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Förord 
Gädda och abborre är de viktigaste fiskarterna för sportfisket i Sverige. Vem 
har inte metat upp en abborre eller hört gäddan plaska i vassen? När dessa 
arter de senaste årtiondena uppvisat sviktande bestånd längs ostkusten är 
läget alarmerande och ett tecken på ett hav som inte mår bra. Just friska 
bestånd av fisk som nappar på kroken eller slår i vassen är för många 
svenskar förmodligen en av de allra starkaste indikatorerna för en frisk 
vattenmiljö. 
 
Samtidigt som fiskbestånden på ostkusten gått tillbaka har vi också sett hur 
övergödningen symboliserad av sommarens algblomningar blivit ett allt 
större problem längs ostkusten. 
 
Sportfiskarna har ambitionen att agera för att vända den negativa trenden. 
Därför har vi tagit initiativ till en kraftfull satsning på stärkta rovfiskbestånd 
och friskare kustmiljö längs ostkusten. Genom konkreta åtgärder ska det bli 
fler abborrar och gäddor samt en minskad närsaltsbelastning. För att vara 
kostnadseffektiva jobbar vi systematiskt med kartläggningar av potentiella 
insatser som grund för åtgärderna. Rapporten du nu håller i är resultatet av 
denna kartläggning I Stockholms län. Det omfattande kartläggningsarbetet 
kommer att kunna ligga till grund för insatser under ett stort antal år. Vi tror 
och hoppas att dessa insatser ska vara starkt bidragande till en positiv 
utveckling för bestånden av rovfisk i Stockholmsregionen. 
 
I arbetet med projektet har Micael Söderman, Tobias Fränstam, Nils 
Ljunggren, Linda Svensson och Joel Norlin deltagit. 
 
Vi vill tacka alla som bidragit med tips, råd och idéer till rapporten. Ett 
särskilt tack till Fiskefrämjandet och Fiskeriverket som bidragit med 
finansiering. 
 
Ett stort tack riktar vi också till alla markägare och andra som bidragit med 
uppgifter. Vi vill avslutningsvis poängtera att åtgärdsförslagen i rapporten är 
just förslag. För att kunna gå vidare krävs att markägare ställer sig positiva 
till insatser. Den erfarenhet vi har så här långt är att de flesta markägare är 
positiva till insatser för att förbättra fisket och miljön. 
 
 
/Joel Norlin 
 
Projektkoordinator Sportfiskarnas nationella rovfiskprojekt
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Sammanfattning 
I föreliggande rapport redovisas den inventering av kustnära lekområden för 
fisk i Stockholms län som Sportfiskarna genomförde under 2010 och 2011. 
Inventeringen finansierades av Europeiska Fiskefonden (EFF) genom Fiske-
främjandet Stockholms Skärgård och av Havsmiljöanslaget genom medel 
fördelade av Fiskeriverket. 
 
Totalt inventerades 83 lokaler varav merparten kustmynnande vattendrag. 
Lokalernas nuvarande värde som lek- och uppväxtområde för kustlevande 
sötvattensfisk bedömdes med fokus på vårlekande arter, främst abborre och 
gädda. I kombination med fältstudier, intervjuer och tillgänglig historisk 
information identifierades befintliga och potentiella områden i behov av 
biotopvårdande åtgärder i form av återskapande av våtmarker och undanrö-
jande av vandringshinder. 
 
Resultaten visar att det under de senaste decennierna skett en kraftig ned-
gång i de tidigare omfattande stigningarna av vårlekande kustfisk i de kust-
nära sötvattenmiljöerna. I kombination med tidigare genomförda utdikning-
ar av våtmarker och översilningsområden har en tilltagande igenväxning 
medfört att stora delar av de ursprungliga lekmiljöerna är i akut behov av 
åtgärder. I rapporten ges konkreta förslag på åtgärder genom av återskap-
ande av våtmarker och restaurering av igenvuxna vattenmiljöer.  
 
I de kustområden som fortfarande bedöms hysa relativt intakta kustnära 
lekmiljöer konstaterades stora stigningar av kustlevande sötvattensfisk, nå-
got som genom ett bra fiske även rapporterats avspegla sig på utanförlig-
gande kustområde. Detta visar vikten av fungerande sötvattensmiljöer för 
livskraftiga fiskbestånd på kusten. 
 
Resultaten från inventeringen utgör ett regionalt viktigt planeringsunderlag i 
arbetet med att vända den negativa trenden för östersjöns ekosystem i all-
mänhet och de sviktande bestånden av kustlevande sötvattensfisk i länet i 
synnerhet. 
 
Föreslagna åtgärder har klassificerats avseende effekten på fiskrekrytering 
respektive näringsretention. 
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Inledning  

Sportfiskarnas rovfisksatsning 

Sportfiskarna, Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund, arbetar sedan 
2010 länsöverskridande med att restaurera lek- och uppväxtområden för 
rovfisk längs med ostkusten. Arbetet är en del i Sveriges miljömålsarbete 
och finansieras bland annat genom medel från länsstyrelser, Europeiska 
fiskerifonden (EFF), Havs- och Vattenmyndigheten, Naturvårdsverket och 
stiftelsen Baltic Sea 2020. Vi är för tillfället inne i en aktiv projekteringsfas 
där vi lägger grunden för ett omfattande praktiskt genomförande under de 
närmaste åren. Denna kartering av Stockholms län är en viktig del av detta 
arbete. 
 

Sviktande bestånd av rovfisk 

Sedan mitten av 1990-talet har bestånden av vårlekande rovfiskar som 
gädda och abborre minskat kraftigt längs med östersjökusten. Statistik från 
yrkesfisket visar att landningen av gädda och abborre har minskat med över 
80 % i vissa regioner (Ljunggren m.fl. 2011) och fritidsfiske är numera me-
ningslöst i många tidigare välbesökta områden. Minskningen är tydligast i 
de kustområden som gränsar mot egentliga Östersjön. I många områden där 
gädda och abborre tidigare var mycket vanlig, t.ex. i Stockholms ytterskär-
gård, på Gotland och i Kalmarsund visar undersökningar att reproduktionen 
på många platser i princip har upphört (Ljunggren m. fl. 2005). I de mer 
skyddade delarna av Stockholms skärgård fungerar rekryteringen för fisken 
fortfarande till synes bra medan den i de mer exponerade delarna bitvis är 
helt utslagen.  
 
De faktiska orsakerna som lett till reproduktionsstörningar och därmed den 
stora minskningen av gädda och abborre är i dagsläget oklar. De flesta är 
överens om att orsaken antagligen går att härleda till storskaliga förändring-
ar av Östersjöns ekosystem som skett till följd av minskat torskbestånd, 
överfiske, exploatering av grunda habitat och kraftig eutrofiering (Ljung-
gren m.fl. 2005). Även ökade populationer av säl och skarv anses ha påver-
kat fiskbestånden i Stockholms skärgårdar (Lovén 2011), men denna pre-
dation kan inte förklara hela nedgången och förklarar inte heller reprodukt-
ionsstörningarna. Generellt skedde dessutom nedgången i gäddbestånden 
före det att skarven etablerade sig i de aktuella områdena (Ljunggren m. fl. 
2011). Både säl och skarv bör dock kunna ha en negativ inverkan och för-
svåra återhämtning av svaga bestånd. 
 
När reproduktionen sviktat på de mer exponerade lokalerna har kustnära 
sötvatten och skyddade vikar blivit än mer viktiga. Dessa miljöer har dock 
minskat till följd av landhöjning, exploatering, utdikning och upphörd hävd. 
Just hävd av strandängar och vikar var förr mycket omfattande i skärgården 
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då både gräs och vass togs om hand för att utgöra nödfoder till djuren under 
de långa vintrarna (Jerling & Nordin 2007; Sjöberg 1970).  
 

Övergödningen och rovfiskens roll i kustekosystemet 

Övergödningen är påtaglig längs ostkusten, Stockholms skärgård inklude-
rad, där den nästan varje sommar gör sig påmind genom mattor av giftiga 
cyanobakterier och badförbud. Skyddade grunda vattenmiljöer har kommit 
att täckas av fintrådiga alger som snabbt kväver mer långsamväxande större 
alger och kärlväxter.  
 
Det är sedan tidigare väl känt att rovfisken har en viktig strukturerande roll i 
sjöars ekosystem (Brönmark & Hansson 2006). I näringsrika sjöar med täta 
bestånd av småvuxen karpfisk men endast svaga bestånd av rovfisk är vatt-
net ofta grumligt med återkommande algblomningar. Orsaken är framförallt 
att småfisken äter av de små kräftdjur (djurplankton) som i sin tur har växt-
plankton som sin huvudsakliga föda. Om rovfisken ökar så ökar därför 
längre ner i näringskedjan även mängden djurplankton. Längst ner i nä-
ringskedjan minskar då mängden grumlande växtplankton och trots att den 
totala mängden näring i sjön är densamma så blir vattnet klarare. Man talar 
om en så kallad ”top-down-kontrollerad” näringskedja där ekosystemets 
struktur och status inte bara bestäms av mängden näring som finns tillgäng-
lig för de lägre näringsnivåerna, utan i stället styrs av mängden rovdjur högt 
upp i näringskedjan (Mehner m.fl. 2004; Brönmark och Hansson 2006; 
Klemens Eriksson 2009). 
 
Under senare år har betydelsen av friska bestånd av rovfisk påvisats även för 
Östersjöns kustmiljöer. Provfisken visar att storspiggen sedan millennieskif-
tet ökat tiofalt i Norra- och Egentliga Östersjön. För kustmiljön finns bara 
långa tidsserier från Forsmarksregionen, men data därifrån pekar på att ök-
ningen avspeglas även på kustens fisksamhälle (Olsson muntlig uppgift.) 
Spiggen är en art som förutom djurplankton konsumerar stora mängder väx-
tätande smådjur som tångmärlor och vattengråsuggor. Typiskt för kustom-
råden med stora mängder storspigg är att sjok av fintrådiga alger täcker 
blåstång och vattenväxter, med följden att områdenas värde som lek- och 
uppväxtområde för andra fiskarter minskar. I en vik som vuxit igen med 
fintrådiga alger har rovfisken dessutom svårare att jaga, vilket leder till att 
storspiggen ostört kan öka i antal. Man brukar då tala om att ekosystemet 
”låst sig” i ett spiggdominerat tillstånd. 
 
Att storspiggen dessutom, om den har möjlighet, äter stora mängder ägg och 
nykläckta fiskyngel gör att andra fiskarter kan ha svårt att komma tillbaka 
när storspiggen väl tagit överhanden i ett område och det har i undersök-
ningar påvisat ett negativt samband mellan förekomsten av storspigg och 
rekrytering av gädda och abborre (Ljunggren & Olsson muntlig uppgift). 
Nilsson (2006) konstaterade att storspigg åt upp huvuddelen av gäddans ägg 
på studerade lokaler i Kalmarsund under perioden fram till kläckning och att 
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detta sannolikt var en bidragande orsak till den dåliga rekryteringen för 
gädda i området. Samma tydliga samband har i försök påvisats för abborre 
(SLU 2011; Olsson muntlig uppgift.). 
 
Jämförelser visar att i områden med starka rovfiskbestånd så är antalet stor-
spiggar färre och växtsamhället friskt med liten påväxt av fintrådiga alger. 
Försök har visat att när förekomst av rovfisk simuleras genom att storspigg-
en stängs ute, så ökar snart mängden växtätande smådjur så mycket att de 
genom sitt betestryck kan tränga tillbaka de fintrådiga algerna till normala 
nivåer (Klemens-Eriksson m.fl. 2009). Genom insatser riktade för att öka 
mängden rovfisk kan därmed de igenväxta vikar vi kommit att förknippa 
med Östersjöns övergödning åter få frisk vegetation och ett klarare vatten 
där flera fiskarter trivs.  
 

Reproduktionsmiljöer för vårlekande varmvattensarter 

Rekryteringsbiologin får ses som relativt väl utredd vad det gäller de så 
kallade varmvattenarterna som abborre, gädda och karpfiskar där arternas 
krav på lek- och uppväxtmiljö är likartad. Varmvattenarterna föredrar 
grunda, skyddade miljöer med låg vattenomsättning och därigenom en tidig 
uppvärmning på våren vilket ger goda betingelser för lek och för ägg- och 
yngelutveckling. En mycket viktig faktor utöver tidigare nämnda är före-
komsten av lämplig vegetation. Många varmvattenarter är starkt knutna till 
vegetationen och den utnyttjas både som leksubstrat och som skydd för de 
nykläckta ynglen.  
 
Våtmarker och översvämmade gräsmarker utgör ideala reproduktionsområ-
den för kustlevande varmvattensarter och om vandringsvägarna är fria kan 
stora mängder fisk vid leken följa vattendragen från havet upp till våtmar-
kerna. I våtmarkernas varma och näringsrika vatten utvecklas fiskäggen 
snabbt och här finns ett överflöd av mat för nykläckta fiskungar. Samman-
taget ger det ynglen en snabb tillväxt och bra grund för att under senvåren 
vandra ut i kustbandet. 
 

Sötvattensmiljöernas betydelse 

Studier som syftat till att undersöka mängden sötvattensfödd fisk som lever i 
havet har än så länge enbart utförts i mindre skala men hos gädda har fre-
kvenser som 14 % (Kalmarsund), 50 % (Oknö, Timmernabbsviken) och 74 
% (Forsmarksregionen) rapporterats (Ljunggren muntlig uppgift). Engstedt 
m.fl. (2011) redovisar ett snitt av 45 % sötvattensursprung för gäddor från 
ostkusten. Enligt senare års forskning uppvisar gäddan liksom tidigare känt 
hos laxfiskar en stark så kallad homing (Engstedt m.fl. 2010). Det innebär 
att gäddor som är födda i ett specifikt vattendrag i hög grad återvänder till 
födelseplatsen vid lekmognad och att uppgången av lekande gädda i respek-
tive kustvattendrag bör betraktas som avgränsade populationer. Detta styr-
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ker sambandet mellan väl fungerande lekmiljöer i sötvatten och starka be-
stånd av vuxen fisk i närliggande kustområde.  
 
Försämrad lekframgång på kusten ökar betydelsen av sötvattensmiljöerna 
som reproduktionslokaler för kustbestånd av fisk. För de bestånd av gädda 
och abborre som leker i avsnörda innerskärgårdar eller i tillrinnande sötvat-
ten fungerar fortfarande reproduktionen väl och kustmynnande vattendrag är 
och har sannolikt varit mycket betydelsefulla som reproduktionsområde för 
flertalet vårlekande arter i kustområdet. Förutom gädda och abborre så 
vandrar till exempel många karpfiskar under våren upp i sötvatten för lek. 
 
Sötvattensmiljöerna har dock liksom kustmiljön påverkats kraftigt av 
mänsklig aktivitet, bland annat genom de omfattande utdikningar som från 
1800-talet och fram till mitten av förra seklet genomfördes i syfte att vinna 
mer jordbruksmark. Asplund (1975) skriver att 390 av länets cirka 900 sjöar 
är påverkade av sänkning. Ofattbara 65 av sjöarna är helt borta och 88 av 
dem är numer angivna som våtmarksområden på kartan. Exakt hur stora 
våtmarksarealer som dikats bort i Stockholms län är inte känt, men upp-
skattningsvis har runt 90 procent av de naturliga våtmarkerna påverkats eller 
förstörts av olika ingrepp sedan mitten av 1800-talet (Länsstyrelsen i Stock-
holms län 2007). Av de våtmarker som återstår kan bara drygt 14 % betrak-
tas som hydrologiskt intakta (Länsstyrelsen i Stockholms län 1997). Förlus-
ten av dessa miljöer, varav många bör ha utgjort viktiga lek- och uppväxt-
områden för fisk, har självklart haft en stor negativ påverkan på fiskprodukt-
ionen. När våtmarkerna tas bort och vattendragen dikas transporteras också 
mer partiklar och näringsämnen till den skyddade kusten vilket ytterligare 
späder på den negativa effekten för fisken.  
 
I många vattendrag hindras fiskens vandring av vandringshinder i form av 
till exempel fellagda vägtrummor och dammar. Ett annat omfattande pro-
blem är igenväxning av så tät vegetation att fiskens vandring hindras. Igen-
växningen kan bero på övergödning eller att bete eller slåtter av ett område 
upphört. Igenväxningen medför ofta också att vattendragen inte längre rin-
ner i en definierad fåra, vilket i sin tur gör att fisk får svårt att nå sina lekom-
råden. 
 
För att belysa hur mycket fisk en våtmark kan producera kan nämnas att 
Loreth (2005) genom att fånga all stigande fisk till en så kallad gloflada 
konstaterade att antalet fiskar uppgick till imponerande 18 000 individer. 
Dessa var fördelade på 12 000 gersar, 4700 mörtar, 1200 abborrar och 200 
gäddor. I Lervik, Kalmar, har en våtmark på 1,5 ha anlagts. För att utvärdera 
resultatet har alla lekvandrande gäddor fångats mellan 2006 och 2010. Re-
sultatet blev 2571 stigande gäddor (Borger 2010). I Oknebäck, Kalmar, har 
Linnéuniversitetet i Kalmar och Fiskeriverket under flera år bedrivit forsk-
ning för att kvantifiera effekterna vid restaureringen av en mindre våtmark. 
Under första året när våtmarken var i dåligt skick fångades bara ett fåtal 
fiskar. Efter restaurering till en produktiv yta av cirka tre hektar har antalet 
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ökat och under våren 2009 steg 3000 lekgäddor och antalet utvandrande 
yngel var närmare 150 000 (Ljunggren m.fl. 2011). Ovanstående studier 
visar tydligt på hur viktiga kustmynnande vattendrag och våtmarker kan 
vara för sötvattensfiskarna i Östersjön. 
 

Fiskevårdsåtgärder för rovfisk 

Restaurering av våtmarker och borttagande av vandringshinder kan på ett 
naturligt sätt bidra till att förbättra situationen på kusten. Våtmarkerna 
minskar näringstransporten till havet och har samtidigt potential att produ-
cera stora mängder rovfisk. Kunskapen om hur åtgärderna ska genomföras 
har ökat på senare år och det finns nu förutsättningar att göra åtgärder som 
får stor betydelse för fiskbestånden. 
 
Som fysisk åtgärd är restaureringsinsatserna ofta relativt enkla (Figur 1). I 
praktiken är dock åtgärderna oftast komplicerade genom att en lång rad in-
tressen måste jämkas samman. En framgångsrik restaureringsinsats kräver 
att markägaren är positiv och att nödvändiga tillstånd kan ges för åtgärden. 
Det gör att stor hänsyn måste tas till sociala-, ekonomiska- och kulturhisto-
riska intressen. Även andra miljö- och fiskeintressen måste vägas in. Sam-
mantaget tar därför restaureringsinsatser lång tid att genomföra. De insatser 
som föreslås i denna rapport är just förslag och innan de kan genomföras 
krävs en omfattande förankringsprocess. I många fall har Sportfiskarna re-
dan inlett en dialog med exempelvis markägare och vi upplever att det finns 
ett stort intresse att bidra till ett bättre fiske och en friskare kustmiljö. 
 
 

 
Figur 1. Principskiss av en restaurerad våtmark, en så kallad ”gäddfabrik”. Under våren (vänstra 
bilden) är våtmarken fylld med vatten och den översvämmande gräsängen utgör då ett perfekt 
lekområde. På försommaren (högra bilden) simmar gäddungarna ut i havet och vattnet kan sänkas i 
våtmarken som nu blir betesmark. Illustration: Erik Ohlsson 
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Kartläggningar av Stockholms vattendrag 

Stockholms läns vattendrag får efter ett par omfattande inventeringar under 
1970- och 80-talet (Larsson 1976, Lovén 1989) anses vara relativt väl kart-
lagda vad avser reproduktionslokaler och åtgärdsbehov för havsvandrande 
öring. Sedan dessa inventeringar genomfördes har även en hel del arbete 
lagts ner på att restaurera lek- och uppväxtområden för havsöring, huvud-
sakligen i regi av fiskeklubbar och Stockholms stads idrottsförvaltning. Un-
der 2007 genomfördes även en länstäckande inventering av flodnejonöga 
(Östlund 2008). Övervakning genom elfiske sker inom ramen för den reg-
ionala miljöövervakningen löpande i drygt 20 kustmynnande vattendrag 
(Andersson & Östlund 2007). 
 
Tidigare inventeringar och åtgärdsarbete har med andra ord till stor del fo-
kuserat på arter med sina habitatspreferenser i vattendragens strömmande 
delar. Mindre vattendrag utan förutsättningar för öring, liksom de större 
vattendragens lugnflytande partier har ofta förbisetts eller behandlats över-
siktligt, sannolikt på grund av att dagens situation med sviktande bestånd av 
gädda och abborre då var ett okänt begrepp. Denna kartläggning har kartlagt 
miljöer som inte nämnts i någon större omfattning i tidigare inventeringar. 
Inventeringen kommer att vara ett viktigt underlag i det framtida arbetet 
med biotopvårdande åtgärder för att gynna Stockholms läns bestånd av 
framförallt vårlekande sötvattensarter så som gädda, abborre och id, men 
föreslagna åtgärder bidrar även till att minska läckaget av näringsämnen 
samt till att förbättra betingelserna för alla de arter som är bundna till väl-
mående vattendrag och våtmarker. 
 
Föreliggande inventering har finansierats genom Fiskefrämjandet som för-
delat medel från Europeiska Fiskerifonden (EFF) och med medel ur Havs-
miljöanslaget fördelade av Fiskeriverket. 
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Material och metoder 

Urval av kartlagda objekt 

Lokaler som eftersöktes under denna inventering var miljöer med idag, eller 
efter restaurering. lämpliga reproduktionsförhållanden för kustlevande vår-
lekande fiskarter, i första hand gädda och abborre. Störst fokus har lagts på 
att identifiera befintliga våtmarker eller områden där våtmarker kan åter-
skapas eller nyskapas. Stor vikt har även lagts vid att bedöma framkomlig-
heten i de vattendrag och kanaler som utgör länk mellan kust och sötvatten.  
 
En lämplig våtmark för gäddlek är 10-50 centimeter djup och har ett botten-
substrat som består av tät gräsvegetation. Med fördel rör det sig om betes-
marker som översvämmas under våren då gäddorna leker för att sedan torka 
ut under sommaren så att marken åter kan betas. Lekområden för abborre är 
i regel djupare än de för gädda, men gemensamt och sannolikt avgörande för 
lekframgången är en tidig uppvärmning under våren i en näringsrik miljö 
som producerar stora mängder djurplankton. Målbilden under inventeringen 
har därmed varit att hitta lokaler där det går att skapa grunda översväm-
ningsvåtmarker.  
 
Val av de 83 objekt som besöktes i fält gjordes genom att studera kartor 
över Länet på http://gis.lst.se/lanskartor/, www.eniro.se och 
www.lantmateriet.se. Vidare studerades ett flertal äldre rapporter som berör 
förekomst av fisk eller information om lämplig våtmarkslokalisering, exem-
pelvis Lovén (1989) och Andersson & Östlund (2007) , samt gjordes sök-
ningar i Fiskeriverkets elfiskeregister. I föreliggande rapport redovisas ingen 
heltäckande förekomst av kända fiskarter i de inventerade vattendragen, 
utan fokus ligger på vårlekande arter samt arter som inte varit kända sedan 
tidigare.  
 
De objekt som valdes ut för att besökas i fält var i första hand kustmyn-
nande vattendrag med nuvarande eller tidigare utdikade våtmarker eller 
träsk i avrinningsområdet, men även ett antal flador, glon och avsnörda vi-
kar berörs. Ett flertal avrinningsområden valdes redan i inledningsskedet 
bort eftersom de har starka och skyddsvärda öringspopulationer. 
 
