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1 SYFTE 

Inventeringens huvudsyfte är att ge underlag för ett natur 
skyddsförordnande och för den översiktliga planeringen av Öst 
ra Näringen. 

Arbetet har utförts av Anna Wedin på uppdrag av länsstyrelsen 
i Gävleborg och Gävle kommun. 

Området kring Testeboåns delta hyser en frodig och artrik ve
getation med rik fågelfauna. Området är klassat som riks
intresse för naturvården. Delar av området har under åren ta
gits i anspråk för byggnationer som t ex Avaströms ångsåg och 
bostadshus med trädgårdar. Området har även utnyttjats till 
åkermark, betesdrift och soptipp. Denna kulturpåverkan har 
lämnat spår dels i form av husgrunder, kolstybb, rälsrester 
och sopor, dels i form av förvildade eller kulturgynnade väx
ter samt en betespåverkad åldersstruktur i skogen. De områden 
som bildats i deltat sedan betesdriften upphörde är de minst 
påverkade. 

Naturinventeringen visar att Testeboåns delta hyser minst 180 
kärlväxtarter. Det förekommer flera starr-, säv- och gräs
arter. Många vackert blommande örter som t ex fackelblomster, 
videört, topplösa, svärdslilja och kärrspira ger området stor 
färgprakt under högsommaren. Bland arterna förekommer också 
åkerbär som inte hör till vanligheterna i dessa trakter. I om
rådet växer ett kraftigt bestånd av pestskråp. Deras stora 
blad och kraftiga stjälkar är imponerande. 

Trädskiktet utgörs till största delen av lövträd. Klibbal och 
björk dominerar, med inslag av bl a rönn. På den större ön i 
utloppet växer ett antal mycket kraftiga rönnar. skogen i om
rådet är delvis relativt orörd och är på väg att bilda ur
skogsartade lövbestånd. 

Den frodiga och lövskogsrika miljö som deltaområdet utgör ger 
upphov till många olika livsmiljöer för bl a fågelfaunan, vil
ket ger utrymme för många arter. Detta styrks av att 70-talet 
fågelarter häckar i området och att deltat är en välfrekvente
rad rastlokal. Blåhakesträcken är berömda. Varje år fångas och 
märks 400-500 blåhakar vid Avan. 

Testeboån är ett populärt fiskeområde. Flugfiskarna bedriver 
fiskevårdsarbete för att återfå de bestånd av lax, öring och 
harr som en gång fanns i ån. I dag använder havsöring, vimma 
och kustsik området för lek. 

Friluftslivet i området är aktivt med fiske, bad, båttrafik 
och vattenskidåkning. Områdets artrikedom och relativt goda 
tillgänglighet gör att många naturintresserade strövar i områ
det . 
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Avasältan representerar en naturtyp som är mycket sällsynt i 
dag. Betesdriftens upphörande har medfört igenväxning av 
strandängar och naturtypen har försvunnit ur landskapsbilden. 

3 UTFÖR..A.NI>E 

Inventeringen av vegetation och flora har utförts under juli 
1991. Det är i första hand kärlväxter som inventerats. Nomen
klaturen för kärlväxter följer Krok och Almquist (1984). 

Vegetationskartan är baserad på !R-flygbilder. Uppgifter gäll
ande fågelfaunan har bl a Hans Wallen från Gävle fågelklubb 
bistått med. Bernt Jonsson (Flugfiskarna) och Bertil Eriksson 
(fiskeenheten länsstyrelsen) har bistått med material angående 
fisket och fiskfaunan i området. Äldre kartmaterial från kart
arkivet på Lantmäteriverket, en uppsats av Lars Ericson (1973) 
samt Bengt Olssons muntliga uppgifter har legat till grund för 
historiken. 

4 GEOLOGI 

Testeboåns delta är uppbyggt av mäktiga svämsandfält. 
Berggrunden i området är överallt täckt av lösa avlagringar. 
Enligt den geologiska kartan består den av kvartsdominerad 
jotnisk sandsten, röd, medkornig ofta porfyrisk granit (s k 
Strömsbro-granit) samt sur urgranit (oftast gnejsgranit). 

5 BESKRIVNING TILL VEGETATIONs 
KARTAN 

Vid inventeringen påträffades 181 kärlväxtarter. Följande ve
getationsbeskrivningar utgår från vegetationskartan (se bilaga 
4 ) • 

DELOMRÅDE 1: 

ÖVRE DELEN AV ÖSTRA NÄRINGEN 

VEGETATIONSTYP: 

Lövskog med kvävegynnad undervegetation. 

TRÄDSKIKT: 

Klibbal och björk dominerar med inslag av alm, balsampop
pel, ek, lind, lönn, rönn och sälg. 

BUSKSKIKT: 

Buskskiktet utgörs i huvudsak av hägg och videarter samt 
föryngring av trädskiktet. 
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FÄLTSKIKT : 

Hallon, kirskål, nässlor och älgört dominerar. Förvildade 
arter som snöbärsbuske, spirea och syren är spår efter 
kulturpåverkan i området. Ett kraftigt bestånd av pest
skråp finns i området. 

DELOMRÅDE 2: 

NEDRE DELEN AV ÖSTRA NÄRINGEN 

VEGETATIONSTYP: 

Lövskog med ett glest fältskikt. 

TRÄDSKIKT: 

Klibbal, björk och asp med inslag av gråal, hägg och vide
arter. Klibbalen växer längs strandkanten, björken i övre 
delen och aspen i den nedre delen. 

BUSKSKIKT: 

Hägg dominerar, dock med inslag av videarter. Ett exemplar 
av olvon samt mindre rönnar förekommer. 

FÄLTSKIKT: 

Det glesa fältskiktet utgörs av bergklint, humleblomster, 
nejlikrot, rödblära, ormbär, majbräken, ekbräken, hässle
brodd och tuvtåtel. 

ÄNG/RUDERATPLATs ÖSTRA NÄRiNGEN 

VEGETATIONSTYP: 

Högört/grästyp 

FÄLTSKIKT: 

Hundäxing, ängskavle, kvickrot, gråbo, renfana, röllika, 
gulmåra och stormåra dominerar. Vägtistel, bladvass och 
ullig kardborre förekommer. 

o 
DELOMRADE 3: 

VÅTMARKSDELEN ÖSTRA NÄRINGEN/INRE FJÄRDEN 
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VEGETAT I ONSTYP : 

Strandäng av högstarrtyp av lågstarr- kråkklöver- typ. 

