. Måttliga na-
turvärden. 
 
Viken S Lacka 
Sydvänd vik med säregen karaktär. Opåverkad. Klart vatten med divers bottenvegetation. 
Risk för rekryteringsstörningar. Måttliga till höga naturvärden. 
 
Lermaren 
Trösklad vik med fantastisk bottenvegetation och mycket klart vatten. Sannolikt mycket stor 
betydelse som rekryteringslokal för fisk. Konstaterad förekomst av raggsträfse (Chara 
horrida). Mycket höga naturvärden. En av de absolut mest värdefulla vikarna i Söderman-
lands skärgård. 
 
Stenmarsfladen 
Trösklad vik med fantastisk bottenvegetation och mycket klart vatten. Sannolikt mycket stor 
betydelse som rekryteringslokal för fisk. Konstaterad förekomst av raggsträfse (Chara 
horrida). Mycket höga naturvärden. En av de absolut mest värdefulla vikarna i Söderman-
lands skärgård. Återinventering önskvärd. 
 
Viken S Björkskär 
Opåverkad sydvänd vik med sparsam bottenvegetation. Troligen liten betydelse som fiskre-
kryteringslokal. Risk för rekryteringsstörningar. Konstaterad förekomst av raggsträfse (Chara 
horrida). Måttliga naturvärden. 
 
Kuggviken 
Stor nordvänd vik med mycket grumligt vatten trots att själva viken är i stort sett opåverkad. 
Sparsam bottenvegetation men riklig förekomst av vass, även mitt i viken. Troligen mycket 
viktig rekryteringslokal för fisk. Konstaterad förekomst av raggsträfse (Chara horrida). 
Måttliga till höga naturvärden. Återinventering önskvärd. 
 
Långa klubben 
Säregen vik nära öppna havet. Opåverkad. Trots risk för rekryteringsstörningar är viken troli-
gen viktig åtminstone som födosökslokal för fisk. Måttliga till höga naturvärden. Återinven-
tering önskvärd.  
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Gräshålet 
Intressant vik med tämligen riklig bottenvegetation. I stort sett opåverkad. Belägen nära 
öppna havet. Risk för rekryteringsstörningar. Betydelsen som fiskrekryteringslokal är oklar. 
Måttliga till höga naturvärden. Återinventering önskvärd. 
 
Tackord  
Författarna vill framföra ett tack till Malin Kanth och Birgitta Andersson för hjälp under 
provtagningen och till tillsynsmän och personal på Stendörrens Naturum för trevliga prat-
stunder samt för att vi fick sjösätta vår båt. Tack även till Olle och Birgitta Lindeborg på Sävö 
vandrarhem för trevligt bemötande och bra boende. Vi tackar också Irmgard Blindow, 
universitetet i Greifswald, som konfirmerat våra fynd av raggsträfse. Ett sista men inte minsta 
tack går till kick-off-gänget från Vagnhärad som bjöd oss på 8 stora grillade fläskkotletter när 
vi i halvmörker kom tillbaka till vandrarhemmet med tomma magar!  
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Appendix  
Vikarna har fotodokumenterats med digitalkamera. Bilderna finns tillgängliga på CD hos 
Länsstyrelsen.   
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