För att kartlägga natur- och kulturvärden i anslutning till objekten användes 
skogsstyrelsens sida www.skogsstyrelsen.se/skogensparlor där värdeklas-
sade objekt finns markerade på en digital karta. Med hjälp av Lantmäteriets 
ekonomiska karta har antalet fastigheter som omfattas av föreslagna åtgär-
der kartlagts. 
 
Bortsett från de havsöringsförande vattendrag som medvetet valts bort be-
döms inventeringen beröra den absoluta merparten av länets sötvattensmil-
jöer med nuvarande eller efter restaurering potentiella värden för vårlekande 
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kustfisk. Inventeringen omfattar inte kustens lekområden, men naturligtvis 
finns även för dessa områden ett stort behov av åtgärder. 
 

Fältbesök 

Fältarbetet genomfördes under hösten 2011 och våren 2012. Utrustning som 
medfördes i fält var vadarstövlar, anteckningsbok, GPS med terrängkartan, 
kamera och finmaskig håv vars 1,3 meter långa skaft var markerat med 
decimetermarkeringar för att möjliggöra uppskattning av djup, fallhöjder 
med mera.  
 
Under inventeringen insamlades information om det befintliga eller möjliga 
lekområdets kontakt med kusten, områdets betydelse som rekryteringsom-
råde vid besöket och uppskattad potential efter eventuell åtgärd, observat-
ioner av fiskar och/eller andra för projektet intressanta organismer, bedöm-
ning av möjligheten att anlägga eller återskapa lekområden, områdets pot-
ential för ökad näringsretention, nuvarande markanvändning och omfattning 
på eventuell insats.  
 

Klassificeringsbedömning av möjliga åtgärders effekt för fisk och 
näringsretention 

Samtliga i rapporten besökta objekt har klassificerats i en tregradig subjek-
tivt bedömd skala för fiskproduktion och näringsretention (Tabell 1). Ska-
lans bedömningsgrunder är gjord utifrån följande:  
 
Klass Iå betyder att inget åtgärdsförslag är lämnat för objektet. Klass 0 
används som beskrivning för objekt där föreslagen åtgärd inte bedöms ha 
någon effekt. Ett exempel för denna klassning är att ett vandringshinder tas 
bort i ett vattendrag vilket bedöms ha stor positiv påverkan på fiskrekryte-
ringen = 2, men åtgärden bedöms inte ha någon påverkan på näringsretent-
ionen = 0. Klass 1 innebär att den föreslagna åtgärden har positiv påverkan 
och är en fullt motiverad och prioriterad åtgärd. Klass 2 innebär att åtgärden 
har en stor positiv påverkan. Den positiva effekten av dessa åtgärder antas 
bli betydande.  
 
Redovisade klasser för besökta objekt återfinns i Tabell 2. Lokalernas loka-
lisering återfinns i Figur 2a, 2b och 2c.  
 
Möjlighet att genomföra åtgärderna är i denna bedömning inte medräknad. 
Detta eftersom genomförandefasen ofta är komplex, långdragen och svår att 
förutse. 
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Tabell 1. Tabellen visar de klasser som samtliga besökta vattendrag klassificerats i. 
Klass Förklaring 

Iå Ingen åtgärd 
0 Ingen påverkan 
1 Positiv påverkan 
2 Stor positiv påverkan 

 

Efterarbete  

Vid sidan av kartläggning av objekten utifrån biologiska förhållanden har 
även markägarkontakter, retentionsberäkningar, kostnadsuppskattningar 
samt juridiska analyser för några av de under karteringen påträffade objek-
ten genomförts. I Flera fall har Sportfiskarna sökt genomförandemedel för 
föreslagna åtgärder. Som en direkt följd av inventeringen har redan ett antal 
konkreta åtgärder planerats för sommaren 2012. 
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Resultat 
 

 Figur 2a. Kartan visar inventerade lokaler i Norrtälje kommun. 
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Figur 2b. Kartan visar inventerade lokaler i Österåker, Nacka, Värmdö, Täby, Stockholm, Tyresö och 
Danderyd. På grund av små avrinningsområden inventerades inga lokaler i Lidingö och Vaxholm. 
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Figur 2c. Kartan visar Haninge, Botkyrka, Nynäshamn och Södertälje kommuner.  
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Tabell 2. Tabellen visar inventerade vattendrag med lokalisering och bedömning av åtgärdsklass 
avseende fiskreproduktion och näringsretention. Numrering enligt figur 2a, 2b och 2c.  

 
Nr. Namn Nord 

koord. 
Ost 
koord. 

Åtg. Klass 
fisk 

Åtg. Klass 
näring 

1 Hensvik 6672295 700817 2 1 

2 Blåkaren 6672295 702233 Iå Iå 

3 Verksundet/Bergbofjärden 6672295 706565 Iå Iå 

4 Bredviken 6672295 708840 2 0 

5 Grisslehamn vattentäkt 6672295 710711 2 0 

6 Lillsjön  6672295 711927 Iå Iå 

7 Marsjön 6672295 716536 2 1 

8 Sidfjärden/Granöströmmen 6672295 716894 2 0 

9 Östra insjön 6672295 722370 Iå Iå 

10 Vikasjön 6672295 726031 2 0 

11 Kullboviken 6672295 725776 Iå Iå 

12 Bysträskbäcken 6672295 720950 2 2 

13 Mörboträsket 6672295 724082 Iå Iå 

14 Lillträskbäcken 6672295 722965 2 2 

15 Utvedaträskbäcken 6672295 720231 2 2 

16 Lundaströmmen 6672295 711875 2 1 

17 Björnö/Harka 6672295 709789 2 2 

18 Storträskån 6672295 712335 2 2 

19 Lillsjöbäcken 6672295 716079 Iå Iå 

20 Rådmaren  6672295 722531 2 2 

21 Östermaren 6672295 723588 2 0 

22 Södersundet/Norrsundet 6672295 727030 2 0 

23 Kilfjärden 6672295 725758 2 0 

24 Håtöbäcken 6672295 718510 2 2 

25 Trollsjöbäcken 6672295 716065 1 0 

26 Norrsjöbäcken 6672295 713395 2 2 

27 Solöbäcken 6672295 710933 2 2 

28 Penningbyån 6672295 707356 2 0 

29 Bärsö 6672295 709143 2 1 

30 Tranviksbäcken 6672295 707235 2 2 
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Tabell 2. Forts… 

 
Nr Namn Nord 

koord. 
Ost 
koord. 

Åtg. Klass 
fisk 

Åtg. Klass 
näring 

31 Enviksån 6672295 705613 2 2 

32 Maren, Furusund 6672295 720839 Iå Iå 

33 Skarmsundsmaren 6672295 720057 2 0 

34 Yxlömaren 6672295 718224 2 0 

35 Träsket, Yxlan 6672295 715418 Iå Iå 

36 Putten 6672295 718812 2 2 

37 Storviken 6672295 716213 1 1 

38 Dyviksdalsbäcken 6672295 698913 2 2 

39 Kvarnsjöbäcken 6672295 697010 Iå Iå 

40 Katthavet 6672295 692134 2 2 

41 Margretelundsbäcken 6672295 688672 Iå Iå 

42 Lillträsket Österåker 6672295 684375 Iå Iå 

43 Rännilen 6672295 681944 Iå Iå 

44 Säbyån 6672295 682972 1 1 

45 Rönningebäcken 6672295 677734 2 2 

46 Nora träsk 6672295 670538 2 0 

47 Laduviken 6672295 675085 2 0 

48 Sågsjöbäcken 6672295 685784 2 2 

49 Öringebäcken 6672295 686232 Iå Iå 

50 Stora Koviksmossen 6672295 690743 1 1 

51 Skeviksbäcken 6672295 692152 Iå Iå 

52 Dyn 6672295 694184 1 0 

53 Trollsjön 6672295 699331 Iå Iå 

54 Evlinge 6672295 701007 Iå Iå 

55 Hinsaviken 6672295 702775 Iå Iå 

56 Skärmarö 6672295 706121 Iå Iå 

57 Bränneriträsket 6672295 707491 Iå Iå 

58 Långträsket 6672295 708282 Iå Iå 

59 Tranviksträsket 6672295 708562 Iå Iå 

60 Hummelmora 6672295 709100 Iå Iå 

61 Skolträsk 6672295 711036 Iå Iå 

62 Lövtorpsträsket 6672295 711186 Iå Iå 

63 Fladen, Runmarö 6672295 716635 1 0 

64 Noreån 6672295 716008 1 0 
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Tabell 2. Forts… 

 
Nr Namn Nord 

koord. 
Ost 
koord. 

Åtg. Klass 
fisk 

Åtg. Klass 
näring 

65 Hovnorsbäcken 6672295 708247 2 0 

66 Breviksbäcken 6672295 704106 Iå Iå 

67 Skenoraträsket 6672295 703382 1 0 

68 Myrbäcken/Brakmaren 6672295 689965 2 2 

69 Dyviksmaren 6672295 694458 1 0 

70 Vinåkersbäcken 6672295 693079 2 2 

71 Kvarnbrobäcken 6672295 686228 Iå Iå 

72 Lännåkersbäcken 6672295 683676 Iå Iå 

73 Liåkersviken 6672295 685743 2 0 

74 Ånäsbäcken 6672295 674356 2 2 

75 Arbottna 6672295 680284 1 0 

76 Muskån 6672295 671273 2 0 

77 Maren Nedersittu 6672295 672537 1 0 

78 Alhagen 6672295 670479 2 0 

79 Kvarnbäcken, Nynäshamn 6672295 668233 2 0 

80 Maren Nynäshamn 6672295 662316 1 0 

81 Koholmsviken 6672295 657931 1 0 

82 Kyrksjön 6672295 659084 2 2 

83 Norasjön, Tullgarn 6672295 647697 2 2 
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Objekt: 1. Hensvik 

Åtgärdsklass fisk: 2   Åtgärdsklass näringsretention: 1 
 
Kommun: Norrtälje. 
Beskrivning: Vid Hensvik (Figur 3) mynnar ett litet vattendrag som nära 
mynningen rinner genom ett fuktigt vassområde på cirka 3 hektar (Figur 4). 
Vassområdet är bitvis mycket fuktigt och under besöket hösten 2010 höll 
det bitvis upp till 20 centimeter vatten. Avrinningsområdets ringa andel 
uppodlad mark antyder att näringsbelastningen sannolikt är relativt låg 
varpå en våtmarks betydelse som retentionsanläggning möjligtvis kan ifrå-
gasättas. Ur fisksynpunkt är våtmarken dock av intresse eftersom den ligger 
i ett område där det finns en reproduktionsproblematik.  
Förekomst av fisk: Lovén (1989) skriver att gädda och vitfisk lär vandra 
upp under våren.  
Kända skyddade natur- och/eller kulturvärden: Inga värdeklassade objekt 
eller strukturer finns i anslutning till föreslagen åtgärd. 
Åtgärdsförslag: Vassområdet uppströms mynningen kan med enkelhet 
dämmas till en cirka tre hektar stor våtmark vilken skulle skapa bra förut-
sättningar för gäddlek. Utöver dämning behöver marken slåttras på blad-
vass. Två fastigheter omfattas av föreslagen åtgärd. 
 

 
Figur 3. Kartan visar lokalen Hensvik till vänster och lokalen Blåkaren till höger.  
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Figur 4. Det cirka tre hektar stora området som ligger uppströms mynningen vid Hensvik skulle 
enkelt gå att göra bättre för lekande fisk. Foto: Micael Söderman. 

 

Objekt: 2. Blåkaren 

Åtgärdsklass fisk: Iå   Åtgärdsklass näringsretention: Iå  

 
Kommun: Norrtälje. 
Beskrivning: Den cirka 22 hektar stora sjön Blåkaren ligger vid Herrängs 
samhälle (Figur 3). Sjön är grund, delvis igenväxt av bladvass och utgör ett 
till synes bra lekhabitat för vårlekande fiskarter.  
Förekomst av fisk: Boende i området har berättat att det förr steg stora 
mängder gädda för lek i Blåkaren. Nuvarande status på lekbeståndet är 
okänt och bör undersökas. 
Kända skyddade natur- och/eller kulturvärden: En nyckelbiotop finns vid 
utloppet ur sjön.  
Åtgärdsförslag: Inget åtgärdsförslag lämnas för detta objekt eftersom den 
cirka kilometerlånga vandringsleden mellan hav och sjö bedömdes fungera 
vid besöket (Figur 5). Populationsstatus hos lekvandrande arter bör under-
sökas. Mynningen invid piren inbjuder till hårt fisketryck. Om så är fallet 
bör ett eventuellt skydd övervägas. 
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Figur 5. Vattendraget från sjön Blåkaren bedömdes vara en fungerande vandringsled mellan kust och 
sjö. Foto: Micael Söderman. 

 

Objekt: 3. Verksundet/Bergbofjärden 

Kommun: Norrtälje. 
Åtgärdsklass fisk: Iå   Åtgärdsklass näringsretention: Iå 
Beskrivning: Bergbofjärden (Figur 6) förbinds med kusten av det drygt 300 
meter långa Verksundet (Figur 7) som utgör en perfekt vandringsled för 
lekvandrande fisk. Själva Bergbofjärden utgör ett till synes perfekt lekhabi-
tat för vårlekande fiskarter.  
Förekomst av fisk: Lovén (1989) skriver att gädda, abborre och vitfisk re-
gelbundet finns i Verksundet.  
Kända skyddade natur- och/eller kulturvärden: Det finns flera nyckelbio-
toper i anslutning till lokalen.  
Åtgärdsförslag: Inget åtgärdsförslag lämnas för detta objekt eftersom den 
cirka kilometerlånga vandringsleden mellan hav och sjö bedömdes fungera 
vid besöket. Populationsstatus hos lekvandrande arter bör undersökas. 
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Figur 6. Kartan visar lokalen Verksundet och uppströms belägna Bergbofjärden. 

 

 

Figur 7. Verksundet bedömdes utgöra en bra vandringsled mellan kusten och Bergbosudet som ses i 
bakgrunden. Foto: Micael Söderman.  
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Objekt: 4. Bredviken 

Åtgärdsklass fisk: 2   Åtgärdsklass näringsretention: 0 
 
Kommun: Norrtälje. 
Beskrivning: Lokalen är en kustnära gloflada på ungefär 1,5 hektar som har 
sin mynning längst in i en båthamn (Figur 8). Fladan utgör ett bra lekom-
råde för gädda. Idag är utloppet sannolikt alltför igenväxt av vass för att fisk 
ska kunna passera (Figur 9). Den inre delen av fladan ligger i Häverö-
Bergby naturreservat och den delen betas av nötkreatur.  
Förekomst av fisk: Ingen känd förekomst av lekfisk finns.  
Kända skyddade natur- och/eller kulturvärden: Det finns en nyckelbiotop 
precis norr om objektet och den västra delen av fladen ingår i ett Natura 
2000-område tillika naturreservat. Eventuella skyddsföreskrifter måste tas 
hänsyn till om åtgärden skall genomföras.  
Åtgärdsförslag: En försiktig rensning av vandringsvägen skulle höja loka-
lens värde som rekryteringsområde för fisk. Det vore även önskvärt att en 
blå bård röjs runt fladan och att denne sedan betas av djur. Kanske går det 
att utöka naturreservatets betesfålla till att omfatta hela fladan? Detta skulle 
sannolikt öka områdets värde för den biologiska mångfalden. Det är viktigt 
att försiktighet iakttas om utloppet röjs eftersom det annars finns en risk att 
fladan dräneras på vatten. En eller möjligtvis två fastigheter omfattas av 
föreslagen åtgärd. 
 

 
Figur 8. Kartan visar lokalen Bredviken. Mynningsområdet är idag kraftigt igenvuxet av bladvass 
vilket försvårar fiskens passage. 
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Figur 9. Vandringsleden mellan kusten och fladan är så igenväxt att det är svårt för både fisk och 
människor att ta sig fram. Foto: Micael Söderman. 

 

Objekt: 5. Grisslehamn, vattentäkt 

Åtgärdsklass fisk: 2   Åtgärdsklass näringsretention: 0 
 
Kommun: Norrtälje. 
Beskrivning: Lokalen är cirka 2,5 hektar stor sjö som fungerar som reserv-
vattentäkt för Grisslehamn (Figur 10). Sjön regleras vid utloppet av ett stig-
rör som utgör ett vandringshinder för fisk. Vatten rinner sällan i munken 
eftersom vattnet i stället pumpas bort. Enligt en anställd på Veolia vatten 
AB som sköter lokalen kanske vattentäkten framöver ska tas ur bruk. Om så 
sker är det viktigt att skapa fri vandringsväg för fisk upp till sjön eftersom 
sjön till synes utgör ett lämpligt lekhabitat för fisk (Figur 11). Lokalen lig-
ger i ett område med svaga bestånd av rovfisk samtidigt som turismen i om-
rådet är omfattande under sommartid. Detta sammantaget gör att åtgärden 
bör prioriteras. 
Förekomst av fisk: Ingen känd förekomst av fisk finns i sjön.  
Kända skyddade natur- och/eller kulturvärden: Inga värdeklassade objekt 
eller strukturer finns i anslutning till föreslagen åtgärd. 
Åtgärdsförslag: Ett omlöp förbi munken bör anläggas för att möjliggöra för 
lekfisk att nå lokalen. Detta bör vara en självklar åtgärd om vattentäkten tas 
ur bruk, men även om den skall användas framöver bör ett omlöp med mi-
nimivattenföring vara möjlig att åstadkomma. En fastighet omfattas av före-
slagen åtgärd. 
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Figur 10. Kartan visar lokalerna Grisslehamns vattentäkt och utloppet från Lillsjön (objekt 6). Vatten-
täkten utgör ett potentiellt bra lekområde och bör tillgängliggöras för fisk från kusten.  

 

Figur 11. Reservvattentäkten i Grisslehamn utgör ett tillsynes perfekt lekhabitat för fisk. 
 Foto: Micael Söderman. 
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Objekt: 6. Lillsjön 

Åtgärdsklass fisk: Iå   Åtgärdsklass näringsretention: Iå 
 
Kommun: Norrtälje. 
Beskrivning: Den cirka 1,6 hektar stora Lillsjön i Grisslehamn omges av 
tomtmark och bladvass (Figur 10). Sjöns avrinningsområde är mycket litet 
och vattenföringen i det avvattnande vattendraget är således oftast mycket 
låg. Sjön i sig utgör dock ett lämpligt rekryteringsområde för bland annat 
gädda och abborre. 
Förekomst av fisk: Ingen känd förekomst av lekvandrande fisk finns. Ruda 
finns enligt närboende i sjön. 
Kända skyddade natur- och/eller kulturvärden: Inga värdeklassade objekt 
eller strukturer finns i anslutning till objektet. 
Åtgärdsförslag: Inga åtgärdsförslag lämnas för objektet.  
 
 

Objekt: 7. Marsjön 

Åtgärdsklass fisk: 2   Åtgärdsklass näringsretention: 1 
  
Kommun: Norrtälje. 
Beskrivning: Marsjön är en utdikad sjö på cirka 12 hektar som ligger vid 
Sandviken på Väddö (Figur 12). Den före detta sjön är idag till sin helhet 
igenväxt av bladvass (Figur 13). Det cirka 500 meter långa vattendraget som 
avvattnar den sänkta sjön mynnar vid Sandvikens badplats på Väddös ut-
sida. Stora delar av avrinningsområdet utgörs av skogsmark. Det finns ett 
antal fritidshus i avrinningsområdet vilka kan tänkas bidra med näring till 
sjön. 
Förekomst av fisk: Enligt Holmström (muntlig uppgift) steg för länge sedan 
öring i bäcken.  
Kända skyddade natur- och/eller kulturvärden: Det finns en nyckelbiotop i 
anslutning till utloppet ur Marsjön. Denna kommer inte påverkas av den 
föreslagna åtgärden.  
Åtgärdsförslag: Holmströms uppgifter om att det förr steg öring i bäcken 
gör en restaurering intressant för att få en jämnare vattenföring i vattendra-
get. Projektet bör i så fall ha som mål att introducera öring av tullviksstam. 
Stammen är anpassad till låg vattenföring och så kallad yngelutvandring 
sker på somrarna när vattenföringen är för låg. Om öring inte ska vara målet 
är det inte omöjligt att gädda kan komma att leka i sjön då denna del av 
Väddökusten håller ett mindre bestånd av gädda. Antagligen kommer dessa 
från Samnäsfjärden som förr hade ett stort bestånd av gädda. Projektet be-
döms som topografiskt möjligt och en första bedömning gör gällande att den 
mark som kan påverkas negativt av projektet till stor del utgörs av yngre 
produktionsskog. Ett flertal fastigheter omfattas av åtgärden.  
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Figur 12. Kartan visar lokalen Marsjön. En restaurering av den sänkta sjön skulle skapa fina lekområ-
den för kustfisk och förbättra vattenföringen i utloppsbäcken 

 

 

Figur 13. Marsjön består idag mest av bladvass och viden. Foto: Micael Söderman. 
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Objekt: 8. Sidfjärden/Granöströmmen 

Åtgärdsklass fisk: 2  Åtgärdsklass näringsretention: 0 
 
Kommun: Norrtälje. 
Beskrivning: Sidfjärden (Figur 14) är ett så kallat glo på nära 40 hektar dit 
det stiger stora mängder fisk för att leka. En stor del av lokalen är igenväxt 
av bladvass men än idag är mer än 15 hektar fina lekområden (Figur 15) 
tillgängliga för lekande fisk.  
Förekomst av fisk: Till Sidfjärden stiger gädda, abborre och mört i stora 
mängder för att leka. Även i Granöströmmen som är det korta vattendrag 
som avvattnar Sidfjärden leker stora mängder fisk, främst mört och små-
spigg (egen observation). 
Kända skyddade natur- och/eller kulturvärden: Isakholmen och Holmarna 
(Figur 14) utgörs av lövskogslund och kalkbarrskog som är klassad som 
nyckelbiotop. 
Åtgärdsförslag: I området sker ett omfattande rovfiske av både lokala och 
tillresta fiskare. Redskapen utgörs av allt från nät, sax, huggkrok och högaf-
fel till olika sportfiskeredskap. En del av fisket sker i strömmen och är där-
med lagligt. Däremot är det omfattande sportfisket i mynningsområdet lag-
ligt. För att skydda denna mycket viktiga leklokal vore det önskvärt med ett 
förbudsområde i mynningen samt en ökad tillsyn under vårens lekperiod. 
Stora delar av Sidfjärden är under igenväxning av bladvass. Idag finns stora 
ytor som fortfarande är optimala för fisklek, men det är viktigt att området i 
framtiden inte tillåts växa igen mer. 
 

 
Figur 14. Kartan visar den nästan 40 ha stora lokalen Sidfjärden och Granströmmen som utgör pas-
sage ut till utanförliggande havsområde. Området bör fredas från fiske under vårens lekperiod. 
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Figur 15. Delar av Sidfjärden utgör ett perfekt lekhabitat för fisk. Foto: Micael Söderman. 

 
 

Objekt: 9. Östra Insjön 

Åtgärdsklass fisk: Iå   Åtgärdsklass näringsretention: Iå 
 
Kommun: Norrtälje. 
Beskrivning: Östra och Västra insjön avvattnas av ett litet vattendrag som 
mynnar vid Bylehamn på östra sidan av Björkö (Figur 16). Avrinningen är 
så låg att vattendraget sannolikt saknar betydelse för lekande och lekvand-
rande fisk.  
Förekomst av fisk: Ingen känd förekomst av lekvandrande fisk finns.  
Kända skyddade natur- och/eller kulturvärden: Inga värdeklassade objekt 
eller strukturer finns i anslutning till objektet. 
Åtgärdsförslag: Inga åtgärder föreslås för detta objekt. Vattendragets ringa 
storlek gör att det sannolikt saknar betydelse för fisk. 
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Figur 16. Kartan visar lokalen Östra Insjön. 