HÖGSTARRTYP: 

starrvegetationen består av bl a norrlandsstarr, flask
starr och blåsstarr. Tillsammans med de olika starrarterna 
växer bredkaveldun, fackelblomster, sprängört, svärdslil
ja, topplösa, videört och älgört. 

o o •• 
LAGSTARR- KRAKKLOVERTYP : 

starrvegetationen består bl a av norskstarr, gråstarr och 
trindstarr . Kabbeleka, kärrsilja, sjöfräken, vattenklöver, 
vattenmåra och ängsull utgör örtinslaget i starrvegeta
tionen . 

ÖVRIGT: 

Ett kraftigt bestånd av bladvass växer i kanten mot industri
området. Vid åkanten växer förutom grenrör, madrör och rörflen 
även myskgräs. Vattenstranden i området består av säv och 
jättegröe. 

Tiggarranunkel förekornmer i de sumpiga delarna i anslutning 
till industriområdet. 

DELOMRÅDE 4 

AVASÄLTAN 

Området består av skogsdel och strandängsdel. Här nedan följer 
beskrivningar av de olika vegetationstyper som ingår i områ
det . 

l . BLANDSKOG AV FRISK GRÄSTYP 

TRÄDSKIKT: Består främst av björk med inslag av gran, 
tall, klibbal och rönn. 

BUSKSKIKT: Består av björk, brakved, hägg, häggmispel och 
rönn . 

FÄLTSKIKT: Utgörs av bl a skogsbräken, tuvtåtel, krustå
tel, skogsstjärna i varierande utsträckning. 

Denna vegetationstyp övergår successivt 1: 
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2 . BJÖRKSKOG AV FRISK- FUKTIG TYP 

TRÄDSKIKT: Olikåldrig björkskog. C:a 50-åriga träd omges 
av 25-30-åriga träd. Detta är troligen en följd 
av den tidigare betesdriften i området. 

BUSKSKIKT: Björkskogen ersätts successivt av en yngre bård 
av björk och videarter. 

FÄLTSKIKT: Tuvtåtel dominerar. Där markfuktigheten ökar 
ersätts tuvtåtel av starr, bl a norrlandsstarr. 

3. STRANDÄNG AV VÅT HÖGSTARRTYP 

Vegetationstypen består till stora delar av norrlandsstarr 
med något inslag av kärrsilja, topplösa, videört och älg
ört. Även andra starrarter ingår. starrvegetationen är tät 
och tuvig. stråk av brunven förekommer också. Denna vege
tationstyp sträcker sig längs hela skogskanten. 

4. STRANDÄNG AV STARR-KRÅKKLÖVER-KÄRRSILJATYP 

Vegetationstypen består i huvudsak av starr, kråkklöver, 
kärrsilja och gren- och brunrör. Underlaget utgörs av vit
mossor. Markfuktigheten varierar och med den artsamman
sättningen. Arter som förekommer är blåsstarr, flaskstarr, 
norrlandsstarr, norskstarr, vasstarr, fackelblomster, kab
beleka, kärrspira, kärrstjärnblomma, kärrsälting, ängs
nycklar, sjöfräken och madrör. 
Denna vegetationstyp övergår i en lägre starrtyp: 

5. STRANDÄNG AV LÅGSTARR-FRÄKEN-TYP 

Vegetationstypen är variabel så tillvida att den i vissa 
delar består av gles starr och sjöfräkenvegetation och i 
andra delar påminner mer om starr-kråkklöver-kärrsiljaty
pen. Detta är en övergångstyp mellan mer distinkta typer. 
Typen består av olika starrarter bl a blåsstarr, flask
starr, norrlandsstarr, trindstarr, gråstarr och norsk
starr. sjöfräken är i vissa fall dominerande. Det utmärk
ande draget i denna vegetationstyp är att vegetationen är 
glesare. 

6. STRANDÄNG AV FRISK-FUKTIG GRÄSTYP 

Vegetationen domineras av brunven och madrör. Kråkklöver, 
kärrsilja, sjöfräken, topplösa, trådtåg, ängsull, gren
och brunrör är andra arter som ingår i varierande omfatt 
ning. I detta område förekommer ett par bestånd av pors 
och krypvide . 
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7 . VATTENSTRAND AV SÄVTYP 

Vegetationen består i huvudsak av säv. I sävbältet före 
kommer hästsvans, kärrspira, nordnäckros, dybläddra, 
knappsäv, veksäv, sprängört, ängsull, vattenmåra, vatten
klöver, kabbeleka, svärdslilja, sjöfräken, dvärgigelknopp, 
flaskstarr och jättegröe. 

8. VATTENSTRAND AV VASSTYP 

Vegetationen består av bladvass, bredkaveldun, jättegröe 
och svärdslilja. Den lägre vegetationen överensstämmer med 
den i vegetationstyp 7. 

Vasstypen övergår i: 

9. ÅsTRANDVEGETATION 

Vegetationen domineras av grenrör, jättegröe, rörflen och 
svärdslilja. I denna vegetation förekommer frossört och 
ängsruta. På vissa delar av åstranden bildar de ingående 
arterna bälten. 

10. STRANDSKOGEN VID ÅN 

TRÄDSKIKT: Den översta delen från vägen och ner till hör
net av åkern är lövskog bestående av klibbal, 
rönn, björk, rönn och alm. 

Resten av strandskogen, där också området med 
blandskog inräknas, domineras av klibbal. Delen 
med blandskog innehåller ett antal kraftiga 
tallar. 

Den kraftigare klibbalskogen längs ån och längs 
åkermarken bedöms vara ca 50 år. 

BUSKSKIKT: Hägg, häggmispel och rönn. 

FÄLTSKIKT: Innehåller bl a kärrviol, tuvtåtel, rödblära, 
skogsbräken och majbräken. Violen bildar bitvis 
täta mattor . Hallonbuskar förekommer. 

11. SKOGSHOLMARNA I SÄLTAN 

Dessa områden har tidigare varit öar i Inre fjärden. 

TRÄDSKIKT : Klibbal dominerar. Undantaget är den "norra" ön 
som har björkskog med en albård runt om . Någon 
enstaka rönn förekommer . 
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FÄLTSKIKT : 

o 
DELOMRADE 5: 

Hallon, stenbär, rödblära, hampdån, älgört, 
ängssyra, gåsört, nysört, videört, tuvtåtel, 
viol, strätta och kruståtel. Runt holmarna väx
er gren- och brunrör. 