 

Objekt: 10. Vikasjön 

Åtgärdsklass fisk: 2   Åtgärdsklass näringsretention: 0  
 
Kommun: Norrtälje. 
Beskrivning: Vikasjön på Björkö är en drygt tio hektar stor sjö som avvatt-
nas av ett 120 meter långt vattendrag (Figur 17). På senare år har sjön re-
staurerats av de boende i området i syfte att få en mer attraktiv närmiljö och 
att säkerställa lokalens framtida funktion som rekryteringsområde för fisk. 
Förekomst av fisk: Enligt boende i området stiger abborre, gädda, braxen 
och mört för lek. I sjön finns även sutare. Sjön är till synes en mycket bra 
reproduktionslokal för vårlekande fisk. Det korta vattendraget utgör en bra 
vandringsled (Figur 18). På 1990-talet gjordes försök med introduktion av 
havsöring. Detta gav inget resultat. Sannolikt på grund av vattendragets 
korta sträckning. 
Kända skyddade natur- och/eller kulturvärden: Vid besöket observerades 
rikligt med utterspillning. Inga värdeklassade objekt eller strukturer finns i 
anslutning till objektet. 
Åtgärdsförslag: Enligt de boende sker ett omfattande nät- och sportfiske 
efter den lekvandrande fisken. Ett skyddsområde i utanförliggande vik vore 
önskvärt. Lokalens geografiska läge innebär sannolikt att den har en stor 
betydelse för mängden sötvattensfiskar i angränsande kustavsnitt.  
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Figur 17. Kartan visar lokalen Vikasjön. Ett fredningsområde bör inrättas för att skona den fisk som 
om vårarna söker sig upp i systemet för att leka. 

 

 

Figur 18. Vattendraget som avvattnar Vikasjön utgör en bra vandringsled för lekvandrande fisk. På 
kanten observerades rikliga mängder med utterspillning. Foto: Micael Söderman. 

 
  



SVERIGES SPORTFISKE- OCH FISKEVÅRDSFÖRBUND 
RAPPORT 2011:3 

36 

 

Objekt: 11. Kullboviken 

Åtgärdsklass fisk: Iå   Åtgärdsklass näringsretention: Iå 
 
Kommun: Norrtälje. 
Beskrivning: Kullboviken (Figur 19) på södra Björkö är en lång och smal 
havsvik som förbinds med omgivande kust genom kanalen Strömmarna. 
Enligt uppgift skulle kanalen vara igenväxt och oframkommlig för fisk. 
Kanalen visade sig dock vid inventeringen vara muddrad och därmed enkelt 
passerbar för fisk.  
Förekomst av fisk: Viken är sannolikt en viktig lokal för många fiskarter.  
Kända skyddade natur- och/eller kulturvärden: I viken utanför finns flera 
kulturlämningar. Invid Kanalen finns en nyckelbiotop. 
Åtgärdsförslag: Inget åtgärdsförslag lämnas för lokalen. 
 

 
Figur 19. Kartan visar lokalen Kullboviken. 
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Objekt: 12. Bysträsket 

Åtgärdsklass fisk: 2   Åtgärdsklass näringsretention: 2 
 
Kommun: Norrtälje. 
Beskrivning: Vattendraget som avvattnar Bysträsket belastar sannolikt Vätö 
sund med en betydande mängd näringsämnen då det finns en hel del fritids-
bebyggelse och uppodlad mark i avrinningsområdet (Figur 20). Vattendra-
get är litet och till sin helhet påverkat av tidigare dikningar. 
Förekomst av fisk: Enligt boende i området steg det förr fisk i bäcken. Den 
igenväxta mynningen gör sannolikt att det idag inte kan stiga fisk. 
Kända skyddade natur- och/eller kulturvärden: I kanten på Marsbacken 
som är den nedre möjliga lokaliseringen av en våtmark finns några fornläm-
ningar.  
Åtgärdsförslag: I den nedre delen av ån finns två olika möjligheter att an-
lägga våtmarker (Figur 21). Detta skulle minska näringsbelastningen till 
omgivande kust samt skapa lekmiljöer för stigande fisk. Växtligheten i 
mynningen utgör sannolikt ett problem för lekvandrande fisk och bör därför 
åtgärdas. Fem fastigheter omfattas av föreslagna åtgärder.  
 

 
Figur 20. Kartan visar lokalen Bysträsket. Genom att definiera fåran i anslutning till mynningen skulle 
fisk åter kunna vandra upp i systemet. Anläggning av våtmarker skulle ytterligare öka vattendragets 
värde för lekande fisk samt minska transporten av näringsämnen till Vätösundet. 
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Figur 21. I de nedre delarna av vattendraget som avvattnar Bysträsket finns två marker som kan 
utgöra möjlig lokalisering för våtmarker. Bilden visar den övre av de två lokalerna. Foto: Micael 
Söderman. 

 

Objekt: 13. Mörboträsket 

Åtgärdsklass fisk: Iå   Åtgärdsklass näringsretention: Iå  
 
Kommun: Norrtälje. 
Beskrivning: Det cirka 3,5 hektar stora Mörboträsket (Figur 22) avvattnas 
av ett drygt 800 meter långt vattendrag. Träsket har ett litet avrinningsom-
råde vilket resulterat i att vattendraget är mycket litet. Av den anledningen 
har fisk sannolikt svårt att simma upp till sjön för att leka.  
Förekomst av fisk: Ingen känd förekomst av lekvandrande fisk finns. 
Kända skyddade natur- och/eller kulturvärden: Inga värdeklassade objekt 
eller strukturer finns i anslutning till objektet. 
Åtgärdsförslag: Inga åtgärder föreslås för detta objekt. Vattendragets ringa 
storlek gör att det sannolikt saknar betydelse för lekvandrande fisk. 
 



SVERIGES SPORTFISKE- OCH FISKEVÅRDSFÖRBUND 
RAPPORT 2011:3 

39 

 

 
Figur 22. Kartan visar lokalen Mörboträsket och lokalen Lillträskbäcken.  

 

Objekt: 14. Lillträskbäcken  

Åtgärdsklass fisk: 2   Åtgärdsklass näringsretention: 2  
 
Kommun: Norrtälje. 
Beskrivning: Lillträskbäcken avvattnar en relativt stor del av Vätös uppod-
lade mark. Ungefär 700 meter uppströms mynningen ligger den en hektar 
stora Lillsjön (Figur 22) som utgör en lämplig leklokal för fisk. En bevatt-
ningsdamm som ligger 150 meter uppströms mynningen utgör dock under 
stora delar av året ett vandringshinder för fisk (Figur 23). I mynningsområ-
det rinner ån bredvid ett stort vassområde som tidigare varit den inre delen 
av Söderviken. Området är sannolikt översvämmat än idag vid högt vatten-
stånd i havet.  
Förekomst av fisk: Enligt boende i området förekommer gädda och id i 
vattendraget.  
Kända skyddade natur- och/eller kulturvärden: Inga värdeklassade objekt 
eller strukturer finns i direkt anslutning till föreslagen åtgärd. 
Åtgärdsförslag: I mynningen finns möjligheten att dämma en våtmark som 
kan få stor betydelse för näringsretention och fiskrekrytering. Då vattendra-
get mynnar i ett område som gränsar till den mer exponerade skärgården 
med tydliga störningar i fiskrekrytering är åtgärden prioriterad. Ett omlöp 
förbi bevattningsdammen bör anläggas för att möjliggöra för fisk att vandra 
mellan havet och Lillsjön. Fem fastigheter omfattas av föreslagna åtgärder. 
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Figur 23. Dämmet som reglerar bevattningsdammen i Lillträskbäcken utgör ett vandringshinder för 
lekvandrande fisk. Foto: Micael Söderman. 

 

Objekt: 15. Utvedaträskbäcken  

Åtgärdsklass fisk: 2  Åtgärdsklass näringsretention: 2 
 
Kommun: Norrtälje. 
Beskrivning: Den här lilla bäcken på cirka 2,5 kilometer har sina källor i 
Utvedaträsket på centrala Vätö och mynnar i Norrtäljeviken innanför Sol-
skäret (Figur 24). Bäcken har till stora delar ett naturligt lopp genom skog 
och hävdade marker men bitvis finns partier med tydliga spår från tidigare 
rätning. Vattenföringen är mycket låg sommartid med tidvis uttorkning. I 
avrinningsområdet finns betesmarker och en hel del bebyggelse som kan 
tänkas bidra med en viss näringsbelastning. I anslutning till mynningen i 
Norrtäljeviken är bäcken kraftigt igenvuxen med bladvass och fåran är här 
dåligt definierad med liten möjlighet för fisk att passera.  
Förekomst av fisk: Närboende berättade att det tidigare förekom rikligt med 
gäddungar i bäcken under vår och försommar och att mynningen tidigare 
varit väl definierad med fria vandringsvägar. Vid besök under våren och 
försommaren 2011 observerades sparsamt med småspigg upp till i höjd med 
Bergsvik gård. Att varken gädda eller andra fiskarter observerades trots låg 
vattenföring och klart vatten tyder på att tidigare förekomst av gädda var 
resultatet av kustlevande individers lek. 
Kända skyddade natur- och/eller kulturvärden: Branten som ligger direkt 
väster om föreslagen åtgärd omfattas av en lövrik barrskog som är klassad 
som nyckelbiotop.  
Åtgärdsförslag: Ungefär 300 meter uppströms mynningen ligger Vikar-
ängen som idag används till vallodling (Figur 25). Vikarängen är en gammal 
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havsvik som ligger i en djup svacka med branta kanter. Då lokalen ligger 
långt ner i systemet är det en lämplig våtmarkslokalisering både ur närings-
retentionssyfte och för fiskrekrytering. Slåttemarken lämpar sig väl för an-
läggning av en översvämningsvåtmark. Sportfiskarna har under 2011 tagit 
fram en förprojektering för tillskapande av cirka tre hektar våtmark och 
inledande samråd har förts med länsstyrelsens våtmarkshandläggare. Såväl 
länsstyrelsen som markägarna har ställt sig positiva till åtgärden men mar-
kägaren vill avvakta förestående förändringar av ägarförhållanden inom 
familjen. För att återskapa fria vandringsvägar i systemet måste bäckfåran 
försiktigt rensas och definieras i anslutning till mynningen i Norrtäljeviken. 
Fyra fastigheter omfattas av föreslagna åtgärder. 
 

 
Figur 24. Kartan visar lokalen Utvedaträskbäcken. I höjd med Vikarängen finns goda förutsättningar 
att skapa en grund översvämningsvåtmark. 
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Figur 25. Vikarängen i nedre delen av Utvedaträskbäcken utgör en bra lokal för att anlägga en våt-
mark. Foto: Micael Söderman. 

 

Objekt: 16. Lundaströmmen 

Åtgärdsklass fisk: 2   Åtgärdsklass näringsretention: 1 
 
Kommun: Norrtälje. 
Beskrivning: Lundaströmmen (Figur 26) är den nedre delen av avrinnings-
området som avvattnar sjön Erken med fler sjöar. Avrinningsområdet är 
således ett av de största i kommunen och mängden näring som transporteras 
till Norrtäljeviken är betydande. Både ån och sjön Gillfärden som ligger 1,5 
kilometer uppströms havet är viktiga reproduktionslokaler för fisk. Ungefär 
500 meter uppströms Norrtäljeviken finns ett översvämningsområde vid 
sidan av ån som håller på att växa igen av bladvass och al.  
Förekomst av fisk: De flesta i kommunen förekommande fiskarter är påträf-
fade och ån är sannolikt en av de viktigaste i kommunen för lekande och 
lekvandrande fiskar. 
Kända skyddade natur- och/eller kulturvärden: Utter förekommer frekvent 
i ån. Inga värdeklassade objekt eller strukturer finns i direkt anslutning till 
föreslagen åtgärd. 
Åtgärdsförslag: Översvämningsmarken runt ån kan med fördel slåttras och 
röjas för att säkerställa funktionen som gäddlekplats. Åtgärden skulle samti-
digt minska den snabba höjning av strandens marknivå som orsakas av vass-
rötter och förnabildning. Om lokalen slåttras bör möjligheten att leda in mer 
vatten på marken utredas. Detta skulle också bidra till en ökad näringsretent-
ion. En restaurering av strandängarna skulle sannolikt också bidra till en 
ökad biologisk mångfald i området. En till sex fastigheter omfattas av före-
slagen åtgärd. 
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Figur 26. Kartan visar lokalen Lundaströmmen. Våtmarkerna uppströms mynningen bör hävdas för 
att bromsa igenväxningen och säkra områdets värde som leklokal för gädda. 

 

Objekt: 17. Björnö/Harka  

Åtgärdsklass fisk: 2    Åtgärdsklass näringsretention: 2 
 
Kommun: Norrtälje. 
Beskrivning: Vattenvägarna mellan Limmaren och Norrtäljeviken har sedan 
1800-talet påverkats mycket kraftigt av människan. Från att tidigare haft ett 
meandrande lopp över områdets flacka marker grävdes Limmarån vid 
sekelskiftet om för att torrlägga den jordbruksmark som idag karaktäriserar 
området. Delar av den ursprungliga åfåran löper idag som ett dike genom 
jordbruksmarken för att mynna i Harkaviken (Figur 27). Det kanske största 
ingreppet jämte åns omdragning är dräneringen av den cirka fem hektar 
stora Lillsjön, men omdragningen medförde även stora konsekvenser för 
lekvandrande fisk. Orsaken till detta är den kulvertering som leder ån de 
sista 300 metrarna innan utloppet i Norrtäljeviken. Enligt uppgift från 
närboende så utgjorde kulverten från början en del i ett system för 
vattenclosetter för Björnö gård, men trots att denna funktion sedan länge 
upphört utgör konstruktionen ännu ett totalt vandringshinder för 
lekvandrande fisk från Norrtäljeviken. 
Förekomst av fisk: Kulverten gör att fisk inte kan stiga för lek. På sträckan 
mellan Björnö gård och Limmaren observerades under hösten rikligt med 
årsyngel från abborre och mört. Dessa kommer från uppströmsliggande sjön 
Limmaren. Observationen antyder att det sker en enkelriktad migration av 
fisk från Limmaren till Norrtäljeviken.  
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Kända skyddade natur- och/eller kulturvärden: Inga värdeklassade objekt 
eller strukturer finns i anslutning till föreslagna åtgärd. 
Åtgärdsförslag: Sportfiskarna har under 2011 tillsammans med markägaren 
påbörjat diskussioner om att restaurera Limmarån och dess våtmarker. I 
planerna ingår en återläggning av ån till den ursprungliga fåran med myn-
ning i Harkaviken samt åter- och nyskapande av upp till 15 hektar våt-
marksyta på de nuvarande åkermarkerna (Figur 28). I ett inledande skede 
har medel sökts för framtagande av en utförlig projektplan för åtgärderna. 
Även föreslagna åtgärder i Storträskån (objekt 18) innefattas av projekte-
ringen. De planerade åtgärderna har potential att få mycket god effekt på 
såväl fiskreproduktion som näringsretention och därmed stor positiv påver-
kan på Norrtäljevikens fisksamhälle. 
 
 

 
Figur 27. Kartan visar Björnö/Harka med föreslagna åtgärder. Uppe till höger syns Storträskån (ob-
jekt 18). Områdets vattenmiljöer har sedan 1800-talets andra hälft påverkats kraftigt och åtgärdsbe-
hovet är därmed mycket stort. Området bedöms efter restaurering kunna få mycket stort värde för 
vårlekande fiskarter samt avsevärt minska avrinningen av näringsämnen till Norrtäljeviken. 
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Figur 28. På markerna vid Harka/Björnö finns en stor potential att anlägga våtmarker. Foto: Micael 
Söderman. 

 

Objekt: 18. Storträskån  

Åtgärdsklass fisk: 2  Åtgärdsklass näringsretention: 2 
 
Kommun: Norrtälje. 
Beskrivning: Den drygt tre kilometer långa Storträskån avvattnar sjön Stor-
träsket och mynnar i Harkaviken (Figur 27). Ån rinner till övervägande del 
genom jordbruksmark och är kraftigt påverkad av rätning och grumlande 
partiklar. I höjd med Harka gård finns ett anlagt viltvatten vars utlopp med-
för ett definitivt vandringshinder för fisk. Ungefär 100 meter nedanför 
dammen finns ytterligare ett vandringshinder där åbotten direkt nedströms 
en berghäll nyligen sänkts av kraftigt i samband med dikesunderhåll (Figur 
29).  
Förekomst av fisk: Storträskån är sedan länge ett känt lekvatten för flera 
kustlevande arter och bland annat stiger hundratals idar och rikligt med 
gädda för lek. Även abborre och mört har påträffats (egen observation). 
Ingen fisk observerades vid inventeringen uppströms det nedersta vand-
ringshindret. 
Kända skyddade natur- och/eller kulturvärden: Förutom ett kulturhisto-
riskt värdefullt brovalv saknas kända natur- och kulturvärden i anslutning 
till ån. 
Åtgärdsförslag: Det nedersta vandringshindret kan enkelt åtgärdas genom 
tröskling med sten nedströms så att fallhöjden fördelas över en längre 
sträcka. Utloppet från viltvattnet kan göras passerbart för fisk genom an-
läggning av ett omlöp där merparten av flödet tillåts rinna under de delar av 
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året då lekvandrande fisk rör sig i ån. De nedersta delarna av ån ingår i pla-
nerna för restaureringen av Limmarån (objekt 17). 
 

 
Figur 29. Bergklacken var tills för ett par år sedan passerbar för fisk. Grävning nedströms har skapat 
en högre fallhöjd och därmed ett vandringshinder. Foto: Micael Söderman. 

 

Objekt: 19. Lillsjöbäcken 

Åtgärdsklass fisk: Iå  Åtgärdsklass näringsretention: Iå  
 
Kommun: Norrtälje. 
Beskrivning: Lillsjöns avrinningsområde är mycket litet och topografin i 
område är brant (Figur 30).  
Förekomst av fisk: Ingen känd förekomst av fisk finns i vattendraget. Vat-
tendraget mynnar däremot i en vik som är en viktig lekvik för många arter. 
Kända skyddade natur- och/eller kulturvärden: Inga värdeklassade objekt 
eller strukturer finns i området. 
Åtgärdsförslag: Inga åtgärdsförslag lämnas för detta objekt då vattendragets 
ringa storlek och områdets branta topografi inte möjliggör för fisk att nyttja 
objektet. 
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Figur 30. Kartan visar lokalen Lillsjöbäcken. 

 

Objekt: 20. Rådmaren  

Åtgärdsklass fisk: 2  Åtgärdsklass näringsretention: 2 
 
Kommun: Norrtälje. 
Beskrivning: I Iddiket, som är det lokala namnet på vattendraget som av-
vattnar den cirka 10 hektar stora Rådmaren (Figur 31), stiger det under vå-
rarna stora mängder fisk. Mynningsområdet är igenväxt men bedöms inte 
utgöra något vandringshinder i nuläget. Det finns fortfarande en del över-
svämningsmarker som lämpar sig för gäddlek i området där bäcken rinner ut 
ur maren (Figur 32).  
Förekomst av fisk: Lokalt boende har berättat att det i Iddiket stiger mycket 
gädda och id för lek. Även abborre och mört förekommer. Iden leker i bäck-
en medan gäddorna simmar upp i Rådmaren och leker. 
Kända skyddade natur- och/eller kulturvärden: Inga värdeklassade objekt 
eller strukturer finns i anslutning till föreslagen åtgärd. 
Åtgärdsförslag: Den översvämningsmark nära utloppet ur Rådmaren som 
fortfarande är relativt fin bör optimeras för att gynna gäddlek. Detta kan 
enkelt göras genom att röja sly och ta ner några av de mest skuggande trä-
den. Övriga delar av maren bör restaureras genom storskalig vasslåtter och 
röjning av sly. I ett av de tillrinnande dikena finns det möjlighet att anlägga 
en våtmark som kan minska näringsbelastningen till maren och fungera som 
leklokal för fisk. Markägaren för stora delar av maren och det tillrinnande 
diket har kontaktats och är positiv till åtgärder. 
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Figur 31. Kartan visar lokalerna Rådmaren (objekt 20) och Östermaren (objekt 21) med föreslagna 
åtgärdspunkter. 

 

 

Figur 32. Vid utloppet av Rådmaren finns översvämningsmarker som utgör lämpliga habitat för 
gäddlek. Foto: Micael Söderman. 
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Objekt: 21. Östermaren 

Åtgärdsklass fisk: 2   Åtgärdsklass näringsretention: 0 
 
Kommun: Norrtälje. 
Beskrivning: Östermaren är en mindre sjö vars avvattnande bäck mynnar i 
Infjärden bara ett hundratal meter från Iddikets mynning (Figur 31). Myn-
ningen på det lilla vattendraget är igenväxt och utgör sannolikt ett totalt 
vandringshinder för fisk (Figur 33). Nedströms sjön finns ett vandringshin-
der i form av ett galler som är placerat tvärs över bäcken. Detta härstammar 
från en tidigare utsättning av gräskarp. Vattendraget är lite mindre än Iddi-
ket men bedöms vara så stort att fisk ska kunna nyttja det som vandringsled 
och leklokal.  
Förekomst av fisk: Ingen känd förekomst av fisk finns.  
Kända skyddade natur- och/eller kulturvärden: Sjön kantas av en nyckel-
biotop som också utgör ett biotopskydd.  
Åtgärdsförslag: Mynningen bör åtgärdas för att möjliggöra för fisk att stiga 
i bäcken. Likaså bör gallret nedströms sjön tas bort eftersom det utgör ett 
vandringshinder. 
 
 

 
Figur 33. Mynningen på Östermarenbäcken är kraftigt igenväxt av vass och utgör ett vandringshinder 
för fisk. Foto: Micael Söderman. 
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Objekt: 22. Södersundet/Norrsundet  

 

Åtgärdsklass fisk: 2   Åtgärdsklass näringsretention: 0  
 

Kommun: Norrtälje. 
Beskrivning: Norrsundet är en kustnära sjö som ligger i Riddersholms na-
turreservat (Figur 34). Den 14 ha stora sjön är bortsett från 3 hektar i mitten 
helt igenväxt av bladvass. Trots att nötboskap betar runt sjön finns ingen blå 
bård, sannolikt på grund av att vassen är så tät att djuren inte vill gå ut i den.  
Förekomst av fisk: Gädda och id leker i de nedre delarna av vattendraget 
och i Södersundet (Roine Carlsson; Peter Söderman muntlig uppgift). Under 
inventeringen observerades i Södersundet ett flertal gäddor mellan 30 och 
50 centimeter. 
Kända skyddade natur- och/eller kulturvärden: Hela området omfattas av 
ett naturreservat som även är ett Natura 2000-område. 
Åtgärdsförslag: Det lilla vattendraget mellan sjön Norrsundet och havsvi-
ken Södersundet är bitvis dåligt definiertd men fungerar som lekområde för 
id och gädda vid högvatten. Det är däremot inte troligt att fisk idag kan 
simma upp till Norrsundet. Utloppet ur Norrsundet är kraftigt igenväxt av 
vass (Figur 35). Det är troligt att detta vassbälte utgör ett vandringshinder 
för lekvandrande fisk. Om fri vandringsväg öppnas och en blå bård röjs efter 
sjöns kanter kommer produktionen av fisk sannolikt öka markant. Den blå 
bården kommer även att gynna övrig biologisk mångfald i området. Då ob-
jektet ligger i ett område med rekryteringsstörningar för bland annat gädda 
och abborre är vegetationsröjningen prioriterad. Då Södersundet utgör ett 
relativt unikt habitat i området är det även viktigt att det skyddas från fram-
tida exploatering. En fastighet omfattas av föreslagen åtgärd. 
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Figur 34. Kartan visar lokalen Södersunder/Norrsundet. Området är under kraftig igenväxning och en 
minsking av bladvassen skulle öka de biologiska värdena samt åter göra det möjligt för lekvandrande 
fisk att nå Norrsundet. 

 

 

Figur 35. Norrsundets stränder är kraftigt igenväxt av bladvass och utloppet utgör ett vandringshin-
der för fisk. Vasslåtter och fri vandringsväg för fisk skulle öka sjöns värde för kustfiskbeståndet i 
området. Foto: Micael Söderman. 
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Objekt: 23. Kilfjärden 

Åtgärdsklass fisk: 2  Åtgärdsklass näringsretention: 0  
 
Kommun: Norrtälje. 
Beskrivning: Kilfjärden är en kustnära sjö vars totala yta uppgår till ungefär 
30 hektar (Figur 36). De öppna partierna av sjön är uppdelade i två delar 
varav den nedre är en hektar stor och den övre sju hektar stor. Övriga delar 
av sjön är igenvuxna av bladvass (Figur 37). Sjön kantas på östra sidan av 
en fin alsumpskog. Det ungefär 350 meter långa vattendraget som avvattnar 
sjön är djupt nedsprängt i berget vilket visar att sjön tidigare sänkts.  
Förekomst av fisk: I sjön förekommer bland annat gädda och sarv (egen 
observation). 
Kända skyddade natur- och/eller kulturvärden: Delar av objektet består av 
ett naturreservat som även är ett Natura 2000-område. 
Åtgärdsförslag: Den täta vassen gör att fisk idag inte kan vandra mellan 
kusten och Kilfjärden. För att förbinda vattendragen med den öppna vatten-
spegeln i sjön behöver en sträcka på cirka 200 meter rensas. Om fri vand-
ringsväg skapas kommer lokalen sannolikt bidra till att stärka omgivande 
kusts fiskbestånd. Två fastigheter omfattas av föreslagen åtgärd. 
 

 
Figur 36. Kartan visar lokalen Kilfjärden. Sjön är kraftigt sänkt och under snabb igenväxning med 
bladvass. Genom att försiktigt rensa och definiera åfåran i det avrinnande vattendraget kan området 
tillgängliggöras för lekvandrande fisk. 
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Figur 37. Området till höger i bild är vassen som fisk behöver passera för att vandra mellan kust och 
sjö. Vassen utgör sannolikt ett vandringshinder. Foto: Micael Söderman.  

 

Objekt: 24. Håtöbäcken  

Åtgärdsklass fisk: 2   Åtgärdsklass näringsretention: 2 
 
Kommun: Norrtälje. 
Beskrivning: Håtöbäcken har sina källor runt Håtögård (Figur 38). Ned-
ströms gården finns betesmarker som om vårarna delvis översvämmas och 
fungerar som lekplats för gädda (Figur 39). Det förvånansvärt breda vatten-
draget fungerar sannolikt i sin helhet som leklokal för gädda och kanske 
även andra fiskarter. Precis uppströms mynningen i Håtöviken finns en 
översvämningsmark som är igenvuxet av ett tätt vassbestånd.  
Förekomst av fisk: Enligt boende i området förekommer lekande gädda och 
id i vattendraget. 
Kända skyddade natur- och/eller kulturvärden: Inga värdeklassade objekt 
eller strukturer finns i anslutning till föreslagen åtgärd. 
Åtgärdsförslag: Det cirka två hektar stora översvämningsområdet upp-
ströms mynningen av Håtöbäcken bör slåttras på vass för att bli mer till-
gängligt för lekande fisk. Det kan vara möjligt att höja vattennivån ytterli-
gare genom att anlägga en dammvall en bit uppströms den nedre vägen. Det 
är dock nödvändigt att utföra noggranna inmätningar av området för att 
klargöra hur en sådan åtgärd skulle påverka markerna längre upp i det rela-
tivt flacka området. Det skulle också vara möjligt att översvämma betes-
markerna nedströms Håtö gård ytterligare vilket skulle gynna lekande fisk. 
Två fastigheter omfattas av föreslagna åtgärder. 
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Figur 38. Kartan visar lokalen Håtöbäcken. Redan idag leker gädda i vattendragets våtmarksområ-
den, men systemet är dikat och i behov av restaurering. 

 

 

Figur 39. Betesmarkerna nedströms Håtö gård är delvis översvämmade under våren. Foto: Micael 
Söderman.  
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Objekt: 25. Trollsjöbäcken  

Åtgärdsklass fisk: 1   Åtgärdsklass näringsretention: 0 
 
Kommun: Norrtälje. 
Beskrivning: Vattendraget som avvattnar den cirka sju hektar stora Troll-
sjön (Figur 40) är mycket litet och har därför sannolikt en liten betydelse för 
lekvandrande fisk. Idag finns strax uppströms mynningen ett definitivt 
vandringshinder i form av en felkonstruerad bro.  
Förekomst av fisk: Ingen känd förekomst av lekvandrande fisk finns.  
Kända skyddade natur- och/eller kulturvärden: Inga värdeklassade objekt 
eller strukturer finns i anslutning till föreslagen åtgärd. 
Åtgärdsförslag: Om vandringshindret uppströms mynningen åtgärdas är det 
möjligt att vattendraget och uppströmsliggande sjö kan få ett visst värde för 
lekvandrande fisk. Ingen lämplig lokalisering för en våtmark påträffades.  
 

 
Figur 40. Kartan visar lokalen Trollsjöbäcken. 

 
  



SVERIGES SPORTFISKE- OCH FISKEVÅRDSFÖRBUND 
RAPPORT 2011:3 

56 

 

Objekt: 26. Norrsjöbäcken 

Åtgärdsklass fisk: 2   Åtgärdsklass näringsretention: 2  

 
Kommun: Norrtälje. 
Beskrivning: Den cirka 1,5 kilometer långa Norrsjöbäcken avvattnar den 
cirka 4 hektar stora Norrsjön. Några hundra meter uppströms mynningen 
rinner bäcken samman med ett av jordbruk och dikning kraftigt påverkat 
biflöde (Figur 41). Då mängden åkermark är relativt stor i avrinningsområ-
det är det sannolikt att näringstransporten till utanförliggande kust är bety-
dande.  
Förekomst av fisk: Två gäddor observerades i vattendraget för cirka 15 år 
sedan (Peter Söderman muntlig uppgift). 
Kända skyddade natur- och/eller kulturvärden: Bäcken kantas uppströms 
vägen av en nyckelbiotopsklassad lövängsrest. Nyckelbiotopen bedöms inte 
kunna påverkas negativt av föreslagen åtgärd. 
Åtgärdsförslag: Mynningen på vattendraget är kraftigt igenväxt av bladvass 
vars rotsystem gör att vattnet silar över en bred yta. Detta gör att fisk idag 
sannolikt inte kan passera. Mynningen bör åtgärdas genom vegetationsrens-
ning. Cirka 200 meter uppströms den igenväxta mynningen finns ett område 
där det kan gå att anlägga en våtmark (Figur 42). Den västra sidan av ån 
vetter mot en lågt liggande grusväg och en pumpanläggning vilken gör att 
vallning mot denna sida lär vara nödvändig. Den östra sidans topografi ut-
gör en naturlig avgränsning av möjlig våtmark. Våtmarken antas kunna få 
en stor betydelse för lekande gädda. Vissa oklarheter runt topografi runt det 
tillrinnande diket finns varpå det är viktigt att göra en noggrann avvägning 
av området.  
 

 
Figur 41. Kartan visar lokalen Norrsjöbäcken med föreslagna åtgärder. 
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Figur 42. En bit uppströms Norrsjöbäckens mynning finns ett område där det kan vara möjligt att 
anlägga en våtmark. Foto: Micael Söderman. 

 
 

Objekt: 27. Solöbäcken 

Åtgärdsklass fisk: 2   Åtgärdsklass näringsretention: 2  
 

Kommun: Norrtälje. 
Beskrivning: Solöbäcken rinner drygt 2,5 kilometer från källsjön Ålkis-
tesjön och mynnar i den skyddade viken Putten innanför Solö (Figur 43). 
Uppströms sjön domineras avrinningsområdet av skogsmark men själva 
bäcken rinner till sin helhet genom jordbruksmark och är där mestadels di-
kad och rätad. Förutom kortare partier med buskar så går betes- och åker-
marken ända fram till bäckfåran och transporten av grumlande partiklar är 
vid hög vattenföring påtaglig.  
Förekomst av fisk: I Solöbäcken stiger under våren stora mängder id, mört, 
abborre och gädda för lek (egen observation). 
Kända skyddade natur- och/eller kulturvärden: En lövskogslund i anslut-
ning till mynningen är klassad som nyckelbiotop. I övrigt saknas kända vär-
den i anslutning till bäcken. 
Åtgärdsförslag: Under inventeringen identifierades två möjliga områden för 
att anlägga våtmarker, dels mellan vägen och mynningen i Putten, dels i 
betesmarken i höjd med Hysingsvik (Figur 44). Fisketrycket är mycket stort 
i utanförliggande kustområde och i kombination med att näringstransporten 
från bäcken så måste tillkomsten av våtmarker i området betraktas som en 
mycket angelägen åtgärd. Även inrättande av ett lekfredningsområde i myn-
ningsviken är en prioriterad åtgärd.  
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Figur 43. Kartan visar lokalen Solöbäcken med föreslagna åtgärder. 

 

 

Figur 44. Markerna runt Solöbäcken är svagt sluttade och lämpar sig bra för att anlägga våtmark på. 
Foto: Micael Söderman.  
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Objekt: 28. Penningbyån 

Åtgärdsklass fisk: 2   Åtgärdsklass näringsretention: 0  
 
Kommun: Norrtälje. 
Beskrivning: Penningbyån (Figur 45) är ett av Norrtälje kommuns största 
vattendrag. På 1990-talet kom någon på att uppströmsliggande Väsbysjöns 
igenväxning skulle minskas genom att vattennivån tidvis skulle höjas och 
sänkas. En gammal vattendom för en kvarn letades fram och nya luckor 
anlades uppströms väg 276. I vattendomen finns ingen minimitappning an-
given vilket medför att ån tidvis torrlagts. Detta har skapat stora problem för 
alla levande organismer i ån. På 1990 talet observerades högvis med döda 
vimmor, idar, mörtar, abborrar m.fl. arter till följd av nolltappning under 
senvåren.  
Förekomst av fisk: I ån stiger stora mängder av fisk för lek. Bland annat 
stiger den rödlista vimman, det tidigare rödlistade flodnejonögat, gädda, 
abborre, id, sutare, mört, braxen och havsöring. 
Kända skyddade natur- och/eller kulturvärden: Det finns ett flertal värde-
klassade objekt utefter ån. Bland annat omfattas en mycket fin strömsträcka 
av en nyckelbiotop. 
Åtgärdsförslag: Frågan om dammen måste lösas så vattenföringen inte änd-
ras på ett onaturligt sätt. De naturligt meandrande sträckorna på nedre delen 
av ån är värda att avsätta som naturreservat.  
 

 
Figur 45. Kartan visar lokalen Penningbyån söder om Norrtälje. Dammen i anslutning till väg 276 
utgör tidvis ett definitivt vandringshinder samt medför tidvis att vattenföringen nedströms sjunker 
till för vattenlivet skadligt låga nivåer.  
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Objekt: 29. Bärsö 

Åtgärdsklass fisk: 2  Åtgärdsklass näringsretention: 1 
 
Kommun: Norrtälje. 
Beskrivning: Vid Bärsö i Furusunds skärgård finns en cirka två hektar stor 
gloflada (Figur 46). Fladan har tillrinnande sötvatten via ett dike som främst 
avvattnar kringliggande jordbruksmark. Tidigare har ingångarna till glofla-
dan aktivt hållits öppna via vegetationsbekämpning men då detta inte skett 
under de senaste åren har de två passagerna in till glofladan vuxit igen. 
Förmodligen är den ena ingången än så länge så pass öppen att fisk kan ta 
sig mellan fladan och havsviken. Tidigare kunde stora delar av den betes-
mark som är strax uppströms fladan svämma över under våren, men det 
tillrinnande vattendraget dikades under sensommaren 2010 och mängden 
översvämmad mark har därmed minskat. Objektet är sedan tidigare känt 
som ett av skärgårdsområdets mer betydelsefulla lekområden för gädda.  
Fiskförekomst: Tidigare har mycket vitfisk och gädda lekt i fladan men 
mängden lekfisk har minskat i takt med att fladan vuxit igen (Schmitz munt-
lig uppgift).  
Kända naturvärden: Delar av fladan ligger i Tranviks naturreservat som 
omfattar 370 hektar. Forn-/kulturlämningar och en nyckelbiotopsklassad 
lövskogslund finns i nära anslutning till den västra ingången till fladan. 
Åtgärdsförslag: De två ingångarna till glofladan bör hållas öppna genom 
vegetationsbekämpning. Om ett mer effektivt strandbete kan samordnas 
kring glofladan finns det en möjlighet att kontinuerlig vegetationsbekämp-
ning inte behöver göras samtidigt som områdets övriga naturvärden stärks. 
Möjligheter att dämma diket under högflödet vid snösmältning bör undersö-
kas. De föreslagna åtgärderna berör tre fastigheter. 
 

 

Figur 46. Kartan visar lokalerna Bärsö och Tranviksbäcken med föreslagna åtgärder. 
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Objekt: 30. Tranviksbäcken 

Åtgärdsklass fisk: 2  Åtgärdsklass näringsretention: 2 
 
Kommun: Norrtälje. 
Beskrivning: Från den cirka 9 hektar stora sjön Träsket öster om Hammarby 
rinner ett vattendrag med mynning i Bärsöviken (Figur 46). Den nedre delen 
av vattendraget omfattas av ett naturreservat. Reservatet innefattar ett gam-
malt småskuret kulturlandskap som fortfarande brukas. Stora delar av bäck-
en rinner genom åkermark utan skyddszon och skuggande vegetation. Enligt 
Lovén (1989) fanns tidigare planer på att skapa en damm i bäcken för att 
däri odla gös. 
Förekomst av fisk: I vattendraget stiger under våren hundratals idar och 
rikligt med gädda (Figur 47) för lek (egen observation). 
Kända skyddade natur- och/eller kulturvärden: Delar av de föreslagna 
området  
Åtgärdsförslag: En av björk och vide igenväxande sumpskog finns ned-
ströms gården Norrbys som ligger cirka 1,4 kilometer uppströms mynning-
en. I den nedre delen av sumpskogen står buskar och träd glest och bitvis 
har ett för gädda lämpligt markskikt bildats . Med fördel röjs träd och bus-
kar här bort för att öka solinstrålningen vilket då skulle skapa fina lekområ-
den för gädda. Eftersom hela sumpskogen ligger i en svacka finns en möj-
lighet att dämma området på ett enkelt sätt. Detta skulle då skapa bättre och 
större lekområden. Med fördel kan en skuggande skyddszon anläggas utefter 
vattendraget nedströms sumpskogen. Fisk kan även simma vidare upp till 
sjön Träsket, men sjön är dock kraftigt igenväxt av bladvass och kaveldun 
varpå det är osäkert hur stor del av sjön som fisk kan nyttja. Möjligheten att 
restaurera sjön och återskapa öppna vattenspeglar bör utredas. 
 

 
Figur 47. En lekvandrande gädda i Tranviksbäcken. Foto: Micael Söderman. 
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Objekt: 31. Enviksån  

Åtgärdsklass fisk: 2   Åtgärdsklass näringsretention: 2 
 
Kommun: Norrtälje. 
Beskrivning: Enviksån avvattnar Vaxtunasjön och har en sträckning av 
cirka 2,3 kilometer innan mynningen i Bergshamraviken (Figur 48). Avrin-
ningsområdet uppgår till 17 km2, men på grund av utdikningar och snabb 
avrinnig torkar bäcken under sommartid ibland ur (Lovén 1989). Stora delar 
av bäckfåran är rätad med karaktär av åkerdike och direkt nedströms 
Vaxtunasjön rinner bäcken kulverterad cirka 200 meter. Direkt nedströms 
kulverten liksom på sträckan närmast mynningen finns mer opåverkade 
strömsträckor med grus- och stenbottnar. Där Enviksbäcken strax uppströms 
utloppet i Bergshamraviken rinner under vägen finns en vägtrumma. Trum-
man är högt placerad i förhållande till bäcken och i nederkant skapas ett 
vattenfall på cirka två decimeter. Detta fall utgör ett vandringshinder för fisk 
och måste därför åtgärdas för att möjliggöra fiskvandring vidare uppströms.  
Förekomst av fisk: Öring förekommer sparsamt i bäckens nedre delar (An-
dersson muntlig uppgift.). Gädda, abborre, mört och id steg enligt närbo-
ende tidigare i stora mängder långt upp i ån, men vandringen hindras nu-
mera av den fellagda vägtrumman. Än idag samlas dock stora mängder fisk 
för lek i bäckens nedre delar (egen observation). 
Kända skyddade natur- och/eller kulturvärden: Den sydöstra kanten av 
föreslagen våtmark kantas av en nyckelbiotop som delvis också är en bio-
topskyddsyta.  
Åtgärdsförslag: Sportfiskarna har under 2011 tillsammans med markägare 
och lokala intressenter påbörjat en omfattande restaurering av Enviksbäck-
en. I ett första skede har åtgärdande av den fellagda vägtrumman och anläg-
gande av en cirka två hektar stor översvämningsvåtmark projekterats (Figur 
49). Åtgärderna tillståndsprövas under vintern 2012 och praktiskt genomfö-
rande är planerat till sommaren 2012. Boende i området har berättat att rov-
fiske med diverse redskap sker efter den lekvandrande fisken. Detta bör 
stävjas genom information. Ett lekfredningsområde utanför vattendraget bör 
skapas.  
I förlängningen bör kulverteringen nedströms Vaxtunasjön brytas och med 
målet att återskapa strömvattenbiotoperna och fria vandringsvägar upp till 
sjön. 40 000 i fiskeavgiftsmedel finns enligt Andersson & Östlund (2007) 
avsatta för åtgärder i bäcken. 
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Figur 48. Kartan visar lokalen Enviksån med föreslagna åtgärder. Åtgärdande av det nedersta vand-
ringshindret och anläggning av en ca 2 ha stor översvämningsvåtmark är planerat tills sommaren 
2012. 

 

 
Figur 49. Marken och topografin vid Enviksbäcken lämpar sig bra för att anlägga en våtmark på. 
Foto: Micael Söderman. 
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Objekt: 32. Maren, Furusund  

Åtgärdsklass fisk: Iå   Åtgärdsklass näringsretention: Iå 
 
Kommun: Norrtälje. 
Beskrivning: Den cirka en hektar stora Maren vid Furusund (Figur 50) är i 
det närmaste att karakterisera som en havsvik eftersom det inte finns någon 
fallhöjd och kanalen som förbinder den med Furusundsleden är bred och 
djup i och med den muddring som tidigare gjorts.  
Förekomst av fisk: Ingen känd förekomst av fisk finns men det är troligt att 
det leker fisk i Maren.  
Kända skyddade natur- och/eller kulturvärden: Inga värdeklassade objekt 
eller strukturer finns i anslutning till lokalen. 
Åtgärdsförslag: Inget åtgärdsförslag lämnas för lokalen eftersom anses fun-
gera i nuvarande skick.  
 

 
Figur 50. Kartan visar lokalen Maren. 
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Objekt: 33. Skarmsundsmaren 

Åtgärdsklass fisk: 2   Åtgärdsklass näringsretention: 0 
 
Kommun: Norrtälje. 
Beskrivning: Skarmsundsmaren (Figur 51) är en mycket kustnära gloflada 
på cirka 1,5 hektar som avvattnas av ett litet vattendrag (Figur 52). Maren 
håller på att växa igen av bladvass, men det finns fortfarande öppna partier 
ute i fladan. Närmast utloppet mot Furusundsleden är dock vassen mycket 
tät och det är sannolikt att detta skapar problem för lekvandrande fiskar. 
Förekomst av fisk: Ingen känd förekomst av fisk finns. Objektets karaktär 
tyder dock på att fladan bör kunna få en stor betydelse som leklokal för 
gädda om vegetationsproblemet åtgärdas. 
Kända skyddade natur- och/eller kulturvärden: Inga värdeklassade objekt 
eller strukturer finns i anslutning till föreslagen åtgärd. 
Åtgärdsförslag: En vegetationsröjning av objektet bör komma till stånd då 
det är troligt att lokalen skulle få stor betydelse för gäddproduktionen i om-
rådet.  
 

 
Figur 51. Kartan visar lokalen Skarmsundsmaren. 
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Figur 52. Det lilla vattendraget som avvattnar Skarmsundsmaren utgör en bra vandringsled för fisk. 
Tyvärr är utloppet ur maren igenväxt vilket hindrar lekvandrande fisk att nå sina lekplatser. Foto: 
Micael Söderman. 

 
 

Objekt: 34. Yxlömaren 

Åtgärdsklass fisk: 2   Åtgärdsklass näringsretention: 0 
 
Kommun: Norrtälje. 
Beskrivning: Den cirka sju hektar stora Yxlömaren (Figur 53) avvattnas av 
ett 350 meter långt vattendrag som utgör en bra vandringsväg för fisk. Ut-
loppet ur Yxlömaren är kraftigt igenväxt av vide och bladvass varpå det är 
troligt att detta skapar vandringshinder (Figur 54). 
Förekomst av fisk: Ingen känd förekomst av fisk finns. Objektets karaktär 
tyder dock på att det bör ha eller ha haft en stor betydelse för lekande kust-
fisk. 
Kända skyddade natur- och/eller kulturvärden: Inga värdeklassade objekt 
eller strukturer finns i anslutning till föreslagen åtgärd. 
Åtgärdsförslag: En vegetationsröjning av objektet är en prioriterad åtgärd 
då det är troligt att lokalen har eller kan få ett högt värde för kustlevande 
fisk.  
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Figur 53. Kartan visar lokalen Yxlömaren. 

 

 

Figur 54. Delar av Yxlömaren är igenväxt av vide och bladvass. Foto: Micael Söderman. 
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Objekt: 35. Träsket, Yxlan 

Åtgärdsklass fisk: Iå   Åtgärdsklass näringsretention: Iå 
 
Kommun: Norrtälje. 
Beskrivning: Den cirka nio hektar stora sjön Träsket på Yxlan (Figur 55) 
avvattnas av ett litet vattendrag som mynnar i Furusundsleden. Vattendraget 
har en naturlig karaktär där det i brant topografi rinner fram genom skogs-
mark (Figur 56).  
Förekomst av fisk: Ingen känd förekomst av fisk finns.  
Kända skyddade natur- och/eller kulturvärden: Hela vattendraget är klas-
sat som naturvärde och nyckelbiotop.  
Åtgärdsförslag: Inga åtgärdsförslag lämnas. Vattendragets ringa storlek och 
områdets branta topografi gör att objektet sannolikt saknar betydelse för 
lekvandrande fisk.  
 

 
Figur 55. Kartan visar lokalen Träsket. 
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Figur 56. Det lilla vattendraget som avvattnar Träsket rinner genom en fin natur som av Skogsstyrel-
sen klassat som nyckelbiotop och naturvärde. Foto: Micael Söderman. 

 
 

Objekt: 36. Putten 

Åtgärdsklass fisk: 2   Åtgärdsklass näringsretention: 0 
 
Kommun: Norrtälje. 
Beskrivning: Putten är en liten glosjö som ligger längst in i den långa och 
smala viken Sikmarsundet på södra Blidö (Figur 57). Puttens yta uppgår till 
cirka fem hektar, men den nedre hektaren är helt igenväxt av tät bladvass 
(Figur 58). 
Förekomst av fisk: Ett par som under lång tid haft sommarstuga vid sjön 
berättade att det förr steg stora mängder av abborre och gädda som lekte i 
Putten. Boende i området fiskade med hjälp av händerna abborre i vatten-
draget som avvattnar Putten. Eftersom det var så gott om dem var det en 
oskriven regel att aldrig använda fångstredskap. Numera sker det på grund 
av den igenväxta vandringsleden ingen stigning av lekfisk. 
Kända skyddade natur- och/eller kulturvärden: Inga värdeklassade objekt 
eller strukturer finns i anslutning till föreslagen åtgärd. 
Åtgärdsförslag: Att återskapa fri vandringsväg för lekvandrande fisk på 
denna lokal är en högt prioriterad åtgärd. Detta görs enkelt genom att av-
lägsna vassen och dess rötter på en sträcka av cirka 100 meter. Markägaren 
är positiv till åtgärden.  
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Figur 57. Kartan visar lokalen putten. 