HOLMARNA I ÅN 

VEGETATIONSTYP: 

Klibbaldominerad lövskog av frisk örttyp. 

l. ÖVRE ÖN 

Denna ö har förbindelse med fastlandet genom en trädstam. 

TRÄDSKIKT: Klibbal dominerar med inslag av rönn, asp, 
björk och hägg. Häggmispel förekommer även här. 

FÄLTSKIKT: I skogen förekommer rödblära, viol, ekorrbär, 
måbär, nejlikrot, tuvtåtel, hundäxing, träjon 
och älgört. 

2. MELLERSTA ÖN 

På stranden runt ön växer topplösa, videört, 
kärrsilja, vattenmåra, kabbeleka, skogssäv, 
fackelblomster, sjöfräken, kråkklöver, bredka
veldun, svärdslilja, kalla, jättegröe och gren
rör. 

På den västra stranden finns även sprängört, 
vänderot, starrarter, veksäv och dybläddra. 

Vegetationen bildar här en tydlig gradient -
ytterst sjösäv, därefter svärdslilja, starr, 
grenrör, skogssäv följt av albården mot skogen. 

Denna ö har den artfattigaste vegetationen. Spåren efter den 
tidigare verksamheten är tydliga (se historik). 

TRÄDSKIKT: Klibbal och björk. Björken har vuxit upp där 
hus stod tidigare. 

FÄLTSKIKT: Hallonbuskar, nässlor, tuvtåtel samt ett par 
exemplar av flenört. Vid inventeringstillfället 
fanns även ett fint exemplar av trollsmör på en 
björkstubbe. På den övre stranden växer grenrör 
och jättegröe som återgår i sävbältet . 
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3 . STORA ÖN I UTLOPPET 

Detta är den mest orörda ön . 

TRÄDSKIKT: Klibbal med inslag av rönn och björk. Träden är 
höga och kraftiga . En al bedömdes ha en omkrets 
på 2,2 meter. Ett antal kraftiga rönnar växer 
längs den östra stranden . På den nordöstra 
stranden finns även en yngre albård ute vid 
vattenkanten. I de nedre/yttre delarna av ön 
finns ett antal björkar. 

BUSKSKIKT: Utgörs av kraftig föryngring av rönn, hägg och 
björk . 

FÄLTSKIKT : Skogbräken, majbräken, revlummer, kärrviol, 
hallon, rödblära och tuvtåtel utgör fältskiktet 
i skogen . De tre senare avlöser varandra som 
dominanter. Fältskiktet i skogen är ofta glest. 

Fältskiktet på öppna ytor är frodigt och tät 
vuxet. På en del av området mellan den yngre 
albården och skogen ligger övervuxna stockar 
som troligen är rester efter tidigare flottning 
i ån . Detta område är gynnsamt för kärrviolen 
som här bildar täta mattor. Grenrör, älggräs, 
videört, fackelblomster, madrör, frossört och 
kärrsilja är arter som också ingår 1 vegeta
tionen . 

Kärrviolen~ mattor ersätts längre ut av kråkk
löver . Några exemplar av ängsruta och kärrdu
nört förekommer . Grenrör och videört dominerar. 
stråk av starr ersätter bitvis grenröret. I ett 
av dessa starrstråk finns en relativt rik före 
komst av åkerbär. 

På den sydvästra strandvallen växer myskgräs. 
Längs stranden växer förutom de tidigare nämnda 
arterna även nysört, åkermynta, trådtåg, bred
kaveldun, svärdslilja, sjösäv, jättegröe, rörf 
len, vattenklöver, kabbeleka, sprängört och 
vattenmåra - de senare arterna på våtare stäl 
len . 

På de yttre delarna mot Inre fjärden växer 
bladvass. 

Den övre stranden hyser samma arter som de ti 
digare beskrivna öarna - grenr ör, svärdslilja, 
jättegröe och säv . 
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6 ÖVRIG VEGETATION OCH FLORA 

l vattenväxter 

Längs åstränderna och ute i deltat förekornmer nordnäckros, gul 
näckros, vattenpilört, ålnate, pilblad, hårslinga, svalting, 
igelknopp och vattenblink. 

På de uppgrundade områdena utanför Avasältan växer nålsäv, 
srnålånke, hårslinga och vattenbläddra. Här har också 
korsslamkrypa och tretalig slamkrypa påträffats men dessa har 
ej återfunnits vid inventeringen. 

2 skonor 

På några ställen på Sältan förekornmer s k skonor. Det utmärk
ande för dessa områden är att de tydligt avviker från omgivan
de vegetation. Skonor kan uppkornrna dels p g a hög klorhalt, 
dels p g a hög sulfathalt i rnarkvätskan. Det senare uppstår då 
det sker en oxidering av de svavelrika sedimenten. Denna oxi 
dering kan ske då halten organiskt material i sedimenten är 
hög och marken dräneras. Ytan på dessa skonor är rödbrun. Mar
ken är starkt sur och pH 3 är vanligt. 

Medan betesdrift ännu förekorn fanns denna typ av skonor väl 
utbildade på Avasältan. Därefter har en kraftig igenväxning av 
i huvudsak norrlandsstarr skett och skonor är i dag ovanliga 
(Ericson 1973). 

Vid inventeringen återfanns en skona, som troligen är av sul
fattypen, i gräsområdet alldeles utanför björkskogen. Det väx
er agnsäv runt kanterna på ytan som i övrigt är fri från vege
tation. 

En annan typ av skonor förekornmer i området. Det är dels vit
mossetäckta ytor med gles starrvegetation, dels ytor i över
gången till sävbältet som är bevuxna med en tät vegetation av 
trindstarr, kräkklöver m m. 

3 Växter som tidigare noterats i området 

Strandveronika, tretalig slamkrypa, korsslamkrypa samt nick
skära har tidigare påträffats i området men har ej återfunnits 
vid denna inventering. Dessa arter finns troligen kvar i områ
det. 

7 HISTORIK 

Delområdena l och 2 har tidigare tagits i anspråk för bostäder 
och industrier. Området har genomgått en radikal förändring de 
senaste 100 åren. I dag finns endast rester kvar av den tidig
are verksamheten . Här nedan följer en kort resurne av de akti 
viteter som f örevarit under det sekel som gått. 
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Angsagen : 

I de nedre delarna av delområde l fanns Avaströms ångsåg. Den 
finns inritad på kartor från 1883. Det har inte gått att få 
fram när den revs, men enligt uppgift fanns skorstenen kvar på 
1940 - talet. Där ån gör en tvär böj låg en grävd kanal. Här 
fanns kajrester kvar på 1930- talet. Det är svårt att säga vil
ken funktion kanalen hade, men den kan ha fungerat som tran
sport" led" . 
I området finns kolstybb som troligen härrör från ångsågen. 

Flottningen: 

Testeboån har använts som flottningsled. På den övre holmen i 
inventeringsområdet stod en flottarstuga med båthus. I dag 
finns skrot kvar på ön som påminner om den tidigare verksamhe
ten. Förmannen vid flottningen bodde i den s k herrgården som 
låg ungefär där KF ligger i dag. 

Båtvarv: 

På den mellersta holmen drevs ett båtvarv. De byggnader som 
vätte mot stora åfåran var båthus. Här finns i dag rester ef
ter räls och en husgrund. Denna holme förbands med fastlandet 
av en spång . Rester av denna spång finns i dag kvar på fast
landet i form av en grindstomme. 

stickspåret: 

Det gick ett stickspår från järnvägen vid gamla vattenverket 
Helsan till åkröken. Detta stickspår användes troligen för 
transporter till och från ångsågen. I dag är den forna banval
len väg mellan fastigheten Strömma och åkröken. 

Bostäder och trädgårdar: 

Det har funnits bostadshus med trädgårdar i området. Man od
lade bl a potatis och jordgubbar. I dag ser man spår efter 
trädgårdarna i form av förvildade syrener, spirea, snöbärsbu
skar m m. Bostadshusen revs för minst 20 år sedan medan till
hörande bodar stod kvar till i början av 1980-talet. 

Förändringar: 

Landhöjningen (6 - 7 mm/år), Testeboåns naturliga uppgrundning 
av Inre fjärden samt människans användning av området har 
gjort att Östra Näringen och Avasältans utseende förändrats 
kraftigt de sista 100 åren . Östra Näringen har använts som 
soptipp och de sankmarker som en gång fanns är i dag helt ut 
fyllda. Delområde 2 och 3 var, för drygt 100 år sedan, en fri
liggande ö. 

Avasältan användes fram till i slutet av 1950 - talet som betes 
mark (Ericson 1973) . I dag kan man se spår efter betesdriften 
i f orm av taggt r åd samt att c : a 5 0- åriga solitära björkar om
gärdas av yngre björkbestånd på 25 - 30 å r. 
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Avatippe n s tar tades 1959 (E r icson 1973) . Tippen har numera 
övergått till att fungera som snötipp . 

a o 
FISKEBESTANDET 

Flugfiskarna bedriver ett omfattande fiskevårdsarbete i Teste
boån, vilket har som målsättning att återfå de fina bestånd av 
lax, öring och harr som en gång funnits i ån. Arbetet består i 
första hand av att förbättra fiskens lek- och uppväxtområden 
samt romutsättningar av havsöring och lax. Man har kunnat 
konstatera vid provfiskningar att utvecklingen går åt rätt 
håll . En något ökad uppvandring av öring från havet har man 
kunnat konstatera de senaste åren. Det är tänkt att Testeboån 
ska fungera som genbank för Dalälvens lax- och öringstammar 
och som forsknings - och utvecklingsvatten för framtidens 
fiskevård. 

Förutom havsöring använder även kustsik och vimma området för 
lek. 

I området finns även stationär öring . 

Tidigare förekom lax i Testeboån. Under perioden 1904 - 1940 
fiskades i snitt 150 kg lax per år . Den sista laxen observera
des 1970. 

9 
o 

FAGELFAUNAN 

Området hyser ett rikt fågelliv och 70 - talet arter häckar. Av 
särskilt intresse är det stora inslaget av lövskogsbundna ar
ter . Hit hör bl a härmsångare, trädgårdssångare, grönsångare, 
näktergal och mindre hackspett som alla häckar här . 

Avasältans vass - och starrvegetation i kombination med den_ 
rikliga buskvegetationen utgör goda häckningsområden för bl a 
kärr- och rörsångare, gräshoppssångare, sävsparv, gulärla, 
ängspiplärka, buskskvätta, törnsångare, brun kärrhök och en
kelbeckasin . 

Några arter som häckar i närheten och använder området för fö 
dosök är t ex duvhök, sparvhök, ormvråk och lärkfalk. Fiskgju
se och häger häckar längre bort men ses ofta fiska i området. 

Området utgör också en förnämlig lokal för nattsångare . För
utom näktergal är gräshoppssångare, sävsångare och kärrsångare 
årsvissa . Dessutom har flodsångare, busksångare och kornknarr 
hörts. 

Området är en betydande rastlokal och här kan många arter 
iakttas under flyttperioderna . Rovfåglar som kungs - och havs 
örn, fjällvråk, stenfalk, blå kärrhök. Flera vadare som rödbe
na, gluttsnäppa, svartsnäppa, skogssnäppa , g r önbena, mosnäppa, 
stora str andpipare, l jungpi pare m f l . Sjöfågel som s mådopping, 
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smålom, storlom, bläsand, snatterand, skedand, stjärtand, 
brunand, storskrake, salskrake, vitkindact gås, spetsbergsgås, 
sädgås, grågås m fl. 

Området besöks, sedan 1950-talet, flitigt av ornitologer. Gäv
le Fågelklubb ordnar årligen flera exkursioner till området, 
som p g a sin fågelrikedorn är överlägset som pedagogisk fågel
lokal. 

Vassarna samt ruderatrnarkerna kring Inre fjärden utgör viktiga 
rastlokaler för många tättingar, framför allt blåhakar. Områ
det är välkänt för sitt blåhakesträck. sedan 1977 bedriver 
Gävle Fågelklubb årlig fångst och ringmärkning av blåhakar. 

Vid Avan ringmärks 450-500 blåhakar varje år. Detta motsvarar 
c:a 20 procent av totalfångsten i Sverige per år. Totalt sett 
har c:a 45 000 blåhakar märkts i Sverige t o m 1991 varav c:a 
5 500 har ringmärkts vid Avan. 

Under slutet av 1980-talet och början av 1990-talet har flera 
vetenskapliga arbeten publicerats med material från Inre fjär
den. 

De senaste åren har ringmärkningen också blivit ett uppskattat 
studieobjekt för skolorna i kommunen. 