 

 

Figur 58. Putten är närmast utloppet i Sikmarsundet helt igenväxt av tät bladvass som utgör ett 
vandringshinder. Förr steg stora mängder fisk för att leka i Putten. Foto: Micael Söderman. 
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Objekt 37. Storviken, Östra Lagnö 

Åtgärdsklass fisk: 1  Åtgärdsklass näringsretention: 1 
 
Kommun: Norrtälje. 
Beskrivning: Vid Östra Lagnö finns en igenväxt gloflada vilken ursprungli-
gen haft en vattenspegel på runt fyra hektar (Figur 59). Glofladan har nu-
mera två igenvuxna ingångar och ett fåtal mindre vattenspeglar kvarstår i de 
centrala delarna. Områdets igenväxning har accelererat kraftigt de senaste 
tjugo åren vilket kan vara en effekt av att det bete som tidigare skedde i 
området har upphört. Innan betet upphörde var ingångarna till fladan fortfa-
rande öppna. 
Fiskförekomst: Boende i området har berättat att området tidigare varit en 
leklokal för gädda. Nuvarande fiskförekomst är okänd. 
Kända naturvärden: Norra delen av fladan ligger inom Själbottna-Östra 
Lagnö naturreservat.  
Åtgärdsförslag: Sportfiskarna har under 2011 tillsammans med markägaren 
planerat för en restaurering av glofladan genom att vegetationsrensa vand-
ringsvägarna och återetableravattenspeglar. Medel har sökts från LOVA-
bidraget i Stockholms län för att genomföra åtgärderna. Föreslagna åtgär-
derna berör två fastigheter. 
 

 
Figur 59. Kartan visar lokalen Storviken på Östra Lagnö. 
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Objekt: 38. Dyviksdalsbäcken 

Åtgärdsklass fisk: 2  Åtgärdsklass näringsretention: 2 
 
Kommun: Österåkers kommun. 
Beskrivning: Det lilla vattendraget som mynnar Dyviken (Figur 60) har ett 
mindre område som enligt Lovén (1989) svämmar över under våren.  
Förekomst av fisk: Lovén (1989) uppger att gädda, abborre, mört och ål 
finns i bäcken. Samma källa uppger att det leker gädda på översvämnings-
området uppströms vägen. 
Kända skyddade natur- och/eller kulturvärden: Föreslagen åtgärd kantas 
av ett naturvärde som består av en tallskog. 
Åtgärdsförslag: Det område som beskrivs i Lovén (1989), beläget vid 
Brinkhäll strax uppströms kustvägen, bör i samråd med markägare studeras 
närmare i syfte att förstärka vårens översvämningar och på så sätt öka områ-
dets värde för lekande fisk och näringsretention. En fastighet berörs av före-
slagen åtgärd. 
 

 
Figur 60. Kartan visar lokalen Dyviksdalsbäcken. 
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Objekt: 39. Kvarnsjöbäcken 

Åtgärdsklass fisk: Iå  Åtgärdsklass näringsretention: Iå  
 
Kommun: Österåkers kommun. 
Beskrivning: Kvarnsjöbäcken faller brant de cirka 500 metrarna från 
Kvarnsjön till mynningen i Bammarbodafjärden norr om Åkersberga (Figur 
61). Närmast havet rinner bäcken kulverterad cirka 150 meter. Kulverte-
ringen och den höga fallhöjden gör att bäcken inte fungerar som vandrings-
led för fisk.  
Förekomst av fisk: I Kvarnsjön sker utsättning av regnbåge och försök att 
introducera havsvandrande öring har gjorts i bäcken (Andersson & Östlund 
2007). 
Kända skyddade natur- och/eller kulturvärden: Inga värdeklassade objekt 
eller strukturer finns i anslutning till lokalen. 
Åtgärdsförslag: Då bäcken med sin höga fallhöjd saknar naturliga förutsätt-
ningar för uppvandring av vårlekande fiskarter lämnas inga åtgärdsförslag. 
Bäcken bedöms däremot efter biotopvård och åtgärdande av de mänskligt 
skapade vandringshindrena kunna bli värdefull för havsvandrande öring 
(Andersson & Östlund 2007). 
 

 
Figur 61. Kartan visar lokalen Kvarnsjöbäcken. 
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Objekt: 40. Katthavet 

Åtgärdsklass fisk: 2  Åtgärdsklass näringsretention: 2 
 
Kommun: Österåkers kommun. 
Beskrivning: Katthavet är en numera utdikad våtmark som är belägen cirka 
500 meter uppströms havet vid Skärgårdsstad mellan Isättraviken och Sol-
bergasjön (Figur 62). Våtmarkens potentiella yta är ungefär fem hektar men 
den ursprungliga ytan har varit desto större. I dagsläget saknar våtmarken 
vattenspegel större delen av året förutom i samband med vårfloden då den 
svämmar över och vattnet löper i en relativt odefinierad fåra genom våtmar-
ken. Våtmarken är idag delvis invallad för att minska risken för översväm-
ningsskador på vägar och hus i området. Bäcken mellan Katthavet och Isätt-
raviken är rak i sträckningen, strax över metern bred, upp till metern djup 
och saknar vandringshinder. I Isättraviken där vattendraget mynnar ut så 
finns en båthamn och övervattensvegetationen är sparsam vilket kan vara 
negativt för uppväxande fiskyngel.  
Fiskförekomst: Havsöring förekommer sparsamt i bäckens övre delar ovan-
för Katthavet. Under våren stiger vitfisk och gädda för att leka i Katthavet 
samt själva bäcken (Andersson & Östlund 2007). Lovén (1989) skriver att 
braxen, mört, abborre, id och gädda förekommer i bäcken.  
Kända naturvärden: En nyckelbiotop som består av bergbrant och häll-
markskog finns i nära anslutning till bäckfåran i våtmarkens södra del. 
Åtgärdsförslag: Möjligheterna att restaurera våtmarken (Figur 63) bör utre-
das efter samråd med mark- och sakägare. En återställning av våtmarkens 
hydrologi med naturliga vattenståndsfluktuationer skulle sannolikt ha stor 
positiv inverkan på framförallt gäddans lekframgång. De föreslagna åtgär-
derna berör en fastighet. 
 

 
Figur 62. Kartan visar lokalen Katthavet. 
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Figur 63. Katthavet har stor potential som lekplats för vårlekande fisk om lokalen restaureras. Foto: 
Tobias Fränstam. 

 

Objekt: 41. Margretelundsbäcken  

Åtgärdsklass fisk: Iå  Åtgärdsklass näringsretention: Iå 
 
Kommun: Österåkers kommun. 
Beskrivning: Margretelundsbäcken avvattnar skogsmark nordväst om 
Åkersberga tätort och mynnar i Sätterfjärden vid Margretelund (Figur 64). 
Nära mynningen rinner bäcken genom först Valsjön och sedan Kvallen. 
Sträckan mellan Kvallen och mynningen är lugnflytande och har liksom 
Kvallen habitat som lämpar sig väl för både gädda och abborre. Uppströms 
Valsjön ökar fallhöjden och längs en sträcka av 300 meter direkt nedströms 
sjön finns fina strömvattenhabitat. 
Förekomst av fisk: Lovén (1989) anger att gädda, id, abborre och braxen 
stiger för lek i bäcken. 
Kända skyddade natur- och/eller kulturvärden: Inga värdeklassade objekt 
eller strukturer finns i anslutning till lokalen. 
Åtgärdsförslag: Inga åtgärdsförslag lämnas. Lokalen bedöms vara en värde-
full leklokal för vårlekande fisk och bör skyddas mot exploatering. 
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Figur 64. Kartan visar lokalen Margretelundsbäcken. 

 

Objekt: 42. Lillträsket 

Åtgärdsklass fisk: Iå  Åtgärdsklass näringsretention: Iå 
 
Kommun: Österåkers kommun. 
Beskrivning: Lillträsket i Österåker är en liten, grund och vegetationsrik sjö 
vid Svinningevägen strax utanför Åkersberga (Figur 65). Sjön är någon me-
ter djup och kantas av sankmark med al, vide och kaveldun. Sjön avvattnas 
till Täljöviken via en cirka 700 meter lång bäck. Kring sjön och vid dess 
utlopp finns en alsumpskog. Fallhöjden mellan hav och sjö är låg och bäck-
en är fri från vandringshinder och har ett medeldjup kring decimetern. Såväl 
bäcken som sjön bedöms vara mycket viktiga ur fisksynpunkt för närområ-
det. 
Fiskförekomst: Gäddfiske bedrevs om vårarna under 40-talet. (Tägtström 
1948). 
Kända naturvärden: Inga värdeklassade objekt eller strukturer finns i an-
slutning till föreslagen lokalen. 
Åtgärdsförslag: Objektet bedöms kunna vara viktigt för fiskrekrytering och 
bör skyddas mot exploatering. 
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Figur 65. Kartan visar lokalen Lillträsket. 

 
 

Objekt: 43. Rännilen, Rydbo 

Åtgärdsklass fisk: Iå  Åtgärdsklass näringsretention: Iå 
 

Kommun: Österåkers kommun. 
Beskrivning: Vid Rännilen i Rydbo finns en cirka två hektar stor anlagd 
våtmark (Figur 66). Enligt rapporter från närboende så har gädda tidigare 
sökt sig upp i vattendraget för att leka på denna plats innan våtmarken fanns 
(Gerdes muntlig uppgift). Våtmarken regleras med munk och våtmarkens 
dämda yta är uppskattningsvis 2,5 meter över dikesbotten strax nedströms 
våtmarken (Figur 67). Diket som förbinder våtmarken till havet är väldigt 
grunt och på många platser kraftigt igenvuxet av vass och kaveldun. För mer 
information kring vattendraget se objekt Säbyån (objekt 44). 
Fiskförekomst: Förmodligen förekommer en sparsam sjöfiskfauna i våt-
marken. 
Kända naturvärden: Inga värdeklassade objekt eller strukturer finns i an-
slutning till lokalen. 
Åtgärdsförslag: På grund av vattendragets ringa avrinning föreslås inga 
åtgärder för att försöka få fisk att nå våtmarken eftersom vattenföringen inte 
räcker för att skapa en vandringsväg förbi den höga fallhöjden. 
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Figur 66. Kartan visar lokalen Rännilen, Rydbo. 

 

 
Figur 67. Vid Rännilen, Rydbo finns en våtmark som fisk tyvärr inte har möjlighet att nå. Foto: Tobias 
Fränstam. 
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Objekt: 44. Säbyån  

Åtgärdsklass fisk: 1  Åtgärdsklass näringsretention: 1 
 
Kommun: Österåkers kommun. 
Beskrivning: Säbyån är en bäck med avrinning från skogs- och jordbuks-
mark kring Rydbo vid Åkersberga (Figur 68). Ån har de första hundra met-
rarna från mynningen upp till Svinningevägen ett naturligt och meandrande 
lopp med skuggande kantzoner. Därefter är ån mer uträtad och igenväxt med 
låg beskuggning. Där bäcken rinner under Svinningevägen finns en felplace-
rad vägtrumma som utgör ett definitivt vandringshinder för fisk (Figur 69). 
Det finns uppgifter om att gädda tidigare lekt så högt upp i systemet som vid 
Rännilen (objekt 43) cirka två kilometer uppströms mynningen (Gerdes 
muntlig uppgift).  
Fiskförekomst: Det är känt att gädda leker i bäcken och sannolikt utgör åns 
nedre delar leklokal för arter som abborre och id. Lovén (1989) nämner 
uppvandring av braxen och abborre om vårarna. 
Kända naturvärden: Inga värdeklassade objekt eller strukturer finns i an-
slutning till föreslagen åtgärd. 
Åtgärdsförslag: Trafikverket kommer under vintern 2012 att åtgärda den 
felaktigt placerade vägtrumman. Lekvandrande fisk kommer sedan att ha 
tillgång till ytterligare en kilometer lek- och uppväxtområden. Ovan väg-
trumman bör kantzon planteras längs med vattendraget. Vid mynningsom-
rådet är en mindre våtmark möjlig. De föreslagna åtgärderna berör endast en 
fastighet. 
 

 
Figur 68. Kartan visar lokalen Säbyån. 
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Figur 69. Där Svinningevägen passerar över Säbyån ligger en felplacerad vägtrumma. Trafikverket 
avser att åtgärda problemet under vintern 2012. Foto: Tobias Fränstam. 

 

 

Objekt: 45. Rönningebäcken 

Åtgärdsklass fisk: 2   Åtgärdsklass näringsretention: 2 
 
Kommun: Täby kommun. 
Beskrivning: Rönningebäcken i Täby (Figur 70) har under många års tid 
biotopvårdats för att gynna havsöring. Bäcken ringa storlek i kombination 
med ett påverkat avrinningsområde med ojämnt flöde och periodvis uttork-
ning har dock lett till att öringen aldrig fått något fäste i vattendraget. Längst 
ned i Rönningebäcken, strax innan mynningen i Stora Värtan, finns en al-
sumpskog. Delar av denna alsumpskog är översvämmad under våren.  
Fiskförekomst: Flertalet fiskarter från Stora Värtan har observerats i bäcken 
och sumpskogen under vårmånaderna, antagligen för att leka (Hoffmann 
muntlig uppgift). 
Kända naturvärden: Inga värdeklassade objekt eller strukturer finns i an-
slutning till föreslagen åtgärd. 
Åtgärdsförslag: I och med att bäcken saknar värde för öring samtidigt som 
bestånden av gädda, abborre och vitfisk kan stärkas i Stora Värtan är ett 
förslag att förbättra översvämningseffekten under våren till förmån för 
fisklek. I detta fall skulle en våtmark kunna anläggas genom att en tröskel 
anläggs vid bäckens mynning samtidigt som en låglänt vall (cika metern 
hög) anläggs utefter strandlinjen. Inledande samtal har hållits med Täby 
kommun vilka är intresserade av åtgärdsförslaget. De föreslagna åtgärderna 
berör endast en fastighet. 
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Figur 70. Kartan visar lokalen Rönningeån. 

 
 

Objekt: 46. Noraträsk 

Åtgärdsklass fisk: 2   Åtgärdsklass näringsretention: 0 
 
Kommun: Danderyds kommun. 
Beskrivning: Noraträsk förbinds med havet via den 500 meter långa Nora-
träskån (Figur 71). Det finns en skötselplan upprättad av kommunen för 
området kring sjön med det övergripande målet om att erbjuda höga rekreat-
ions- och naturvärden. Ett dämme beläget cirka 50 meter uppströms myn-
ningen i havet utgör ett definitivt vandringshinder för de flesta fiskarter. 
Dämmets syfte är att hålla en mer konstant vattenspegel i sjön (Figur 72). 
Samtidigt anges det i områdets skötselplan att dämmet skall utgöra minsta 
möjliga vandringshinder för fisk. Så är alltså inte är fallet i dagsläget. Dan-
deryds kommun planerade att åtgärda vandringshindret under 2011 men 
planerna har skjutits upp till 2012. 
Fiskförekomst: Det finns en stationär sjöfiskfauna i Noraträsk. Förmodligen 
sker ingen vandring av fisk mellan hav och sjö på grund av vandringshinder. 
Enligt en närboende vid Noraträskån så vandrade det för 20-30 år sedan upp 
mycket fisk till sjön för att leka på våren. Det är troligt att lokalen kommer 
få ett högt värde för kustfisk om vandringshindret åtgärdas. 
Kända naturvärden: Inga värdeklassade objekt eller strukturer finns i an-
slutning till föreslagen åtgärd. 
Åtgärdsförslag: Vandringshindret bör åtgärda genom nedströms tröskling. 
Medel för att genomföra åtgärden har sökts ur Havsmiljöanslaget av Dande-
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ryds kommun till 2012. De föreslagna åtgärderna berör en kommunalt ägd 
fastighet. 
 

 
Figur 71. Kartan visar lokalen Nora träsk. 

 

 
Figur 72. Nora träsk är svårt för fisk att nå eftersom det finns ett vandringshinder. Foto: Tobias 
Fränstam. 
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Objekt: 47. Laduviken 

Åtgärdsklass fisk: 2   Åtgärdsklass näringsretention: 0 
 

Kommun: Stockholms kommun. 
Beskrivning: Laduviken är en cirka fem hektar stor sjö belägen vid Stora 
Skuggan (Figur 73). Den cirka 600 meter långa bäcken som avvattnar 
Laduviken mynnar i Husarviken. Sjöns utloppströskel är konstruerad av 
fasta brädsättar med ett utskov i mitten för att möjliggöra fiskvandring. Vid 
inventeringen av objektet bedömdes utskovsanordningen inte vara optimal 
för fiskvandring. 
Fiskförekomst: Muntliga uppgifter från sportfiskare talar om att gädda, 
abborre och mört tidigare stigit från Husarviken för lek i ån och sjön. Under 
de senaste åren har denna lekvandring avtagit i takt med att ån grundats upp 
och vuxit igen (Törngren muntlig uppgift).  
Kända naturvärden: Området omfattas av riksintresse för kulturmiljövård 
(Stockholms innerstad). 
Åtgärdsförslag: Vattendraget bör vegetationsrensas för att återskapa en 
fungerande vandringsväg för fisk (Figur 74). Även utskovet ur Laduviken 
bör förbättras. Det bedöms vara möjligt att anlägga en sjönacke av sten på 
lokalen. Detta skulle ge ett naturligare fall som skulle underlätta vandring 
för fisk och andra vattenlevande organismer. De föreslagna åtgärderna berör 
endast en fastighet.  
 

 
Figur 73. Kartan visar lokalen laduviken. 
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Figur 74. Vattendraget till Laduviken är igenväxt och bör vegetationsrensas för att åter fungera som 
vandringsled för lekvandrande fisk. Foto: Tobias Fränstam. 

  

 

Objekt: 48. Sågsjöbäcken 

Åtgärdsklass fisk: 2   Åtgärdsklass näringsretention: 2 
 
Kommun: Nacka kommun. 
Beskrivning: Sågsjöbäcken rinner från Sågsjön till Kummelnäsviken i Salt-
sjö-Boo, Nacka kommun (Figur 75). Från det att bäcken rinner under Löv-
bergavägen är bäckfåran rensad och rätad. Vägtrumman som ligger under 
infarten till den sista fastigheten före mynningen ligger för högt och har 
fram till hösten 2011 gjort det mycket svårt för fisk att vandra upp i bäcken.  
Fiskförekomst: Tidigare vandrade kustlevande gädda upp och lekte i de 
våtmarksområden som finns uppströms Lövbergavägen. Någon uppgång av 
lekfisk har dock inte observerats det senaste decenniet (Olgemar muntlig 
uppgift). Samma källa uppger även att det förr observerats öring i bäcken. 
Andra arter som observerats är abborre och vitfisk. 
Kända naturvärden: Området omfattas av riksintressen för kulturmiljövård. 
Åtgärdsförslag: Den fellagda vägtrumman åtgärdades under hösten 2012 
(Figur 76) genom sammarbete mellan Sportfiskarna och Boo miljö- och 
naturvänner. Åtgärden finansierades med fiskevårdsanslag. Det finns goda 
möjligheter att öka på mängden översvämningsvåtmark i området genom 
restaurering av våtmarker. Nacka kommun äger hela det aktuella området. 
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Figur 75. Kartan visar lokalen Sågsjöbäcken. 

 

 
Figur 76. Bara ett femtiotal meter ovanför Sågsjön var det fram tills hösten 2011 stopp för vand-
rande fisk på grund av en felplacerad vägtrumma. Vandringshindret är numera åtgärdat genom att 
åbotten trösklades upp mot vägtrumman och fisk kan återigen passera upp till de uppströmslig-
gande våtmarkerna. Foto: Tobias Fränstam. 
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Objekt: 49. Öringebäcken 

Åtgärdsklass fisk: Iå   Åtgärdsklass näringsretention: Iå 
 
Kommun: Nacka kommun. 
Beskrivning: Öringebäcken mynnar i Erstaviken, Tyresö (Figur 77). Vat-
tendraget avvattnar ett cirka fem kvadratkilometer stort avrinningsområde 
vilket främst utgörs av skogsmark men även en del bebyggelse. Bäcken har 
låg avrinning och bedöms vara svårarbetad. Vid bäckens mynning är mar-
ken anspråkstagen av en vallodling, ett fält med äppelträd och inom ett fem-
tiotal meter även fastigheter. Topografin är relativt jämn på platsen och det 
är osäkert om det går att skapa en våtmark utan att det skulle ge en bety-
dande påverkan på enskilda intressen samtidigt som vattenföringen förmod-
ligen är för låg.  
Fiskförekomst: Ingen känd förekomst av fisk finns på lokalen. 
Kända naturvärden: Inga värdeklassade objekt eller strukturer finns i an-
slutning till objektet. 
Åtgärdsförslag: Inga åtgärdsförslag lämnas för objektet då avrinningen 
bedöms vara för låg.  
 

 

 
Figur 77. Kartan visar lokalen Öringebäcken. 
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Objekt: 50. Stora Koviksmossen 

Åtgärdsklass fisk: 1   Åtgärdsklass näringsretention: 1 
 
Kommun: Värmdö kommun. 
Beskrivning: Stora Koviksmossen är ett myrmarksområde på nordvästra 
Värmdö (Figur 78). Själva Koviksmossen och den cirka 1200 meter långa 
bäcken till havet är kraftigt dikad. Såväl områden runt själva mossen som 
bäckens närområde betas av hästar. Vegetationen består främst av tuvigt 
gräs men bitvis finns en hel del videsly intill bäckfåran. Avrinningsområdet 
har låg vattenföring, men de goda topografiska förutsättningarna gör det 
möjligt att återskapa översvämningsområden utefter bäcken. En positiv bief-
fekt om en våtmark anläggs i detta vattendrag är att den skulle kunna rena 
lakvatten från den avfallsanläggning som är belägen längre uppströms i 
avrinningsområdet. 
Fiskförekomst: Fisklek förekommer förmodligen i vattendraget under vår-
månaderna.  
Kända naturvärden: Inga värdeklassade objekt eller strukturer finns i an-
slutning till föreslagen åtgärd. 
Åtgärdsförslag: För objektet kan olika åtgärdsförslag tänkas. Det finns möj-
lighet att skapa översvämningsytor genom dämning eller mer permanenta 
vattenspeglar med grävning (Figur 79). Åtgärder går att utföra på hela 
sträckan mellan mynningen och Koviks mosse vilket är en sträcka av cirka 
en kilometer. De föreslagna åtgärderna berör en till flera fastigheter bero-
ende på omfattning. 
 

 
Figur 78. Kartan visar lokalen Stora Koviksmossen. 
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Figur 79. Vid Stora Koviksmossen finns flera möjligheter att anlägga våtmarker. Foto: Tobias Frän-
stam. 

 

Objekt: 51. Skeviksbäcken 

Kommun: Värmdö kommun. 
Åtgärdsklass fisk: Iå  Åtgärdsklass näringsretention: Iå 
Beskrivning: Skeviksbäcken är en mycket liten bäck som mynnar i Skevi-
ken på norra Värmdö (Figur 80). Vattenföringen är mycket låg och bäcken 
torkar ut under långa perioder Den omkringliggande marken från mynning-
en och uppströms till Lagnövägen utgörs först av ett kortare parti alsump-
skog och därefter kantas bäcken av betesmark på ena sidan och ängsmark på 
andra sidan.  
Fiskförekomst: Det finns ingen känd förekomst av fisk på lokalen. 
Kända naturvärden: Inga värdeklassade objekt eller strukturer finns i an-
slutning till lokalen. 
Åtgärdsförslag: På grund av vattendragets ringa storlek föreslås inga fiske-
vårdsåtgärder. 
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Figur 80. Kartan visar lokalen Skeviksbäcken. 