Till rariteterna i området kan också föras vitryggig hack
spett, gråspett, svart rödstjärt, flodsångare, busksångare, 
kärrsångare, vattenrall, kornknarr, rörhöna, pilgrimsfalk, 
jaktfalk, storskarv och vitkindact gås. 

10 REKREATION, TILLGÄNGLIGHET 

Området hyser ett aktivt friluftsliv. Det rika fågellivet loc
kar fågelintresserade till området och de lättillgängliga 
stränderna gör området populärt bland fiskare och campare. Te
steboån trafikeras flitigt av båtfolket. Stränderna är bitvis 
lätta att angöra och man kan åka vattenskidor relativt långt 
upp i ån. 

Stränderna är lättillgängliga. Stranden på Östra Näringen nås 
lätt från Strörnrnavägen. Längs hela strandsträckan från Strömrna 
och ut till Inre fjärden finns en promenadvänlig väg/stig. 

Den motsatta stranden når man från gamla E4. Även här sträcker 
sig en stig ut till Inre fjärden. Framkomligheten är här del
vis beroende av vattenståndet i ån och i Inre fjärden. 

Holrnarna i ån är åtkomliga endast med båt. Undantaget är den 
övre holmen som man med, visst besvär, kan nå till fots via en 
omkullfallen trädstam. 

Avasältan är mer eller mindre svårframkomlig. Underlaget är 
bärande över stora delar av sältan men vattenståndet varierar 
avsevärt. Den bitvis mycket kraftiga starrvegetationen gör att 
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dessa delar av området är krävande att ta sig fram i. 
Enklast tar man sig ut på Avasältan från tippvägen vid norra 
hörnet av åkern . 

11SAMMANFATTNING AV 
NATURVÄRDEN 

o 
OMR.ADETS 

* Området har relativt stora sammanhängande arealer högpro
duktiv strandskog. Strandskogen domineras av klibbal och 
bildar bitvis kraftiga bestånd med grova, höga träd. sko
gen är delvis relativt orörd och på väg att bilda urskogs 
artade lövbestånd. Denna typ av bestånd måste tillskrivas 
mycket stora naturvärden om de ges fri utveckling . 

* Den strandnära lövskogen har också stor betydelse för 
spridningen av lövskogsbunden fauna. Spridning kan t ex 
ske från kustnära strandskogar till lövskogsområden längre 
upp efter Testeboån. Detta är framför allt viktigt för be
varandet av hotade arter som t ex vitryggig hackspett, men 
också för andra arter som är knutna till lövskog. Detta 
gäller t ex insektsarter som är bundna till dessa miljöer. 

* Den naturtyp som Avasältan representerar är, ur vegeta
tionssynpunkt, mycket ovanlig och saknar motsvarighet i 
länet. Vegetationen är varierad och innehåller flera olika 
vegetationstyper . P g a skillnader i vegetationstypernas 
artsammansättning samt olika blomningstid hos de ingående 
arterna, byter Avasältan skepnad under vegetationspe
rioden. 

* Av särskilt ekologiskt intresse är förekomsten av s k sko
nor i området. Skonor är mindre områden med en vegetation 
som avviker från den omgivande. Skonor uppkommer bl a då 
markvätskan har hög S04 - halt och en oxidering av de sva
velrika sedimenten sker . Detta kan ske om halten organiskt 
material är hög och marken dräneras. skonorna har rödbrun 
yta och gles vegetation. Denna vegetationstyp är mycket 
sällsynt i dag . 

* Vid inventeringen har 181 kärlväxtarter noterats. C:a 72 
fågelarter häckar i området och även fiskfaunan är rela
tivt artrik. Denna mångfald inom ett och samma område är 
anmärkningsvärd. 

* Den kraftiga lövskogen i området, med bitvis riklig under
vegetation, innehåller olika livsmiljöer för bl a fågel 
faunan vilket ger utrymme för ett större antal arter. 

* Avasältans sävbälten och starrmader är viktiga, både som 
häckningsområde och som rastlokal. Området kan erbjuda 
olika typer av föda - insekter, fisk etc - vilket medför 
att många arter kan utnyttja området . 

* sältan används även av rådjur och älg . Väl upptrampade 
djurstigar ute på sältan tyder på ett flitigt strövande . 
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* Området som helhet är relativt starkt kulturpåverkat . Dock 
är de delar som bildats efter det att betesdriften i områ
det upphörde i slutet av 1950 - talet relativt litet påver
kade. 

* Det är mycket värdefullt att det finns ett oexploaterat 
naturområde av denna typ i storstaden. Området kan 
användas som studieobjekt i forskning eller undervisning. 

12BEDÖZv1:NING .A."V Orv1:R.Å.DETS "VÄRDE 
FÖR. FR.ILUFTSLI"VET 

* Området är en oas i storstaden. Här finns möjligheter till 
strövtåg, fiske, fågelskådning, båtliv m m. Området är så 
varierat att det kan tillfredsställa flera olika intresse
riktningar. 

* Den täta strandskogen på västra stranden gör att indus 
triområdet känns avlägset. Man kan ströva i området utan 
att ornedelbart bli påmind om industriernas och stadens 
närhet. 

* Stränderna har flera möjliga angöringsplatser för mindre 
båtar. Framkomligheten är god längs stränderna. Holrnarna 
är tillgängliga endast med båt. Undantaget är den övre ön 
som man, med visst besvär, kan nå från den övre delen av 
delområde l via en omkullfallen trädstam. 

* Framkomligheten på Avasältan varierar med årstiden och 
rnarkfuktigheten. Vegetationen är tidvis och bitvis mycket 
kraftig vilket kan göra delar av området svårforcerat. I 
övrigt är framkomligheten i området god och det finns sti
gar att följa. 

Sammanfattningsvis kan sägas att områdets närhet till bostads 
områden och centrum, den goda tillgängligheten både från land 
och vatten samt den relativt goda framkomligheten ger området 
en särställning ur rekreationssynpunkt. 

Det finns också goda möjligheter att med enkla medel öka områ
dets attraktion för rörligt friluftsliv. 

1 3BIBEHÅ.LL.A.NDE 
TUR."VÄR.DE N 

o 
.A."V Orv1:R..A.DE T S N .A.-

* Området har p g a olika aktiviteter minskat i omfång under 
årens lopp och bör ej minska mera. Lövskogen i delområde l 
och 2 utgör en behövlig skärm mot industriområdet. Denna 
skärm är viktig ur flera aspekter, bl a för att bibehålla 
den fågelrika miljö som existerar i dag. En minskning av 
området skulle påverka fågellivet negativt, då det före 
ligger risk för att levnadsutrymmet blir för litet . Stör
ningar från aktiviteter i närheten kan medföra allvarliga 
konsekvenser . 
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* Strandskogen har även betydelse för fiskfaunan i ån . An
gränsande skog utgör en god födaproducent för fisken. En 
annan viktig aspekt är det instrålningsskydd som skogen 
utgör. Ökad instrålning skulle kunna orsaka en temperatur
höjning som påverkar fisken menligt. 

* Upprätthållandet av Avasältans varierade vegetation är gi
vetvis beroende av att sältan inte blir mindre. 
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Bilaga l 

ARTLISTA ÖVER FLORAN I OMRÅDET 

Art Delomr/Biotop 

Acer platanoides 
Achillea millefolium 
Achillea ptarmica 
Aegopodium podagraria 
Agrostis canina 
Agrostis stolonifera 
Alisma plantago-aquatica 
Alnus glutinosa 
Alnus incana 
Alopecurus pratensis 
Amelanchier spicata 
Anemone nernorosa 
Angelica sylvestris 
Anthriscus sylvestris 
Aquilegia vulgaris 
Arctium minus 
Arctium tomentosurn 
Artemisia vulgaris 
Athyriurn filix-femina 
Barbarea vulgaris 
Betula pendula 
Betula pubescens 
Bunias orientalis 
Calamagrostis canescens 
Calamagrostis purpurea 
Calamagrostis stricta 
Calla palustris 
Callitriche palustris 
Caltha palustris 
Campanula rapunculoides 
Cardamine pratensis 
Carduus crispus 
Carex acuta 
Carex aquatilis 
Carex canescens 
Carex diandra 
Carex mackenziei 
Carex rostrata 
Carex vesicaria 
Centaurea montana 
Cerastiurn fontanurn 
Chelidoniurn rnajus 
Cicuta virosa 
Cirsium arvense 
Cirsium palustre 
Cirsium vulgare 
Dactylis glomerata 
Dactylorhiza incarnata 
Deschampsia caespitosa 

Lönn 
Röllika 
Nysört 
Kirskål 
Brunven 
Krypven 
Svalting 
Klibbal 
Gråal 
Ängskavle 
Häggmispel 
Vitsippa 
strätta 
Hundkäx 
Akleja 
Liten kardborre 
Ullig kardborre 
Gråbo 
Majbräken 
Sommargyllen 
Vårtbjörk 
Glasbjörk 
Ryssgubbe 
Grenrör 
Brunrör 
Madrör 
Kalla 
Smålånke 
Kabbeleka 
Knölklocka 
Ängsbrässrna 
Krustistel 
Vass-starr 
Norrlandsstarr 
Gråstarr 
Trindstarr 
Norskstarr 
Flaskstarr 
Blåsstarr 
Bergklint 
Hönsarv 
skelört 
Sprängört 
Åkertistel 
Kärrtistel 
Vägtistel 
Hundäxing 
Ängsnyckel 
Tuvtåtel 
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l 
ruderat 
4,5/lövskog 
l 
4 
4/vattenstrand 
o an 
hela omr. 
2 
ruderat 
hela omr. 
ruderat 
hela omr. 
1,4 
l 
l 
2 
1,4/ruderat 
1,2,4,5/skog 
4 /bl. skog 
hela omr. 
hela omr. 
1,2/ruderat 
4,5 
4,5 
4,5 
4,5/vattenstr 
vatten 
2,3,4,5 
/tippen/ 
4,5/vattenstr 
1,4/ruderat 
41strandäng 
41strandäng 
4Istrandäng 
4Istrandäng 
3,4,5/ Il 

3,4,5/ 
3,4,5/ Il 

l 
4/ruderat 
l 
3,4,5/strand 
4/ruderat 
4/ruderat 
4/ruderat 
1,2,4,5 
4Istrandäng 
hela omr 



Bilaga l 

Art 

Descharnpsia flexuosa 
Dryopteris carthusiana 
Dryopteris filix- mas 
Eleocharis acicularis 
Eleocharis rnamillata 
Eleocharis palustris 
Eleocharis uniglurnis 
Elymus repens 
Epilobiurn angustifoliurn 
Epilobiurn ciliaturn 
Epilobiurn rnontanurn 
Epilobiurn palustre 
Equiseturn arvense 
Equiseturn fluviatile 
Eriophorurn angustifoliurn 
Filipendula ulmaria 
Frangula alnus 
Galeopsis bifida 
Galeopsis speciosa 
Galiurn album 
Galiurn aparine 
Galiurn palustre 
Galiurn verurn 
Geurn rivale 
Geurn urbanurn 
Glyceria maxirna 
Gyrnnocarpiurn dryopteris 
Hesperis rnatronalis 
Hierchloe odorata 
Hippophae rharnnoides 

Hippuris vulgaris 
Hottonia palustris 
Hypericurn maeulatum 

Irnpatiens parviflora 
Iris pseudacorus 
Juncus articulatus 
Juncus effusus 
Juncus filiforrnis 
Juniperus cornrnunis 
Knautia arvensis 
Larniurn album 
Lathyrus linifolius 
Lathyrus pratensis 
Luzula multiflora 
Lycopodiurn annotinurn 
Lysirnachia thyrsiflora 
Lysirnachia vulgaris 
Lythrurn salicaria 
Maianthernurn bifoliurn 
Matricaria maritima 
Melilotus alba 
Ment ha a r vens is 

Kruståtel 
skogsbräken 
Träjon 
Nålsäv 
Veksäv 
Knappsäv 
Agnsäv 
Kvickrot 
Mjölkört 
Amerikansk dunört 
Bergdunört 
Kärrdunört 
Åkerfräken 
sjöfräken 
Ängsull 
Älgört 
Brakved 
Toppdån 
Hampdån 
Stormåra 
Snärjmåra 
Vattenmåra 
Gulmåra 
Humleblomster 
Nejlikrot 
Jättegröe 
Ekbräken 
Hesper is 
Myskgräs 
Havtorn /ett be
stånd/ 
Hästsvans 
Vattenblink 
Fyrkantig 
johannesört 
Blekbalsamin 
Svärdslilja 
Ryltåg 
Veketåg 
Trådtåg 
En 
Åkervädd 
Vitplister 
Gökärt 
Gulvial 
Ängsfryle 
Revlummer 
Topplösa 
Videört 
Fackelblomster 
Ekorrbär 
Baldersbrå 
Vit sötväppl i ng 
o 
Akerrnynta 