 

Objekt: 52. Dyn 

Åtgärdsklass fisk: 1  Åtgärdsklass näringsretention: 0 
 
Kommun: Värmdö kommun. 
Beskrivning: På sydvästra Värmdö mynnar ett mindre vattendrag i 
Ägnöfjärden som avvattnar sjöarna Fiskmyran och Dyn (Figur 81). Vatten-
systemet är kraftigt påverkat av tidigare sjösänkningsarbeten. Bland annat 
rinner utloppsbäcken strax innan havet igenom en sprängd fåra i berget vil-
ket tydligt visar hur effektivt området dikats ut. Själva vattendraget har en 
låg avrinning men fiskvandring bedöms vara möjlig. Under de första 40 
metrarna uppströms havet är bäcken relativt bred och grund vilket ger dåliga 
vandringsmöjligheter för fisk. Strax ovanför bäckens branta utlopp har vat-
tendraget dikeskaraktär i cirka 300 meter innan det når en liten sjö med en 
storlek av ¼ hektar (Figur 82). Möjligheterna till åtgärder är begränsade i 
systemet då marken kring vattendraget är i anspråkstagen av tomter. För-
modligen är det enda genomförbara alternativet att optimera vandringsvä-
garna mellan havet och den lilla gölen. 
Fiskförekomst: Sannolikt sker ingen stigning av fisk i dagsläget. 
Kända naturvärden: Inga värdeklassade objekt eller strukturer finns i an-
slutning till föreslagen åtgärd. 
Åtgärdsförslag: Det finns förutsättningar för att bedriva fiskevård vid ob-
jektet men mängden lekyta som kan erhållas gentemot insatserna är låg. Vid 
mynningen kan bäcken trösklas och definieras till en djupare fåra vilket 
skulle underlätta fiskvandring. Vandringsvägarna i diket kan vegetations-
rensas för att underlätta fiskvandring hela vägen fram till gölen. 
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Figur 81. Kartan visar lokalen Dyn. 

 

 
Figur 82. Vandringsvägarna till lokalen Dyn behöver definieras om fisk kan kunna lekvandra till loka-
len. Foto: Tobias Fränstam. 
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Objekt: 53. Trollsjön 

Åtgärdsklass fisk: Iå  Åtgärdsklass näringsretention: Iå 
 
Kommun: Värmdö kommun. 
Beskrivning: Trollsjön (Figur 83) har på grund av sin höjd över havet samt 
avrinningsområdets ringa storlek inte tillräckligt med vattenföring för att 
migration mellan sjön och havet skall vara möjlig för varmvattensarter av 
fisk. Vattenföringen och/eller de topografiska förutsättningarna ger inga 
möjligheter till skapandet av våtmarksytor. 
Fiskförekomst: Förmodligen finns normal sjöfiskauna i sjön. 
Kända naturvärden: Inga värdeklassade objekt eller strukturer finns i an-
slutning till lokalen. 
Åtgärdsförslag: Inget åtgärdsförslag lämnas för lokalen.  
 

 
Figur 83. Kartan visar lokalen Trollsjön. 
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Objekt: 54. Evlingeträsk 

Åtgärdsklass fisk: Iå  Åtgärdsklass näringsretention: Iå 
 
Kommun: Värmdö kommun. 
Beskrivning: Evlingeträsk är en cirka sju hektar stor sjö på mellersta 
Värmdö som avvattnas till havet av ett litet vattendrag med mynning strax 
utanför Prästfjärden (Figur 84). Direkt uppströms mynningen löper vatten-
draget längs en sträcka av cirka 200 meter som ett dike igenom ett vasshav 
innan det uppströms får en mer bäckliknande karaktär med kantzon av alar. 
Ungefär 100 meter uppströms det att kantzonen tar vid finns ett antal branta 
partier i bäcken vilka förhindrar fiskmigration mellan havet och sjön. Av-
rinningsområdets ringa avrinning gör att det förmodligen är väldigt svårt att 
göra en översvämningsvåtmark. 
Fiskförekomst: Ingen känd vandringsfisk finns mellan hav och sjö.  
Kända naturvärden: I anslutning till vattendraget finns en lövskogslund 
som är klassad som en nyckelbiotop. 
Åtgärdsförslag: Inga åtgärdsförslag lämnas för objektet. 
 

 
Figur 84. Kartan visar lokalen Evlingeträsk och Hinsaviken. 
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Objekt: 55. Hinsaviken 

Åtgärdsklass fisk: Iå Åtgärdsklass näringsretention: Iå 
 
Kommun: Värmdö kommun. 
Beskrivning: I Hinsaviken väster om Saltarö på Värmdö mynnar ett mindre 
vattendrag (Figur 84). Strax innan vattendraget når havet finns en våtmark 
vilken är ganska bevuxen av vass, sly och träd. Inga direkta vandringshinder 
finns mellan våtmarken och havet. Objektet har låg vattenföring och noll-
flöde under sommaren.  
Fiskförekomst: Det är känt att gädda stiger för lek i våtmarken under vårar-
na (Hagström muntlig uppgift).  
Kända naturvärden: I anslutning till våtmarken finns en 2,7 hektar stor 
nyckelbiotop.  
Åtgärdsförslag: Inga åtgärder föreslås för objektet då det bedöms fungera 
som lekområde och vandringsvägarna är fria. Objektet bedöms vara viktigt 
som rekryteringsområde för kustfisk och bör skyddas mot vidare exploate-
ring. 
 

Objekt: 56. Skärmarö 

Åtgärdsklass fisk: Iå  Åtgärdsklass näringsretention: Iå 
 

Kommun: Värmdö kommun. 
Beskrivning: I Skärmaröviken strax sydost om Saltarö på Värmdö mynnar 
ett mindre vattendrag (Figur 85). Ungefär 500 meter uppströms mynningen 
finns en mindre våtmark dit gädda stiger på våren för att leka (Hagström 
muntlig uppgift). Inga direkta vandringshinder finns mellan vattendrag och 
hav. Objektet har låg vattenföring och nollflöde under sommaren.  
Fiskförekomst: Gädda stiger för lek i vattendraget och våtmarken.  
Kända naturvärden: Inga värdeklassade objekt eller strukturer finns i an-
slutning till lokalen. 
Åtgärdsförslag: Inga direkta åtgärder föreslås för objektet då det fungerar 
väl som lekområde. Objektet bedöms vara viktigt som rekryteringsområde 
för kustfisk och bör skyddas mot vidare exploatering. 
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Figur 85. Kartan visar lokalen Skärmarö. 

 
 

Objekt: 57. Bränneriträsket 

Åtgärdsklass fisk: Iå Åtgärdsklass näringsretention: Iå 
 
Kommun: Värmdö kommun. 
Beskrivning: Bränneriträsket (Figur 86) har på grund av sin höjd över havet 
samt avrinningsområdets ringa storlek inte tillräcklig vattenföring för att 
migration mellan sjön och havet skall vara möjlig för vårlekande fiskar. 
Vattenföringen och/eller de topografiska förhållandena ger inga möjligheter 
till skapandet av våtmarksytor. 
Fiskförekomst: Förmodligen finns normal sjöfiskauna i sjön. 
Kända naturvärden: Inga värdeklassade objekt eller strukturer finns i an-
slutning till lokalen. 
Åtgärdsförslag: Inga åtgärder föreslås för detta objekt. 
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Figur 86. Kartan visar lokalen Bränneriträsk, Långträsket, Tranviksträsket och Hummelmora. 

 

Objekt: 58. Långträsket 

Åtgärdsklass fisk: Iå  Åtgärdsklass näringsretention: Iå 
 
Kommun: Värmdö kommun. 
Beskrivning: Långträsket på Värmdö (Figur 86) har på grund av sin höjd 
över havet samt avrinningsområdets ringa storlek inte tillräckligt med vat-
tenföring för att migration mellan sjön och havet skall vara möjlig för varm-
vattensarter av fisk. Vattenföringen och/eller de topografiska förutsättning-
arna ger inga möjligheter till skapande av våtmarksytor. 
Fiskförekomst: Förmodligen finns normal sjöfiskauna. 
Kända naturvärden: Inga värdeklassade objekt eller strukturer finns i an-
slutning till lokalen. 
Åtgärdsförslag: Inga åtgärder föreslås för detta objekt. 
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Objekt: 59. Tranviksträsket 

Åtgärdsklass fisk: Iå  Åtgärdsklass näringsretention: Iå 
 
Kommun: Värmdö kommun. 
Beskrivning: Tranviksträsket (Figur 86) har på grund av sin höjd över havet 
samt avrinningsområdets ringa storlek inte tillräckligt med vattenföring för 
att migration mellan sjön och havet skall vara möjlig för varmvattensarter av 
fisk. Vattenföringen och/eller de topografiska förutsättningarna ger inga 
möjligheter till skapandet av våtmarksytor. 
Fiskförekomst: Förmodligen finns normal sjöfiskauna i sjön. 
Kända naturvärden: Inga värdeklassade objekt eller strukturer finns i an-
slutning till lokalen. 
Åtgärdsförslag: Inga åtgärder föreslås för detta objekt. 
 
 

Objekt: 60. Hummelmora 

Åtgärdsklass fisk: Iå   Åtgärdsklass näringsretention: Iå 
 
Kommun: Värmdö kommun. 
Beskrivning: Sjön (Figur 86) har på grund av sin höjd över havet samt av-
rinningsområdets ringa storlek inte tillräckligt med vattenföring för att mi-
gration mellan sjön och havet skall vara möjlig för varmvattensarter av fisk. 
Vattenföringen och/eller de topografiska förutsättningarna ger inga möjlig-
heter till skapandet av våtmarksytor. 
Fiskförekomst: Förmodligen finns normal sjöfiskauna i sjön. 
Kända naturvärden: Inga värdeklassade objekt eller strukturer finns i an-
slutning till lokalen. 
Åtgärdsförslag: Inga åtgärder föreslås för detta objekt. 
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Objekt: 61. Skolträsket 

Åtgärdsklass fisk: Iå   Åtgärdsklass näringsretention: Iå 
 
Kommun: Värmdö kommun. 
Beskrivning: Sjön (Figur 87) har på grund av sin höjd över havet samt av-
rinningsområdets ringa storlek inte tillräckligt med vattenföring för att mi-
gration mellan sjön och havet skall vara möjlig för varmvattensarter av fisk. 
Vattenföringen och/eller de topografiska förutsättningarna ger inga möjlig-
heter till skapandet av våtmarksytor. 
Fiskförekomst: Förmodligen finns normal sjöfiskauna i sjön. 
Kända naturvärden: Inga värdeklassade objekt eller strukturer finns i an-
slutning till lokalen. 
Åtgärdsförslag: Inga åtgärder föreslås för detta objekt. 
 

 
Figur 87. Kartan visar objekten Skolträsk och Lövtorpsträsket. 

Objekt: 62. Lövtorpsträsket 

Åtgärdsklass fisk: Iå  Åtgärdsklass näringsretention: Iå 
 
Kommun: Värmdö kommun. 
Beskrivning: Sjön (Figur 87) har på grund av sin höjd över havet samt av-
rinningsområdets ringa storlek inte tillräckligt med vattenföring för att mi-
gration mellan sjön och havet skall vara möjlig för varmvattensarter av fisk. 
Vattenföringen och/eller de topografiska förutsättningarna ger inga möjlig-
heter till skapandet av våtmarksytor. 
Fiskförekomst: Förmodligen finns normal sjöfiskauna i sjön. 
Kända naturvärden: Inga värdeklassade objekt eller strukturer finns i an-
slutning till lokalen. 
Åtgärdsförslag: Inga åtgärder föreslås för detta objekt. 
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Objekt: 63. Fladen 

Åtgärdsklass fisk: 1  Åtgärdsklass näringsretention: 0 
 
Kommun: Värmdö kommun. 
Beskrivning: På nordöstra Runmarö ligger en avsnörd och skyddad gloflada 
(Figur 88). Glofladans passage till den anslutande havsviken är endast nå-
gon centimeter djup vid medelvattenstånd och passage för fisk in till fladans 
vattenspeglar är på grund av tät vass svårforcerade även vid högvatten. Fla-
dan har ett medelvattendjup på cirka en decimeter vid medelvattenstånd och 
botten är mestadels täckt av finsediment med sparsam undervattensvegetat-
ion. Enligt närboende har landhöjning och igenväxning under de senaste 
decennierna påtagligt grundat upp och förtätat fladans utloppströskel. De 
tidigare betade strandängarna runt fladan är under igenväxning med stora 
uppslag av alsly. 
Fiskförekomst: Vid besöket observerades både yngel och vuxna exemplar 
av gädda och abborre i fladan. Under 1980- och 90-talet och innan dess var 
det mycket gädda, abborre och vitfisk som lekte i fladan under våren (Sjö-
blom muntlig uppgift). 
Kända naturvärden: Inga värdeklassade objekt eller strukturer finns i an-
slutning till föreslagen åtgärd. 
Åtgärdsförslag: Vid denna flada skulle mängden lek- och uppväxtyta för 
fisk kunna ökas markant genom enkla insatser. Det som i dagsläget är be-
gränsande för fisken är den täta vegetationen vilken kan decimeras, antingen 
mekaniskt eller allra helst genom att området återigen betas kontinuerligt av 
nötkreatur (Figur 89). Den grunda berghäll som skiljer fladan från havet är 
idag passerbar för fisk vid högt havsvattenstånd, men kommer inom ett antal 
decennier som en följd av ytterligare landhöjning att helt skärma av lokalen 
från havet. Det är viktigt att låta fladans utloppströskel vara intakt, om ut-
loppströskeln sänks av skulle detta ge effekten att fladan börjar följa havs-
vattenståndet och töms vid lågvatten. Markägaren har ställt sig positiv till 
åtgärder i området. Den föreslagna åtgärden berör en till flera fastigheter. 
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Figur 88. Kartan visar lokalen Fladen. 

 

 
Figur 89. Fladen vid Runmarö består i dagsläget av en serie mindre vattenspeglar omgivna av tät 
vass. Vattenområdets yta skulle kunna ökas markant om hävden återupptogs.  
Foto: Tobias Fränstam. 
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Objekt: 64. Noreån 

Åtgärdsklass fisk: 1  Åtgärdsklass näringsretention: 0 
 
Kommun: Värmdö kommun. 
Beskrivning: Noreån är ett mindre vattendrag som avvattnar tre sjöar på 
Runmarö (Figur 90). Vattendragets vattenföring är låg och det torkar tidvis 
ut under somrarna. Tidigare har försök gjorts med att introducera öring i 
vattendraget vilket har fungerat under kortare perioder men öringen verkar 
aldrig ha fått något rejält fäste i systemet. Noreån har en kort sträckning på 
cirka 300 meter mellan Noreträsket och havet och inga direkta vandrings-
hinder finns i bäcken (Figur 91). Delar av bäcken är som en följd av tidigare 
sjösänkning långt nedsprängd i berggrunden. Vid ett par partier i bäcken 
skulle fiskvandring kunna underlättas genom att man trösklade bort stora 
ojämnheter i botten. 
Fiskförekomst: Vid inventering i slutet av maj observerades storspigg på 
hela sträckan mellan havet och sjön. Besöket gjordes sent på säsongen efter 
vårlekande arters lekperiod, men sannolikt stiger flera kustlevande arter för 
lek i bäcken. 
Kända naturvärden: Inga värdeklassade objekt eller strukturer finns i an-
slutning till föreslagen åtgärd. 
Åtgärdsförslag: Förekomsten av lekvandrande fisk bör undersökas närmare. 
Om det anses motiverat bör ett par kortare partier av bäcken biotopvårdas i 
syfte att fördela koncentrerad fallhöjd och öka framkomligheten för fisk. De 
föreslagna åtgärderna berör två fastigheter. 
 

 
Figur 90. Kartan visar lokalen Noreån. 
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Figur 91. Mynningen på det lilla vattendraget Noreån. Foto: Tobias Fränstam. 

 

 
 

 Objekt: 65. Hovnorsbäcken 

Åtgärdsklass fisk: 2  Åtgärdsklass näringsretention: 0 
 
Kommun: Värmdö kommun. 
Beskrivning: På norra Fågelbrolandet mynnar Hovnorsbäcken vilket är ett 
litet vattendrag som avvattnar flera mindre sjöar (Figur 92). Bäcken är grund 
med ett djup varierande från ett par centimeter till cirka decimetern. Objek-
tet har besökts vid flera tillfällen. Högst upp vid Hovnorssjön finns ett 
dämme av sprängsten vilket höjer sjön med cirka 25 centimeter (Figur 93). 
Detta dämme är ett vandringshinder i dagsläget men det kan enkelt åtgärdas 
genom att stenarna flyttas bort för hand. Med största sannolikhet saknar 
dämmet tillstånd. 
Fiskförekomst: Sannolikt sker vandring av fisk mellan havet och Hovnors-
sjön.  
Kända naturvärden: Inga värdeklassade objekt eller strukturer finns i an-
slutning till föreslagen åtgärd. 
Åtgärdsförslag: Att skapa fria vandringsvägar mellan havet och Hovnors-
sjön är en högt prioriterad åtgärd. Att utföra biotopvård som grusning i vat-
tendraget kan gynna många limniska organismer. De föreslagna åtgärderna 
berör ett flertal fastigheter. 
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Figur 92. Kartan visar lokalen Hovnorsbäcken. 

 

 
Figur 93. Vid utloppet ur Hovnorssjön finns ett vandringshinder som är byggt av sprängsten. Foto: 
Tobias Fränstam. 

 

  



SVERIGES SPORTFISKE- OCH FISKEVÅRDSFÖRBUND 
RAPPORT 2011:3 

103 

 

Objekt: 66. Breviksbäcken 

Åtgärdsklass fisk: Iå  Åtgärdsklass näringsretention: Iå 
 
Kommun: Värmdö kommun. 
Beskrivning: På södra Värmdö strax öster om Strömma kanal mynnar Bre-
viksbäcken (Figur 94). Bäcken avvattnar tre mindre sjöar och ett anlagt vilt-
vatten cirka två kilometer uppströms havet. Vattendraget är ett grunt och 
rakt dike med låg vattenföring.  
Fiskförekomst: Lovén 1989 anger förekomst av gädda, abborre, braxen, 
spigg och mörtfisk i bäckens nedre delar samt att gädda leker i mynningen. 
Kända naturvärden: Två nyckelbiotoper finns i nära anslutning till vatten-
draget. Dessa är en bergbrant samt bergbrant och lövskogslund. 
Åtgärdsförslag: Objektet bedöms vara svårarbetat som fiskevårdsobjekt 
utan någon större potential ifall inte omfattande insatser genomförs. Om 
objektet skall få betydelse för fisk bör åtgärder som meandring och återeta-
blering av kantzon genomföras. De föreslagna åtgärderna berör endast en 
fastighet. 
 

 
Figur 94. Kartan visar lokalen Breviksbäcken. 
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Objekt: 67. Skenoraträsket 

Åtgärdsklass fisk: 1   Åtgärdsklass näringsretention: 0 
 
Kommun: Värmdö kommun. 
Beskrivning: Skenoraträsket är en sju hektar stor sjö på Ingarö (Figur 95). 
Sjön avvattnas via en cirka 200 meter lång bäck till Skenoraviken. Vid be-
sök i maj 2011 hade bäcken efter en tids torrt väder mycket lågt flöde. 
Bäcken är fri från vandringshinder med ett djup som vid besöket varierade 
från någon decimeter till som grundast ett par centimeter. Det var på grund 
av den låga vattenföringen vid besöket svårt att bedöma om fisk kan vandra 
mellan havet och sjön. 
Fiskförekomst: Inga uppgifter finns om fisk som vandrar mellan hav och 
sjö. 
Kända naturvärden: Inga värdeklassade objekt eller strukturer finns i an-
slutning till föreslagen åtgärd. 
Åtgärdsförslag: För att bättre bedöma bäckens värde för fisk bör den inven-
teras i anslutning till vårfloden. om lekvandring sker, se över möjligheter att 
underlätta fiskvandring genom åtgärder som att definiera strömfåran mer i 
vattendraget samt etablera en skuggande kantzon vilket förhindrar igenväx-
ning av vattendraget. De föreslagna åtgärderna berör endast en fastighet. 
 

 
Figur 95. Kartan visar lokalen Skenoraträsket. 
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Objekt: 68. Myrbäcken/Brakmaren 

Åtgärdsklass fisk: 2  Åtgärdsklass näringsretention: 2 
 
Kommun: Tyresö kommun. 
Beskrivning: Myrbäcken är en skogsbäck som får sin tillrinning främst från 
omkringliggande skogs- och jordbruksmark i och runt Tyresta nationalpark 
(Figur 96). Bäcken mynnar i Brakmarsviken efter det att den närmast myn-
ningen passerat ett cirka två hektar stort område med betad ängsmark. Bäck-
ens ringa storlek i kombination med en hög fallhöjd uppströms betesmarken 
har lett till att vattendraget inte har någon betydelse för havsöring. I och med 
att bäcken saknar värde för öring samtidigt som bestånden av gädda, abborre 
och andra vitfiskar behöver förstärkas i kustområdet är ett förslag att för-
stärka översvämningseffekten vid bäckens mynningsområde under våren till 
förmån för framförallt gädda.  
Fiskförekomst: I dagsläget är fiskförekomsten förmodligen låg då bäckens 
ringa storlek och branta fall endast ett par hundra meter från mynningen gör 
att enbart bäckens nedersta delar är tillgängliga för fisk. Där är bäcken där-
emot grund och lugnflytande vilket förmodligen gör att en del gädda, ab-
borre och vitfisk leker i ån. 
Kända naturvärden: Objektet ligger inom Tyresta naturreservat. 
Åtgärdsförslag: Stockholms stad (markägare) har ställt sig positiv till att 
skapa en våtmark med en storlek kring en hektar i anslutning till betesmar-
ken uppströms mynningen (Figur 97). Åtgärden behöver projekteras och 
tillstånd för vattenverksamhet inhämtas. De föreslagna åtgärderna berör en 
fastighet vilken för tillfället ägs av Stockholm Stad men fastigheten kommer 
att säljas till Naturvårdsverket under 2012. 
 

 
Figur 96. Kartan visar lokalen Myrbäcken/Brakmaren. 
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Figur 97. I Myrbäcken finns en lämplig lokal för att anlägga en våtmark. Foto: Tobias Fränstam. 

 

Objekt: 69. Dyviksmaren 

Åtgärdsklass fisk: 1  Åtgärdsklass näringsretention: 0 
Kommun: Tyresö kommun. 
Beskrivning: Dyviksmaren är en cirka fyra hektar stor gloflada som är 
sammanbunden med havet via en cirka 50 meter lång och 1,5 meter bred 
kanal (Figur 98). På delar av angränsande mark sker strandbete. Stora delar 
av fladans botten består av finsediment och djupet är runt några decimeter 
med sparsam vegetation. Avsaknad av lämpligt leksubstrat bör vara begrän-
sande för fladans värde som lek- och uppväxtområde för framförallt ab-
borre.  
Fiskförekomst: Sannolikt förekommer de på kusten förekommande fiskar-
terna.  
Kända naturvärden: Inga värdeklassade objekt eller strukturer finns i an-
slutning till föreslagen åtgärd. 
Åtgärdsförslag: I fladan (Figur 99) skulle det förmodligen vara effektivt att 
placera ut leksubstrat som risvasar då området är grunt och skyddat men 
mängden lämpligt leksubstrat är sannolikt begränsande. Den föreslagna 
åtgärden berör endast en fastighet. 
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Figur 98. Kartan visar lokalen Dyviksmaren. 

 

 
Figur 99. Den fina Dyviksmaren ligger nära kusten. Eftersom botten bitvis är mycket steril kan risvas 
gynna fisken. Foto: Tobias Fränstam. 
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Objekt: 70. Vinåkersbäcken 

Åtgärdsklass fisk: 2   Åtgärdsklass näringsretention: 2 
 
Kommun: Haninge kommun. 
Beskrivning: Vinåkersbäcken avvattnar en stor areal skogsmark strax väster 
om Dalarö (Figur 100). Bäcken har tidigare varit en viktig reproduktionslo-
kal för havsöring och under 2007 gjordes en inventering av flodnejonöga 
vilken visade att dessa leker i vattendraget (Östlund 2007). I bäcken finns 
tre sedan en tid anlagda viltdammar varav den sista i följden saknar minimi-
tappning. Efter att den nedre dammen anlades torkar Vinåkersbäcken ofta 
ut. Av beskriven anledning har livsutrymmet för fisk och andra limniska 
arter kraftigt försämrats. Att döma av att den sista viltvattendammen anlades 
under tidigt 2000-tal så verkar inte iden ha påverkats i lika stor utsträckning 
som öringen vilken nu tros vara utslagen ur vattendraget. Närmast Vinåker-
sviken rinner bäcken igenom en cirka tio hektar stor vallodling. På platsen 
finns goda möjligheter för att skapa en översvämningsvåtmark till förmån 
för fiskproduktion och näringsretention (Figur 101).  
Fiskförekomst: En boende i området berättade att bäcken är en viktig leklo-
kal för id vilka fortfarande stiger i stort antal. Även abborre, gädda, öring, 
nejonöga är rapporterat (Elfiskeregistret, egen observation) 
Kända naturvärden: Inga värdeklassade objekt eller strukturer finns i an-
slutning till föreslagen åtgärd. 
Åtgärdsförslag: Möjligheten att återskapa en mer gynnsam vattenregim i 
bäcken bör snarast ses över. Detta bör bland annat innebära en minimitapp-
ning och fria vandringsvägar. Goda möjligheter finns för att anlägga en 
våtmark strax uppströms vattendragets mynning i havet. Upp till tio hektar 
översvämningsvåtmark kan skapas på platsen och produktionen av gädd-
yngel skulle kunna bli omfattande. 
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Figur 100. Kartan visar lokalen Vinåkersbäcken. 

 

 
Figur 101. I Vinåkersbäcken finns en lämplig lokalisering för en våtmark precis uppströms mynning-
en. Foto: Tobias Fränstam. 
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Objekt: 71. Kvarnbrobäcken 

Åtgärdsklass fisk: Iå  Åtgärdsklass näringsretention: Iå 
 
Kommun: Haninge kommun. 
Beskrivning: Kvarnbrobäcken är ett av två utflöden som avvattnar Tjursjön 
i Haninge (Figur 102). Bäcken har låg vattenföring och förmodligen tidvis 
nollflöde under sommaren. Bäcken bedöms inte ha något större värde som 
leklokal för fisk i dagsläget men förutsättningar finns för fisklek i bäckens 
nedersta del. Under väg 227 rinner bäcken igenom en vägtrumma som utgör 
ett definitivt vandringshinder för fisk. Trafikverket planerar att åtgärda 
trumman genom tröskling under vintern 2012.  
Fiskförekomst: Okänd, förmodligen sparsam. 
Kända naturvärden: Inga värdeklassade objekt eller strukturer finns i an-
slutning till lokalen. 
Åtgärdsförslag: Bortsett från den ovan beskrivna vägtrumman lämnas inga 
åtgärdsförslag för objektet. 
 

 
Figur 102. Kartan visar lokalen Kvarnbrobäcken och Liåkersbäcken. 
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Objekt: 72. Lännåkersbäcken 

Åtgärdsklass fisk: Iå   Åtgärdsklass näringsretention: Iå 
 
Kommun: Haninge kommun. 
Beskrivning: Lännåkersbäcken är ett mindre vattendrag vilket mynnar i 
Lännåkersviken (Figur 102). Bäcken har sitt källflöde kring skogs- och 
myrmark ca fem kilometer uppströms havet. Bäcken är kraftigt rätad och 
dikad i princip hela sträckningen. Under de första 2,5 kilometrarna är bäck-
en flack och stiger endast ett par meter. Under Dalarövägen (väg 277) finns 
en felplacerad vägtrumma vilken skall åtgärdas genom tröskling av Trafik-
verket vinter 2012. Bäcken är ganska djupt nedskuren i marken de ungefär 
1,7 kilometrarna till havet nedströms Dalarövägen och möjligheterna till att 
skapa våtmarker är dåliga. Uppströms Dalarövägen finns goda möjligheter 
att skapa våtmarker men förmodligen med motstående intressen då vatten-
draget rinner igenom bördig jordbruksmark. 
Fiskförekomst: Sparsam förekomst av öring förekommer (Elfiskeregistret). 
Förmodligen sker lek av id, gädda och abborre i åns nedre delar. 
Kända naturvärden: Inga värdeklassade objekt eller strukturer finns i an-
slutning till lokalen. 
Åtgärdsförslag: Inga åtgärdsförslag lämnas för objektet då det bedöms vara 
för svårarbetat. 
 

Objekt: 73. Liåkersviken 

Åtgärdsklass fisk: 2   Åtgärdsklass näringsretention: 0 
 
Kommun: Haninge kommun. 
Beskrivning: Längst in vid Liåkersviken på Gålö finns en cirka 0,7 hektar 
stor gloflada (Figur 103). Den anslutande kanalen in till fladan är bitvis 
igenvuxen och igenväxningen är accelererande på grund av att flödet mellan 
fladan och havet begränsas av en trång vägtrumma. Under våren 2010 
byggdes risvasar i glofladan och kanalen in till fladan rensades med krattor 
och spadar (Figur 104). Området kring glofladan är öppet och betas av nöt-
kreatur. 
Fiskförekomst: Vid fältbesök har mört observerats i vägtrumman. Sannolikt 
leker vitfisk, abborre och gädda i fladan. 
Kända naturvärden: En stor del av fladan ligger inom Gålö naturreservat.  
Åtgärdsförslag: Sportfiskarna har under 2011 sökt finansiering för att för-
djupa och säkra fiskvandring in till fladan. De föreslagna åtgärderna berör 
av endast en fastighet. 
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Figur 103. Kartan visar lokalen Liåkersviken. 

 

 
Figur 104. Det lilla vattendraget vilket sammanbinder fladan och havet är under igenväxning och 
behöver rensas. På bilden rensas vattendraget för hand för att säkerhetsställa att fisk kan ta sig in 
för lek till fladan. Foto: Tobias Fränstam. 
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Objekt: 74. Ånäsbäcken 

Åtgärdsklass fisk: 2  Åtgärdsklass näringsretention: 2 
 
Kommun: Haninge kommun. 
Beskrivning: Ånäsbäcken rinner från en damm norr om Utlida och mynnar i 
Åmunsfjärd (Figur 105). Avrinningsområdet saknar sjöar och är till stora 
delar utdikat. Sedan 1990 har det gjorts regelbundna utsättningar av öring 
och det har även gjorts biotopvårdsåtgärder för havsöring i vattendragets 
nedre delar. Vattendraget har elfiskats 2004 och 2007. Fångsten av öring-
ungar har varit låg (Länsstyrelsen 2007). Vattendraget har sannolikt liten 
betydelse som reproduktionslokal för havsöring men kan vara desto vikti-
gare som reproduktionslokal för vitfisk, abborre och gädda. Den del av 
Ånäsbäcken som är lämplig för öring är från mynningen och cirka 400 me-
ter uppströms. På denna sträcka är vattendraget strömmande. Uppströms får 
det karaktären av ett dike.  
Fiskförekomst: Enligt elfiskeregistret finns öring, abborre, gädda, lake, 
signalkräfta, småspigg och storspigg. 
Kända naturvärden: Inga värdeklassade objekt eller strukturer finns i an-
slutning till föreslagen åtgärd. 
Åtgärdsförslag: Ovan Ånäsbäckens strömmande sträckor finns goda förut-
sättningar för att skapa översvämningsvåtmarker till förmån för näringsre-
tention och fiskreproduktion (Figur 106). De föreslagna åtgärderna berör en 
till flera fastigheter beroende på omfattning. 
 

 
Figur 105. Kartan visar lokalen Ånäsbäcken.  
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Figur 106. Ett par hundra meter från mynningen byter Ånäsbäcken skepnad från en porlande skogs-
bäck till ett dike. Här finns goda förutsättningar för att återskapa våtmarksytor. 
Foto: Tobias Fränstam. 

 

Objekt: 75. Arbottna 

Åtgärdsklass fisk: 1  Åtgärdsklass näringsretention: 0 
 
Kommun: Haninge kommun. 
Beskrivning: På Muskö i Stockholms södra skärgård finns en 14 hektar stor 
våtmark (Figur 107) vilken har förbindelse med havet genom en cirka 500 
meter lång bäck/dike (Figur 108). Hela området runt våtmarken och diket 
består av hagmark vilken betas av nötkreatur. Själva våtmarken är dämd 
med en vall och reglerades ursprungliga via en pumpstation. Numera har 
vattnet eroderat en ny fåra runt pumpstationen och vattennivån hölls vid 
fältbesöket i stället uppe av en bäverdamm. Nivåskillnaden mellan våtmar-
ken och havet är låg, uppskattningsvis runt metern och vattendjupet i diket 
varierade under våren 2011 mellan 0,1 och en meter. Diket är bitvis kraftigt 
igenvuxet av vass och kaveldun. Omgivande betesmark är tidvis översväm-
mad och även vid låg vattenföring är marken relativt blöt. Nära mynningen 
rinner bäcken först genom ett alkärr för att närmast mynningen fördela sig i 
ett antal små diffusa fåror omgivna av tät bladvass. Vandringsvägarna för 
fisk upp till diket, de omkringliggande ängarna och våtmarken fungerar i 
dagsläget inte. De största problemen är den kraftiga igenväxningen närmast 
havet och sedan mellan hav och våtmark.  
Fiskförekomst: Förmodligen finns sjöfiskfauna i våtmarken.  
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Kända naturvärden: I anslutning till det avvattnande dikets mynning finns 
ett Natura 2000-område.  
Åtgärdsförslag: Vattendraget som förbinder våtmarken med havet hade vid 
fältbesöket låg vattenföring och bedömdes vid tillfället inte fungera som 
vandringsväg för fisk. Att tillgängliggöra våtmarken för kustfisk bedöms 
dock som en så pass angelägen åtgärd att vattenföringen bör följas upp un-
der hela våren. Även inmätning av området bör ske för att se hur pass stor 
fallhöjden är. Om det bedöms som möjligt att skapa fri vandringsväg för 
fisk bör sedan försiktig rensning av den igenvuxna och delvis diffusa bäck-
fåran projekteras och genomföras. Utloppet från våtmarken bör restaureras 
på så sätt att det blir passerbart för fisk, förslagsvis genom anläggning av en 
munk i kombination med omlöp för fiskvandring. De föreslagna åtgärderna 
berör en fastighet. 
 

 
Figur 107. Arbottna är ett mycket intressant objekt ur ett fiskevårdsperspektiv då våtmarken är 
belägen långt ut från kusten samtidigt som storleken möjliggör en hög fiskproduktion.  
Foto: Micael Söderman. 

 

 
Figur 108. Kartan visar lokalen Arbottna. 
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Objekt: 76. Muskån 

Åtgärdsklass fisk: 2   Åtgärdsklass näringsretention: 0 
 
Kommun: Nynäshamn kommun. 
Beskrivning: Hammerstaån, eller Muskån som den även kallas, är ett av 
länets större vattendrag och avvattnar Grindsjön och sjön Muskan (Figur 
109). Fram till mitten av 1970-talet fanns ett vandringshinder vid Ham-
mersta, nära mynningen, vilket åtgärdades så att öring kunde passera. Mus-
kan utgör vattentäkt för dels Nynäshamns kommun och dels en närliggande 
golfbana. Planer finns på att försörja kommunen med vatten genom en led-
ning från Mälaren. Om så blir fallet så bör vattendomen i Muskan omför-
handlas så vattenregimen blir bättre. Under senare år har det varit problem 
med skötseln och en betydligt större minimivattenföring bör stipuleras från 
Muskan. Det bör även övervägas om en annan typ av damm vid Muskans 
utlopp ska byggas. Denna bör utformas för att minimera skötsel och för att 
efterlikna en naturlig amplitud i sjön. Under våren 2011 genomfördes en 
provfiskeundersökning i de nedre delarna av Muskån (Johansson 2011). 
Syftet med undersökningen var att få kännedom kring vilka fiskar som ut-
nyttjar vattendraget för lek samtidigt som olika provfiskemetoder utvärdera-
des. Inom studien så provfiskades flera olika lokaler inom Muskån där det 
fanns en lokal strax ovan och en lokal strax nedan betongskibordet vid 
Hammersta Gård (Figur 110). Totalt fångades 17 stycken fiskarter ned-
ströms betongskibordet medan enbart en art (öring) påträffades uppströms. 
Det är alltså tydligt att betongskibordet utgör ett vandringshinder och inte är 
passerbart för andra fiskarter än öring. Merparten av fiskarterna som fånga-
des nedströms vandringshindret som vimma, nors, braxen, abborre m.fl. 
befann sig dessutom i ån för lek. Om vandringshindret åtgärdas kommer 
flera kilometer med nya leksträckor att öppnas upp för dessa arter. En vat-
tendom från 1923 finns för elkraftsproduktion vid Hammersta gård vilken 
betongskibordet är en rest av. Verksamheten upphörde förmodligen redan på 
1930-talet och det är därav sannolikt att tillståndet förfallit eftersom verk-
samheten upphört (Selander muntlig uppgift).  
Fiskförekomst: Riklig förekomst av vårlekande fiskarter som abborre, 
braxen, nors, vimma med fler arter finns i vattendragets nedre del. Vatten-
draget är också betydelsefullt för öring. För mer detaljerad beskrivning av 
fiskfauna se Johansson (2011).  
Kända naturvärden: Objektet ligger inom naturreservatet Häringe-
Hammersta. 
Åtgärdsförslag: Betongskibordet vid Hammersta gård kan enkelt billas ut 
med en billhammare. På sidorna längs med betongskibordet finns det gjutna 
kanter ned mot ån, för att motverka sättningar i kanterna bör 50 centimeter 
av betongskibordet lämnas på var sida väggarna. Efter att betongskibordet 
billats ut biotopvårdas vattendraget med natursten för att skapa en ström-
sträcka från skibordet och upp förbi den uppströmsliggande bron cirka 150 
meter uppströms. Medel för att genomföra åtgärden har sökts av Sportfis-
karna region Stockholm i november 2011 med ett planerat genomförande 
under 2012. Skärgårdsstiftelsen vilka är markägare för objektet ställer sig 
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liksom arrendatorn positiva till föreslagna åtgärder. De föreslagna åtgärder-
na berör en fastighet. 
 

 
Figur 109. Kartan visar lokalerna Muskån och Maren.  

 

 
Figur 110. Strax nedströms dämmet fångades 17 fiskarter under provfisket 2011 medan endast en 
art påträffades ovanför. Att åtgärda vandringshindret vid Hammersta gård i Muskån är alltså av stor 
vikt för flertalet olika fiskarter som söker sig upp i ån för lek. Foto: Tobias Fränstam. 
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Objekt: 77. Maren, Nedersittu 

Åtgärdsklass fisk: 1  Åtgärdsklass näringsretention: 0 
 
Kommun: Nynäshamn kommun. 
Beskrivning: Objektet utgörs av en cirka fyra hektar stor gloflada belägen i 
Nedersittu (Figur 109). Glofladan (Figur 111) ligger inom ett naturreservat 
och all kringliggande mark betas av nötkreatur vilket vid högvatten medför 
fina översvämningsytor för gäddlek. I dagsläget är dock kanalen som för-
binder fladan med Sittuviken helt igenväxt närmast havet, något som be-
döms omöjliggöra vandring upp till lekområdena. Anledningen till igenväx-
ningen i ån är inte självklar, men en sannolik anledning är att ån rinner ge-
nom en mycket trång vägtrumma av betong närmast havet. Den trånga pas-
sagen har troligtvis accelererat igenväxningen i ån genom att genomström-
ningen minskat. Om vandringsvägarna förbättras skulle detta vara ett om-
råde med stor potential för lek och uppväxt för många fiskarter. 
Fiskförekomst: Ingen känd förekomst av fisk finns, men sannolikt före-
kommer sötvattensfiskar som gädda, mört, abborre och ruda i maren. 
Kända naturvärden: Hela Maren ligger inom naturreservatet Häringe-
Hammersta som är 1890 hektar stort. 
Åtgärdsförslag: Försiktig rensning och fördjupning av åfåran till havet samt 
byte av vägtrumman närmast havet skulle öka Marens värde som lek- och 
uppväxtområde för kustfisk. De föreslagna åtgärderna berör av endast en 
fastighet. 
 

 
Figur 111. Maren är grund och vegetationsrik. Precis den miljö som många kustfiskar tycker om att 
leka i. Tyvärr är vandringsvägen blockerad av tät vegetation. Foto: Tobias Fränstam. 
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Objekt: 78. Alhagen 

Åtgärdsklass fisk: 2  Åtgärdsklass näringsretention: 0 
 
Kommun: Nynäshamn kommun. 
Beskrivning: Alhagen är en cirka 25 hektar stor våtmark som anlades 1997 i 
ett närsaltsreducerande syfte (Figur 112). Våtmarkskomplexet är välbesökt 
bland kommunens invånare och är en del i ett naturskönt rekreationsområde. 
Det finns sammanlagt sex kilometer gångväg genom området där besökaren 
kan ta del av det rika växt- och djurliv som finns i anslutning till våtmarken. 
Våtmarken är heterogen till utformningen och består av såväl grundare 
översilningszoner som djupare kanaler och mindre dammar. I dagsläget kan 
inga fiskar ta sig upp i våtmarken då vattenståndet regleras via två dammar 
med en fallhöjd på cirka 25 centimeter vardera (Figur 113).  
Fiskförekomst: Innan våtmarken anlades steg främst id för att leka i vatten-
draget men även andra vitfiskar samt abborre och gädda (Johanson muntlig 
uppgift). Under slutet av 90-talet planterades årsyngel av öring ut av Stock-
holm Stad i den cirka 50 meter långa bäcksträckan mellan nedersta dammen 
och havet (Lovén muntlig uppgift). I dagsläget sker ingen utsättningar av 
öring samtidigt som övriga fiskarter förekommer sparsamt i bäcken.  
Kända naturvärden: En nyckelbiotop om 9,1 hektar som utgörs av en barr-
naturskog omger våtmarkens mynningsområde och den nedersta sträckan av 
bäcken.  
Åtgärdsförslag: Möjligheten att utan negativ påverkan på våtmarkens funkt-
ion anlägga fiskvägar förbi dammarna och därigenom återställa vandrings-
vägarna för kustlevande fiskarter bör utredas. Före det bör dock vattenkvali-
tet och syrenivåer i våtmarken undersökas. Åtgärden kan tillgängliggöra 
stora områden med lämpliga lek- och uppväxtområden för en rad kustle-
vande fiskarter. De föreslagna åtgärderna berör en kommunalägd fastighet. 
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Figur 112. Kartan visar lokalen Alhagen. 

 

 
Figur 113. Vid Alhagens våtmark finns goda förutsättningar att skapa fria vandringsvägar för fisk. I 
dagsläget hindras fisk att ta sig från havet och upp till våtmarken på grund av två stycken damm-
luckor under en mätstation strax innan våtmarkens mynning i havet. En ny konstruktion kring våt-
markens reglering skulle kunna göra att vandringsvägarna för fisk blir fria upp i våtmarken.  
Foto: Tobias Fränstam. 
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Objekt: 79. Kvarnbäcken 

Åtgärdsklass fisk: 2  Åtgärdsklass näringsretention: 0 
 
Kommun: Nynäshamn kommun. 
Beskrivning: Kvarnbäcken rinner från Älvvikssjön och mynnar i Nynäsvi-
ken (Figur 114). De övre delarna av vattendraget är kraftigt dikade medan 
det finns relativt opåverkade sträckor i de nedre delarna samt i det biflöde 
som kommer från Fjättersjön. Under 1990-talet har det gjorts utsättningar av 
öring och det har även bedrivits viss biotopvård för öring. Vattendraget har 
elfiskats vid flera tillfällen vilket visat låga till goda tätheter av öring. Vat-
tendraget bedömas ha viss betydelse för havsöringsreproduktionen i länet. 
Kvarnbäcken är förmodligen även viktig för vårlekande fiskarter som id, 
gädda och abborre. Vid Kvarnbäckens mynning går en valvbro i betong över 
bäcken. Bron är i dåligt skick och delar av fundamentet har rasat ned och 
skapat ett partiellt vandringshinder i bäcken (Figur 115). 
Fiskförekomst: Enligt elfiskeregistret har öring, gädda, abborre mört, ruda 
och sutare påträffats i bäcken. 
Kända naturvärden: Inga värdeklassade objekt eller strukturer finns i an-
slutning till föreslagen åtgärd. 
Åtgärdsförslag: Vandringsvägarna förbi bron bör återställas genom att lyfta 
bort de nedfallna betongblocken. De föreslagna åtgärderna berör endast en 
fastighet. 
 

 
Figur 114. Kartan visar lokalen Kvarnbäcken. 
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Figur 115. Vid Kvarnbäcken har ett brovalv raserat vilket skapat ett partiellt vandringshinder för fisk. 
Foto: Tobias Fränstam. 

 

 

Objekt: 80. Maren, Nynäshamn 

Åtgärdsklass fisk: 1   Åtgärdsklass näringsretention: 0 
 
Kommun: Nynäshamn kommun. 
Beskrivning: Den cirka tre hektar stora glofladan är sammanbunden med 
havet via en cirka 600 meter lång och ett par meter bred kanal som saknar 
vandringshinder (Figur 116). Själva maren är strax under metern djup och 
har ofta väldigt grumligt vatten på grund av avrinning från omgivande 
åkermark. Maren fungerar troligen bra som lek- och uppväxtområde för fisk 
(Figur 117).  
Fiskförekomst: Kustfiskfauna. 
Kända naturvärden: Inga värdeklassade objekt eller strukturer finns i an-
slutning till föreslagen åtgärd. 
Åtgärdsförslag: Objektet kan förbättras ur fiskrekryteringssynpunkt genom 
att leksubstrat i form av risvasar placeras ut. De föreslagna åtgärderna berör 
av endast en fastighet. 
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Figur 116. Kartan visar lokalen Maren. 

 

 
Figur 117. Vid maren skulle substrat som risvasar kunna placeras ut för att förbättra rekryterings-
möjligheterna för fisk. Foto: Tobias Fränstam. 

 
  



SVERIGES SPORTFISKE- OCH FISKEVÅRDSFÖRBUND 
RAPPORT 2011:3 

124 

 

Objekt: 81. Koholmsviken 

Åtgärdsklass fisk: 1   Åtgärdsklass näringsretention: 0 
 
Kommun: Nynäshamn kommun. 
Beskrivning: I Koholmsviken vid Sorunda finns en gloflada som sakta men 
säkert växer igen (Figur 118). Igenväxningen har accelererat kraftig de sen-
aste två decennierna med anledning av att en traktoröverfart placerats tvärs 
över en av de två öppningarna mellan glofladan och havet. Detta har lett till 
att genomströmningen avstannat. På västra sidan av glofladan sker ett inten-
sivt bete av nötkreatur och får. 
Fiskförekomst: Kustfiskfauna. 
Kända naturvärden: En del av fladan ligger inom Natura 2000-område 
samt i nära anslutning till ett skogsbete som är klassad som nyckelbiotop.  
Åtgärdsförslag: Det är önskvärt att återigen öppna upp den numera stängda 
ingången till glofladan samtidigt som området vegetationsrensas mekaniskt 
och/eller tillsammans med ett förändrat strandbete. De föreslagna åtgärderna 
berör 4 fastigheter. 
 