18 

Delomr /Biotop 

skog m. gräs 
4,5/skog 
1,5/skog 
vattenstrand 
vattenstrand 
vattenstrand 
skonor 
1,2 
1,2,3,4 
1,4/ruderat 
1,4/ruderat 
4,5/strandäng 
1,4 
3,4,5 
3,4 
hela ornr 
4 
4/bl.skog 
4 
1,2 
l 
3,4,5 
2/ruderat 
2 
1,2,5 
vattenstrand 
2,4/skog 
2/ruderat 
3,4,5/strand 
4/ruderat 

4/vattenstr 
3/vatten 
l 

tippen 
våta ställen 
tippen 
4/fukt . st. 
4,5 
4/skog-busk 
1,2 
1,5 
l 
4/ruderat 
4/skogsholrne 
5/yttre holme 
3,4,5 
3,4,5 
3,4,5 
4,5/skog 
1,4/ruderat 
vägkanter 
5/strand 



Bilaga l 

Art 

Menyanthes trifoliata 
Miliurn effusurn 
Myosotis arvensis 
Myosotis laxa 
Myrica gale 
Myriophyllurn alterniflorurn 
Nyrnphae candida 
Nyrnphar lutea 
Oxalis acetosella 
Paris quadrifolia 
Pedicularis palustris 
Petasites hybridus 
Peucedanurn palustre 
Phalaris arundinacea 
Phleurn pratense 
Phragrnites communis 
Picea abies 
Pinus sylvestris 
Plantage major 
Poa pratensis 
Polygonurn arnphibiurn 
Populus balsarnifera 
Populus tremula 
Fotarnogeten perfoliatus 
Potentilla anserina 
Potentilla erecta 
Potentilla norvegica 
Potentilla palustris 
Frunus padus 
Quercus robur 
Ranunculus auricornus 
Ranunculus casubicus 
Ranunculus ficaria 
Ranunculus seeleratus 
Ribes alpinurn 
Ribes uva- crispa 
Rubus arcticus 
Rubus idaeus 
Rubus saxatilis 
Rurnex acetosa 
Sagittaria sagittifolia 
Salix caprea 
Salix pentandra 
Salix repens 
Salix rnyrsinifolia 
Scirpus lacustris 
Scirpus sylvaticus 
Scutellaria galericulata 
Scrophularia nodosa 
Silene dioica 
Solanurn dulcarnara 
Senehus arvensis 
Serbus aucuparia 
Sparganiurn ernersurn 

Vattenklöver 
Hässlebrodd 
Åkerförgätmigej 
Sumpförgätmigej 
Pors 
Hårslinga 
Nordnäckros 
Gul näckros 
Harsyra 
Ormbär 
Kärrspira 
Pestskråp 
Kärrsilja 
Rörflen 
Timotej 
Bladvass 
Gran 
Tall 
Groblad 
Ängsgröe 
Vattenpilört 
Balsampoppel 
Asp 
Ålnate 
Gåsört 
Blodrot 
Norsk fingerört 
Kråkklöver 
Hägg 
Ek 
Majsmörblomma 
Lundsmörblomma 
Svalört 
Tiggarranunkel 
Måbär 
Krusbär 
Åkerbär 
Hallon 
stenbär 
Ängssyra 
Pilblad 
Sälg 
Jolster 
Krypvide 
Svartvide 
Säv 
skogssäv 
Frossört 
Flenört 
Rödblära 
Besksöta 
Åkerrnolke 
Rönn 
Igelknopp 

19 

Delomr/Biotop 

3,4,5/våta st 
1,2 
l 
vattenstrand 
4Istrandäng 
vatten 
vatten 
vatten 
4/bl. skog 
2 
vattenstrand 
l 
strandäng 
strand 
1,2 
3,4,5 
4 
4 
l 
2/ruderat 
vatten 
l 
l 
vatten 
1,2,4,5 
1,4/skog 
4/ruderat 
strandäng 
hela ornr. 
l 
l 
l 
l 
3 
1,5 
l 
5/yttre holme 
1,2,4,5 
4/skogsholrne 
hela ornr. 
vatten 
hela ornr. 
l 
4/ett bestånd 
1,2 
hela ornr. 
5/övre holmen 
4,5/strand 
4,5/busk 
hela ornr. 
hela ornr. 
4/ruderat 
hela ornr . 
vatten 



Bilaga l 

Art 

Sparganium minimum 
stellaria graminea 
stellaria palustris 
Symphytum x uplandica 
Syringa vulgaris 
Tanacetum vulgare 
Thalictrum flavum 
Tilia cordata 
Trientalis europea 
Triglochin palustris 
Tussilago farfara 
Typha latifolia 
Ulmus glabra 
Urtica dioica 
Utricularia intermedia 
Utricularia minor 
Utricularia vulgaris 
Vaccinium uliginosum 
Valeriana sambucifolia 
Veronica chamaedrys 
Viburnum opulus 
Vicia cracca 
Vicia sepium 
Viola palustre 
Viola tricolor 

Dvärgigelknopp 
Grässtjärnblomma 
Kärrstjärnblomma 
Uppl. vallört 
Syren 
Renfana 
Ängsruta 
Lind 
skogsstjärna 
Kärrsälting 
Hästhovsört 
Bredkaveldun 
Alm 
Nässla 
Dy bläddra 
Dvärgbläddra 
Vattenbläddra 
Odon 
Flädervänderot 
Teveronica 
Olvon 
Kråkvicker 
Häckvicker 
Kärrviol 
styvmorsviol 
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Delomr/Biotop 

4/vattenstrand 
1,2,4,5 
strandäng 
1,4 
1,2 
hela omr. 
4,5/få ex/ 
l 
4/bl.skog 
4Istrandäng 
4/ruderat 
3,4,5/ 
1,2,4 
hela omr. 
4/vattenstrand 
4/vattenstrand 
vatten 
4/blandskog 
5 
l 
2 
1,4 
2 
fukt. st. 
l 



Bilaga 2 

o 
FAGELFAUNA 

Sammanställningen bygger på uppgifter från Gävle Fågelklubb . 
Systematik enl Sveriges fåglar . 