 
Figur 118. Kartan visar lokalen Koholmsviken. 
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Objekt: 82. Kyrksjön 

Åtgärdsklass fisk: 2   Åtgärdsklass näringsretention: 2 
 
Kommun: Botkyrka kommun. 
Beskrivning: Kyrksjön (Figur 119) är en sänkt sjö med en ursprunglig stor-
lek av cirka 40 hektar som numera är bevuxen med vass, sumpartad lövskog 
och inslag av gran i torrare partier (Figur 120). Områdena kring sjön betas 
eller odlas med vall. Den ursprungliga sjöytan sänktes genom utdikning i 
början av 1900-talet och fram till 1977 saknades vattenspegel helt. I och 
med en mindre restaurering 1977/78 skapades en mindre vattenspegel om 
cirka 0,3 hektar, samtidigt som området fick en reglering med en enkel 
damm. Dammen är idag kraftigt nedgången och i kombination med dämning 
från bäver så har vattenståndet periodvis ökat på senare år vilket lett till att 
delar av den forna sjön står under vatten i samband med höga vattenflöden 
vår och höst. 
Planer på att restaurera sjön har bland markägarna och Botkyrka kommun 
funnits sedan 1970-talet. Även om inga praktiska åtgärder genomförts sedan 
1978 så har ett antal utredningar utarbetats. Genom Sportfiskarnas arbete 
med att återskapa våtmarker som lekområden för kustfisk har frågan om en 
restaurering av Kyrksjön åter aktualiserats och en projektering av hur åtgär-
den kan utformas är under framtagande. Projekteringsförslaget väntas bli 
färdigt vinter 2012.  
Fiskförekomst: Tidigare har det funnits vandringshinder i avrinningsområ-
det (åtgärdat 2010) men markägare och närboende har rapporterat om stora 
mängder lekvandrande id och gädda i detta åsystem innan vandringshindret 
kom till under tidigt 1990-tal. Juvenil id och gädda påträffades åter upp-
ströms det åtgärdade vandringshindret under försommaren 2011.  
Kända naturvärden: Det finns ett flertal nyckelbiotoper och Forn- och kul-
turlämningar i anslutning till restaureringsområdet.  
Åtgärdsförslag: Samtliga berörda markägare är positiva till att gå vidare i 
planerna att restaurera Kyrksjön med syfte att öka områdets värde för fågel 
och kustlevande fisk. Framtaget förslag till restaurering kommer under 2012 
att ligga till grund för ansökan om vattendom följt av finansiering för prak-
tiskt genomförande. Förhoppningsvis kan praktiskt restaureringsarbete inle-
das under 2013. 
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Figur 119. Kartan visar lokalen Kyrksjön.  

 

 
Figur 120. Kyrksjön är en sänkt och igenväxande sjö. Restaurering av Kyrksjön är under projektering 
av Sportfiskarna. Foto: Micael Söderman. 
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Objekt: 83. Norasjön 

Åtgärdsklass fisk: 2  Åtgärdsklass näringsretention: 2 
 
Kommun: Södertälje kommun. 
Beskrivning: Norasjön vid Tullgarn nära gränsen mot Södermanlands län är 
en 60 hektar stor näringsrik sjö omgiven av jordbruksmark (Figur 121). Sjön 
har förbindelse med havet genom ett dike på cirka 1700 meter. Diket är tätt 
bevuxet av vegetation och mynnar över hårt betade strandängar i Västervi-
ken. Det finns inga definitiva vandringshinder mellan Norasjön och Väster-
viken men den täta vegetationen i vattendraget hindrar sannolikt migration 
av fisk mellan sjö och hav.  
Fiskförekomst: Gädda av flera årsklasser har observerats i vattendraget 
(egen observation). 
Kända naturvärden: Hela området ingår i Tullgarns naturreservat tillika 
Natura 2000-område. 
Åtgärdsförslag: Strax uppströms Noraåns mynning i Tullgarnsviken skulle 
en fosfordamm kunna grävas (Figur 122). Om denna åtgärd kombineras 
med etablerandet av en kantzon skulle närsaltsbelastningen minska till 
havsviken samtidigt som vandringsvägarna för fisk upp till Norasjön skulle 
förbättras. De föreslagna åtgärderna berör endast en fastighet. 
 

 
Figur 121. Kartan visar lokalen Norasjön. 
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Figur 122. I Noraån finns goda förutsättningar för att fånga näringen innan den når havet. En djup 
våtmark utformad för att sedimentera fosforpartiklar och en kantzon längs vattendraget skulle 
förbättra vandringsvägarna för fisk upp till Norasjön samtidigt som näringsbelastningen på Tullgarn-
sviken skulle minska. Foto: Tobias Fränstam. 
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Diskussion 

Stort behov av restaureringsåtgärder 

Inventeringen visar att det på de flesta besökta lokalerna har skett föränd-
ringar som minskat värdet som lek- och uppväxtområde för vårlekande 
fiskarter. Det genomgående intrycket efter samtal med markägare och när-
boende är att uppgången av vårlekande fisk har minskat kraftigt under den 
senaste femtioårsperioden, något som även återspeglas i ett sämre fiske i 
närområdets kustvatten.  
 
Av de 83 objekt som besöktes under inventeringen föreslås åtgärder riktade 
mot ökad fiskproduktion i 55 stycken och åtgärder för ökad näringsretention 
i 28 stycken. De 26 lokaler där inga åtgärder föreslås är mestadels små vat-
tendrag utan betydelse för fisk eller utan funktion som vandringsväg mellan 
större sjö och kust. Bara ett fåtal vatten bedömdes vara i så bra skick att 
ingen biotopvårdande åtgärd krävs. 
 
I den sammanställning av alla föreslagna åtgärder som redovisas i Figur 123 
framgår att återupprättande av fria vandringsvägar mellan kusten och söt-
vattnens lek- och uppväxtområden, liksom restaurering och skapande av 
våtmarker är mycket prioriterade åtgärder. I många fall är åtgärderna bero-
ende av varandra för att uppnå önskad effekt vid objektet.  
 

 
Figur 123. Sammanställning av de totalt 87 åtgärdsförslag som presenteras i rapporten. 

 

Utdikade våtmarker 

I Stockholms län finns idag cirka 11 300 hektar våtmarker, motsvarande 1,7 
procent av landytan. Jämfört med andra delar av landet är länet därmed fat-
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tigt på våtmarker och de som finns är vanligen små. Den låga andelen våt-
mark förklaras till viss del av de topografiska och klimatologiska förutsätt-
ningarna med ett utpräglat sprickdalslandskap och låg nederbörd, men man 
ska ha i åtanke att i storleksordningen 90 % av länets ursprungliga våt-
marksområden torrlagts (Länsstyrelsen i Stockholms län 2000). 
 
Utdikningen av landskapet och ett allt intensivare jord- och skogsbruk ses 
allmänt som den största orsaken till den kraftiga övergödning som skett i 
Östersjön under 1900-talet. När vattendragen rätats och arealen brukad mark 
ökat har landskapets vattenhållande förmåga minskat med följd att avrin-
ningen idag sker snabbt och koncentrerat till perioder med hög nederbörd. 
Förutom att transporten av näringsämnen direkt bundet till partiklar har 
ökat, har detta medfört att många av de processer som förknippas med våt-
marker har minskat i omfattning. 
 
Inventeringen visar att arealen kustnära översvämingsmarker tillgänglig för 
kustlevande fisk är högst begränsad inom länet. Samtliga inventerade vat-
tendrag visar spår av dikning och uträtning i låglänta delar och även vid 
höga vattenflöden är flödet vanligen väl avgränsat till åfåran. Sannolikt har 
stora, under högflöden tidigare översvämmade, områden i anslutning till 
vattendragen därmed försvunnit. 
 
Lekframgången hos gädda i fungerande system styrs främst av vattenstånds-
förändringar där högt vattenstånd med grunda vegetationsrika ytor under 
själva leken och äggkläckningstiden är associerat med en stark årsklass av 
gädda (Inskip 1982). I de inneslutna eller översvämmade områdena stiger 
vattentemperaturen snabbt samtidigt som det frigörs näring till primär- och 
sekundärproduktion. Ytan bra lekhabitat liksom mängden bytesorganismer 
och uppväxtområden för gäddlarverna ökar vilket reducerar risken för pre-
dation och kannibalism. 
 
De minst gynnsamma förutsättningarna är stora och plötsliga vattenföränd-
ringar som kan riskera att ägg och yngel torkar ut då vattennivån sjunker. 
Utdikade vattensystem med snabb avrinning har i regel extrema toppar i 
avbördningen. En topp inträffar naturligt efter snösmältningen vilket gör att 
marker runt vattendragen översvämmas vilket lockar upp fiskar att leka. Till 
skillnad från i de naturliga våtmarkerna och översvämningsområdena för-
svinner dock vattnet i dikade system lika fort som det stiger vilket gör att 
rommen inte hinner kläcka. De utdikade systemen påverkar därmed rekryte-
ringen i flera dimensioner. Både genom att lekområden helt har försvunnit 
och genom att lekplatserna torrläggs för tidigt.  
 
Sedan 1990- talet har våtmarkernas betydelse som näringsfällor fått allt mer 
uppmärksamhet och stora resurser satsas idag både nationellt och internat-
ionellt på att återskapa delar av de miljöer som har gått förlorade. För parti-
kelbunden fosfor så är vattnets uppehållstid och våtmarkens djup avgörande 
för att partiklar ska hinna sedimentera och därmed lägga fast fosforn. Re-
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tentionen av kväve sker i första hand genom så kallad denitrifikation i våt-
markernas grundområden där kväveformer lösta i vatten genom biologiska 
processer omvandlas till kvävgas. 
 
Då våtmarker skapade för att fungera som lek- och uppväxtområden för 
kustlevande fisk ofta lokaliseras långt ner i avrinningsområdena samman-
faller kriterierna för rovfisketablering och en kostnadseffektiv näringsretent-
ion ofta väl. 
 

Igenväxning och minskad hävd 

Stockholms kust- och skärgårdslandskap har under det senaste århundradet 
genomgått stora förändringar i markanvändningen. Från att fram till andra 
halvan av 1900-talet ha varit ett småskaligt men hårt hävdat landskap har de 
öppna och strandnära markerna på många platser i allt snabbare takt vuxit 
igen och förbuskats (Jerling & Nordin 2007). På många av de marker som 
ännu används har småskaligheten i stället ersatts av ett rationellt brukande 
med kraftigt påverkade vattenmiljöer som följd. 
 
Produktionen i såväl de akvatiska som terrestra miljöerna var fram till 1950-
talet begränsad av tillgången på näringsämnen. Både diffust nedfall av 
kväve och läckage av närsalter från jordbruk och avlopp har i kombination 
med upphörd hävd sedan dess påskyndat tillväxten. Förutom mänskligt 
skapade vandringshinder som dammar och felaktigt placerade vägtrummor, 
utgör igenväxning av åfåror och mynningsområden ett stort problem vid 
många av de inventerade lokalerna. Laduviken (objekt 47) och Putten (ob-
jekt 36) är tydliga exempel på lokaler med tidigare omfattande stigning av 
lekfisk där lekvandringen idag helt upphört på grund av tät bladvass. Andra 
exempel där igenväxning spärrar vandringsvägen till optimala lekhabitat är 
Bredviken (objekt 4) och Södersundet/Norrsundet (objekt 22). Flera av lo-
kalerna skulle med relativt små insatser genom försiktig rensning och defi-
niering av åfåran gå att restaurera till att åter bli fungerande rekryteringsom-
råden.  
 
Igenväxningen av kustens vikar och strandängar har sannolikt varit mycket 
negativ för framförallt gäddan då stora arealer grunda vegetationsbottnar 
och tidvis översvämmade strandängar ersatts av täta bestånd av bladvass. En 
restaurering av dessa miljöer genom slåtter och återupptaget bete skulle 
gynna länets fiskbestånd på ett positivt sätt.  
 
Ett problem med vegetationsslåtter är att vegetationen måste tas om hand på 
ett bra sätt då det i vissa fall handlar om stora arealer. En metod som i olika 
delar av landet är under utredning är rötning till biogas. Rötslammet som 
produceras av processen är sedan tänkt att användas som gödning på åker-
mark. Ytterligare en positiv effekt av storskalig vasslåtter är att mycket nä-
ring tas bort från platsen där skörden sker. Fredriksson (2002) skriver att en 
hektar vass som skördas i augusti innehåller 90 kg kväve och 9 kg fosfor. 
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Det är värt att poängtera att det vid planering av vegetationsrensning är vik-
tigt att ta hänsyn till eventuella negativa konsekvenser. Isolerade och av-
snörda vattenområden kan i vissa fall vara mycket skyddsvärda med en unik 
flora och fauna. Fel utfört kan rensningar exempelvis öka vattengenom-
strömningen på ett sådant sätt att viktiga skyddade miljöer försvinner.  
 

Åtgärder för att vända den negativa trenden 

Förstärkningar av bestånden genom utsättning av fiskyngel var tidigare en 
allmänt förekommande åtgärd längs med östersjökusten. Under 1940-och 
50-talet beräknas 50 miljoner gäddyngel ha satts ut bara i Stockholms skär-
gårdområden (Lindhé 1965). I takt med att kunskapen om gäddans fort-
plantningsbiologi ökade kom utsättningarnas betydelse allt mer att ifrågasät-
tas för att efterhand fasas ut. I korthet byggde de nya rönen på att de vårle-
kande fiskarternas höga romproduktion alltid gav ett överskott på fiskyngel. 
Det som begränsade beståndens tillväxt ansågs nu i stället vara mer eller 
mindre gynnsamma förhållanden kopplade till havsvattenstånd, vindförhål-
landen och vattentemperatur under kritiska utvecklingsstadier – alla faktorer 
som inverkade på födotillgång och överlevnad under ynglens första kritiska 
period. Det blev snart allmänt accepterat att dessa faktorer var orsaken till 
naturliga fluktuationer i kustpopulationerna och Lindhé (1965) beskriver 
dåliga år 1920, 1930-35, 1948 och 1952-55. Han skriver vidare att nedgång-
arna tycktes ske samtidigt för abborre och gädda och att nedgången var lik-
artad för alla kuststräckor. 
 
Under 2000-talet har kunskapen om östersjögäddans populationsstruktur 
och fortplantningsbiologi ökat ytterligare, framförallt vad gäller förekoms-
ten av geografiskt och genetiskt åtskilda bestånd med lokala anpassningar. 
Genetiska skillnader hos gädda har i undersökningar föreslagits skilja sig 
genom avstånd där olika populationer skulle skiljas genom ett avstånd på 
100-150 kilometer längs Sveriges ostkust (Laikre 2005a, Laikre 2005b). 
Dock har DNA-studier på gädda i Kalmarsund visat på att skillnader finns 
på betydligt mindre avstånd (Ljunggren m.fl. 2011). Vidare har studier visat 
att gäddor som är födda i en viss bäck, vandrar tillbaka till samma bäck för 
reproduktion senare i livet, och dessutom återvänder år efter år (Engstedt 
2010). Detta vandrings- och lekbeteende skapar unika populationer av gäd-
dor. Genom experiment har man dessutom visat att gäddor tagna från olika 
lokaler har svårt att reproducera sig med varandra (Westin och Limburg 
2002). Detta betyder att gäddor i Östersjön består av små populationer med 
lokala anpassningar i beteende och fysiska egenskaper, och spridning av 
gädda mellan områden är väldigt begränsad (Miller m.fl. 2001). 
 
Efter de senaste decenniernas nedgång i ostkustens gäddbestånd har storska-
lig utsättning av gäddungar åter kommit på tal (Fiskevattenägarna 2011). 
Det pågår idag försök i Stockholms skärgård där planen är att återetablera 
gäddan vid Gillöga och Stora Nassa, öar belägna i den ytterskärgård där 
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arten från att tidigare varit vanlig nu i det närmaste helt försvunnit (Ljung-
gren 2005, Fiskevattenägarna 2011).  
 
Med bakgrund av kunskapen kring lokala populationer finns starka skäl att 
utsättningar av gädda bör undvikas eller göras med stor försiktighet och 
endast i syfte att återetablera arten i områden där det anses osannolikt med 
en spontan återkolonisering. Om odling sker bör föräldrafiskarna i största 
mån tas från närliggande bestånd som lever i likartade habitat och därmed 
kan antas ha de bästa genetiska anpassningarna. 
 
Inventeringen visar att stora områden för kustlevande sötvattensfisk viktiga 
lek- och uppväxtområden i sötvattensmiljö har försvunnit. Sannolikt är situ-
ationen likartad i brackvattenmiljöns lekområden längre ut i skärgården. I 
avsaknad av lösningar på de bakomliggande orsakerna till reproduktions-
störningarna på kusten, anser Sportfiskarna att kraft bör läggas på att restau-
rera de för fiskreproduktionen viktiga miljöer vi vet har gått förlorade. Åter-
skapande av våtmarker och översvämningsområden medför där en direkt 
positiv påverkan på reproduktionen. Parallellt bör naturligtvis även an-
strängningar göras för att öka kunskapen om de bakomliggande orsakerna 
till reproduktionsstörningarna på kusten.  
 

Andra åtgärder 

I denna rapport fokuserar vi på fysiska restaureringsinsatser. Det finns även 
andra insatser för att främja fiskbestånden i skärgården som diskuteras fre-
kvent i olika sammanhang. Ett sådant diskussionsämne är sälens och i syn-
nerhet skarvens påverkan på fiskbestånden. Både sälen och skarven har ökat 
i Östersjön och det är troligt att deras konsumtion av fisk påverkar fiskbe-
stånden åtminstone på lokalt plan. Däremot är det inte troligt att skarven 
orsakat den storskaliga nedgång av gäddbestånden som vi sett längs ostkus-
ten, inte minst då gäddan generellt minskade på ostkusten före det att skar-
ven etablerade sig i de aktuella områdena (Ljunggren m. fl. 2011). En på-
verkan som skarv kan tänkas ha är att försvåra en återhämtning av svaga 
bestånd. Sammantaget bör frågan om säl och skarv beaktas, men en ökad 
skyddsjakt är sannolikt ingen ensam lösning på ostkustens problem. 
 
Vid sidan av aktiva restaureringsinsatser bör förvaltningen av de drabbade 
arterna ses över. Stockholms län ligger redan idag långt fram i arbetet med 
att inrätta fredningsområden på för flera arter viktiga lek- och uppväxtområ-
den, men i stora delar av skärgården sker ett omfattande fiske under lektid 
på både abborren och gäddans lekområden. Fisketrycket på dessa arter är i 
många fall mycket högt, och även om en stor del av fisken återutsätts är 
kunskapen om indirekt påverkan på lekframgången bristfällig. Även fysisk 
störning av fiskens lekhabitat i form av grumling och buller i samband med 
båttrafik i grunda områden bör i många fall kunna inverka negativt på lek-
framgången. Sportfiskarna ställer sig därför positiva till inrättande av fler 
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skyddsområden i anslutning till kända lekmiljöer som åmynningar och 
skyddade vikar. 
 

Hur går vi vidare i restaureringsarbetet? 

Utifrån denna kartläggning kan vi dra två huvudslutsatser: 
 

1. Det är uppenbart att bestånden av sötvattenslekande fisk av vårle-
kande arter minskat avsevärt på många platser inom Stockholms län. 

 
2. Merparten av alla vattendrag är negativt påverkade av mänsklig ak-

tivitet och det finns ett stort restaureringsbehov. 
 
Med detta som bakgrund vill vi peka på ett antal punkter som krävs för att 
på ett framgångsrikt sätt bedriva ett långsiktigt restaureringsarbete. Punkter-
na behandlar både mer övergripande insatser och lokala insatser inom 
Stockholms län. Beaktande av dessa synpunkter bidrar inte bara till att för-
bättra situationen för viktiga fiskbestånd, utan bidrar även till att uppnå ett 
flertal nationella miljömål liksom ramdirektivet för vatten. Poängteras bör 
att det, utöver dessa punkter som fokuserar på fysiska restaureringsprojekt, 
finns en lång rad områden där insatser behöver göras, inte minst inom fiske-
förvaltningen. 
 

1. Myndigheter och beslutsfattare måste tillse att det finns nödvändiga 
ekonomiska resurser för insatserna. Det finns idag medel för vissa 
typer av insatser, men en breddning i synen på hur medlen kan an-
vändas skulle motverka stuprörstänkande och gynna stabila och 
långsiktiga åtgärder som uppnår ett flertal syften. Finansieringen 
måste vara långsiktig. 
 

2. Insatser för fisk måste betraktas som en naturlig del i våtmarksar-
betet av samtliga aktörer. I dagsläget är mycket av våtmarksarbetet 
strikt inriktad på närsaltsreduktion eller biologisk mångfald (fisk ex-
kluderat). 
 

3. Statsmakterna måste ta ett helhetsgrepp på problematiken kring så 
kallade dikningsföretag. I dagsläget saknas en överblick på proble-
matiken och det saknas verktyg för att hantera de problem som upp-
står. Det måste bli lättare att upplösa dikningsföretag och länsstyrel-
serna måste ges resurser och ett tydligare uppdrag att bedriva tillsyn 
på dikningsföretagen. 
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4. Det bör avsättas medel och initieras en nationell satsning på att åt-
gärda onaturliga vandringshinder i vattendrag. Det finns redan ett 
riksdagsbeslut om fria vandringsvägar i alla vattendrag och som en 
konsekvens av detta bör regeringen agera omgående. 
 

5. Det krävs ett fortsatt och ökat samarbete mellan myndigheter, mar-
kägare samt natur- och fiskevårdsintressen inom länet kring restaure-
ringsinsatser för att gynna fiskbestånd. Fisken är ofta förbisedd inom 
naturvården och för att jobba ikapp detta krävs en samsyn.  
 

Om alla krafter drar åt samma håll och restaureringsinsatserna koordineras 
med en god förvaltning så finns goda framtidsutsikter för fiskbestånden 
inom Stockholms län, trots det tuffa utgångsläget! 
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Kustnära lekområden för 
fisk i Stockholms län 
Åtgärdsförslag för ökad fiskrekrytering och 
näringsretention 

I föreliggande rapport redovisas den inventering av kustnära lekområden 
för fisk i Stockholms län som Sportfiskarna genomförde under 2010 och 
2011. Inventeringen finansierades av Europeiska Fiskefonden genom 
Fiskefrämjandet Stockholms Skärgård och av Havsmiljöanslaget genom 
medel fördelade av Fiskeriverket. 
 
Totalt inventerades 83 lokaler varav merparten kustmynnande vattendrag. 
Lokalernas nuvarande värde som lek- och uppväxtområde för kustlevande 
sötvattensfisk bedömdes med fokus på vårlekande arter, främst abborre 
och gädda. I kombination med fältstudier, intervjuer och tillgänglig histo-
risk information identifierades befintliga och potentiella områden i behov 
av biotopvårdande åtgärder i form av återskapande av våtmarker och 
undanröjande av vandringshinder. 
 
Resultaten visar att det under de senaste decennierna skett en kraftig 
nedgång i de tidigare omfattande stigningarna av vårlekande kustfisk i de 
kustnära sötvattenmiljöerna. I kombination med tidigare genomförda 
utdikningar av våtmarker och översilningsområden har en tilltagande 
igenväxning medfört att stora delar av de ursprungliga lekmiljöerna är i 
akut behov av åtgärder. I rapporten ges konkreta förslag på åtgärder ge-
nom av återskapande av våtmarker och restaurering av igenvuxna vatten-
miljöer.  
 
I de kustområden som fortfarande bedöms hysa relativt intakta kustnära 
lekmiljöer konstaterads stora stigningar av kustlevande sötvattensfisk, 
något som genom ett bra fiske även rapporterats avspegla sig på utanför-
liggande kustområde. Detta visar vikten av fungerande sötvattensmiljöer 
för livskraftiga fiskbestånd på kusten. 
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