Förklaring: 

l = Häckar i området 
2 = Iakttas vår/höst 

Art l 2 Övrig tid Annat av intresse 

Smålom x 
Storlom x 
Smådopping x 
skäggdopping x 
storskarv Tillfällig 
Häger x Sommar 
Knölsvan x 
Sångsvan x 
Sädgås x 
Spetsbergsgås x 
Grågås x 
Kanadagås x 
Vitkindact o x Häckar ute i skär-gas 

gården 
Prutgås Tillfällig 
Gravand Tillfällig 
Bläsand x 
Snatterand x 
Kricka x 
Am . kricka Tillfällig 
Gräsand x 
stjärtand x 
o 

Vår Trolig häckn. - 90 Arta x 
Skedand tro l x 
Brunand x Häckar ibland 
Vigg x 
Bergand Tillfällig 
Ejder Tillfällig 
Alfågel Tillfällig 
Knipa x 
Salskrake x 
Småskrake Tillfällig 
storskrake x Häckar ibland 
Bivråk x 
Brun glada Tillfällig 
Glada Tillfällig 
Havsörn x 
Brun kärrhök x 
Blå kärrhök x 
Ängshök 

o 
Tillfällig 

Duvhök Aret om Häckar i närheten 
Sparvhök 

o 
Aret om Häckar i närheten 

Ormvråk Häckar i närheten 
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Art 

Fjällvråk 
Kungsör n 
Fiskgjuse 

Tornfalk 
stenfalk 
Lärkfalk 
Jaktfalk 
Pilgrimsfalk 
Vattenrall 
Kornknarr 
Rörhöna 
sothöna 
Trana 
Strandskata 
M. strandpipare 
st. strandpipare 
Ljungpipare 
Kustpipare 
Tofsvipa 
Småsnäppa 
Mosnäppa 
Kärrsnäppa 
Brushane 
Dvärgbeckasin 
Enkelbeckasin 
Morkulla 
Rödspov 
Småspov 
storspov 
Svartsnäppa 
Rödbena 
Dammsnäppa 
Gluttsnäppa 
skogssnäppa 
Grönbena 
Tereksnäppa 
Drillsnäppa 
skrattmås 
Fiskmås 
silltrut 
Gråtrut 
Havstrut 
Skräntärna 
Fisktärna 
Silvertärna 
Skogsduva 
Ringduva 
Turkduva 
Turturduva 
Gök 
Berguv 
Hökuggla 
Sparvuggla 

l 

x 

x 

x 

x 
x 

x 

x 

x 

x 

? 

2 Övrig tid 

x 
x 
X Sommar 

x 

Annat av intresse 

Fiskar i omr. hela 
sommaren 

X Sommar Häckar i närheten 
Tillfällig 
Tillfällig 
Tillfällig 

x 
x 

x 
x 
x 
x 

x 
x 
x 
x 

x 
x 
x 
x 

x 
x 
x 

x 

x 

x 

x 

x 

vår,sommar 

Året om 

o 
Aret om 
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Har häckat 

Tillfällig 

Tillfällig 

Tillfällig 

l obs. 1977 

l obs. 1977 

Häckar trol ibland 

Tillfällig 

Tillfällig 

Tillfällig 
Häckar i närheten 

Tillfällig 
Tillfällig 

Tillfällig 
Tillfällig 
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Art l 2 Övrig tid Annat av intresse 

Kattuggla Har häckat 
Hornuggla Har häckat 
Jorduggla ? x 
Tornseglare x 
Härfågel Tillfällig 
Göktyta x 
Gråspett x 

o 
Gröngöling Aret om Häckar i närheten 
Spillkråka 

o 
Häckar i närheten Aret om 

större hackspett x 
Vitryggig hackspett ? Sonuna r -91 Häckar i närheten 
Mindre hackspett x 
Sånglärka x Häckar i närheten 
Berglärka Tillfällig 
Backsvala x 
Ladusvala x 
Hussvala x 
Trädpiplärka x 
Ängspiplärka x 
Rödstrupig piplärka x 
Gulärla x 
sädesärla x 
sidensvans x 
Gärdsmyg x 
Järnsparv x 
Rödhake x 
Näktergal x 
Blåhake x 
Svart rödstjärt Häckar vid Gävle 

Galvan 
Rödstjärt x 
Buskskvätta x 
stenskvätta x 
Ringtrast x 
Koltrast x 
Björktrast x 
Taltrast x 
Rödvingetrast x 
Dubbeltrast x 
Gräshoppsångare x 
Flodsångare Tillfällig 
Sävsångare x 
Kärrsångare x 
Rörsångare x 
Härmsångare x 
Ärtsångare x 
Törnsångare x 
Trädgårdssångare x 
Svarthätta x 
Lundsångare Tillfällig 
Grönsångare x 
Gransångare x 
Lövsångare x 
Kungsfågel x 
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Art l 2 Övrig tid Annat av intresse 

Grå flugsnappare x 
Mindre flugsnappare ? x Tillfällig 
Svartvit flugsnappare x 
stjärtmes x 
Entita x 
Talltita x 
Svartmes x 
Blåmes x 
Talgoxe x 
Nötväcka x 
Trädkrypare x 
Sommargylling Tillfällig 
Törnskata x 
Varfågel x Även vinter 
Nötskrika Höst 
Skata x 
Nötkråka Höst 
Kaja 

o 
Aret om Häckar i närheten 

Råka Vår 
Kråka x 
Korp x 
stare x 
Gråsparv x 
Pilfink x 
Bofink x 
Bergfink x 
Grönfink x 
steglits x 
Grönsiska x 
Hämpling x 
Vinterhämpling x 
Gråsiska x 
Snösiska Tillfällig 
Mindre korsnäbb Tillfällig 
större korsnäbb Tillfällig 
Rosenfink x 
Domherre 

o 
Häckar i närheten Aret om 

stenknäck Året om Häckar i närheten 
Lappsparv x 
Snösparv x 
Gulsparv x 
Ortolansparv x Har häckat 
Videsparv x 
Dvärgsparv Tillfällig 
Sävsparv x 
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FISKFAUNA 

abborre 
gädda 
braxen 
mört 
sarv 
id 
benlöja 
stäm 
lax 
havsöring l stationär 
ål 
flodkräfta 
elritza (ovanför fjärdarna) 
storspigg (tveksamt) 
småspigg (tveksamt) 
harr 
flodnejonöga l bäcknejonöga 
regnbåge (rymlingar) 
björkna 
gös 
sik (kustsik går upp i ån och leker) 
lake 
vimma (går upp i ån och leker) 
stensimpa 
sutare 
gärs 
ruda 
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