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Tack för ditt stöd 
till Fiskevården!
Perfekt år för att utföra 
biotopvård i bäckarna. 
Vi lekgrusade från tjälad 
åkermark under vintern och 
sedan blev det torra marker 
som också bar kranlastbilar-
na under sensommaren. Men 
torkan höll i sig och först i 
mitten av november kom det 
ett steg leköring. Leken blev 
ca hälften jämfört med de två 
föregående åren. 
Torkan medförde också 
knepigt läge vid Strömmen, 
fisket uteblev nästan helt 
trots att det fanns gott om 
lax och öring. Som lök på 
laxen drabbades fisken av 
hudsvamp i det varma stilla-
stående vattnet. Det lär vara 
första gången lax och öring 
drabbades mer omfattande i 
Strömmen. Flera andra större 
vattendrag på ostkusten hade 
också ett s.k. svampår.
En annan nyhet för i år är 
att vattendrag som myn-
nar i Mälaren följdes upp 
efter öringutsättningar och 
biotopvård som utfördes 
1997-2002. Åtminstone tre 
stycken vattendrag tycks nu 
ha en fungerande eventu-
ellt vandrande öringstam: 
Harbrobäcken, Linaån och 
Taxingeån. Mälarbäck-
arna kommer följas upp 

med inventeringar och nya 
biotopvårdsåtgärder under 
kommande år. 

Äntligen – efter ca 10 år 
kunde forskarna på SLU 
skriva att säl och skarv har 
en enorm inverkan på fisk-
bestånden. Säl beräknas t.ex. 
fiska ca 68 ggr mer havsör-
ing än vad människan gör i 
vår skärgård. Efter beskedet 
hakar även Sportfiskarna på 
och kräver att få en skärpt 
förvaltning av säl och skarv. 
Vi lär nu ha ca 50.000 
gråsälar i Östersjön varav 
merparten i Sverige. I Norge 
anses 20.000 sälar vara 
lagom i deras förvaltning, 
en siffra som borde stämma 
bra för Östersjön också. Det  
fanns ca 20.000 gråsälar år 
2002 då vi började uppmärk-
samma deras stora inverkan 
på fiskbestånden. 

Under kommande år ska 
fiskereglerna ses över så till 
2018 lär det bli några smärre 
justeringar och några nya 
fiskfredningsområden. 

Med tack och hälsning  
från Oliver Karlöf, Gunnar 
Berglund & Sverker Lovén

Dekallotteriet 2016
1. Kurt G Eriksson,    
Täby
2. Lennart Zethzon, 
Tungelsta
3. Olof Karlson, 
Norrtälje
4. Lars Åke Philipsson, 
Norrtälje
5. Jan Tillman,  
Uppsala

Stadens lotteriansvarige 
Kicki Köhler har dragit 
fram vinnarna. Tack alla!
Priserna meddelas på:
www.facebook.com/
fiskevard samt 
till respektive vinnare.

Ovan: Spöbyggaren Reid 
Zoller t.h. skänker en slant till 
fiskevården för varje sålt spö. 
Omslag:
1. Vacker stirr fångad vid 
provfisket i Erstaviksbäcken
2. Stig Modin och Ove Klerevall 
märker havsöring på löpande 
band vid Spjutsund.  
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Fiskevård 2016
Totalt sattes 147.500 st 1-å öringsmolt, 9825 st 2-å öringar 
och 49.300 öringyngel. Vidare sattes 12.000 st  1-å lax-
smolt och 78.000 gösar. Biotopvård utfördes i Skeboån, 
Tulkabäcken, Gässviksbäcken, Norsjöbäcken, Erstaviks-
bäcken, Åvaån, Husbyån, Träsksjöbäcken, Kvarnbäcken, 
Fagersjöbäcken och Åbyån. Skötsel och kontroll av 
fiskvägar har setts över i ett 50-tal vattendrag. Öringle-
ken har dokumenterats. Försök med gäddodling fortsatte. 
Förvaltningsåtgärder – bäver, säl och skarv. Risvasar har 
skötts om. Fisketillsyn har utförts. 

Finansiering, bidrag och hjälp
Fiskevården har finansierats av Stockholms stad, Heba 
fastighets AB, Fortum Power & Heat AB, Haninge 
kommun, Statsbidrag anslag 1:12 via Länsstyrelsen (f.d. 
Länsfiskekortet), Fiskevårdsdekalen, TDA-kortet, Skär-
gårdsstiftelsen, Norrtälje, Österåkers, Sollentuna, Solna, 
Sigtuna, Södertälje, Värmdö och Nynäshamns kommuner. 
Fk Strömstararna, Vätö-Edsgarnsö afk, Håtö fvf, Norr-
tälje sfk, Skeboåns sf, Hyttans Fvf, Ältens Fk, Tyresö 
Fvf, Österåkers Sfk, Täby Fvf, Täby Fvo, Vaxholms Fvo, 
Garnsvikens Fvo, Fredlarnas Fvo, Eknäs fvf, Magelung-
ens Fvf, Drevviken-Långsjöns Fvf, Södertälje Afk, Trosa 
Afk, Sportfiskarna Region Stockholm, Fisketävlingarna 
Sandhamnsöringen och Grinda Open/Sportfiskeboden. 
Blidö fiskeguidning, SOF-Sveriges organiserade fiskegui-
der, Familjen Hagman, Örlogsbasens fvf, Anders Jansson, 
Olle Karlsson, Familjen Wolrath, Fåruddens Marin, Stefan 
Wegelius, Mats Stigenius, Lennart Ericsson, Reid Zoller. 
FV-dekalsäljare Anders Lagerström,  Fiskarnas/Naturkom-
paniet och bröderna Ander.

Vill du se utsättningsvideon?
Fiskevården i Stockholm har 
startat en Facebook-sida där 
vi lägger upp senaste nytt 
och intressant läsning. 
www.facebook.com/fiskevard

Stöd fiskevården 
med 100 kr, sätt in på
PG: 1558979-9 
Märk med namn och 
postadress.

T.v. Årets sista ”Havsör-
ingsmöte” med kommuner, 
Länsstyrelsen, Sportfiskarna 
och intresseorganisationer. 
H C Andersson gestikulerar.
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Datum Lokal Kommun 1-å lax 1-å öring Övrigt

23-maj Strömmen Stockholm  9825 2-å Åva
Lundaströmmen Norrtälje  3600 Åva

 Vätö Norrtälje  3600 Åva
 Norsjöbäcken Norrtälje  3600 Åva
 Granö ström Norrtälje  3600 Åva
 Skeboån Norrtälje  3600 Åva
 Gråskaån Norrtälje  3600  Åva

24-maj Strömmen Stockholm 12000  Dalälvslax
Gustavsberg Nacka  3600 Åva

 Sollenkroka Värmdö  4200 Åva
 S Stavsudda Värmsö  1500 båt, håv, Å
 Granholmen Värmdö  1500 båt, håv, Å
 Skenorabäcken Värmdö  400  Åva
 Eknäs Värmdö   3200 Åva
 Återvallsbäcken Värmdö  3600 Åva
 Sickla kanal Nacka  3600 Åva

Strömmen Stockholm  22000 Åva
25-maj Norrtäljeån Norrtälje  3600 Åva

 Håtö Norrtälje  3600 Åva
Fredlarna, m båt fr Bromskär Norrtälje  3600 Båt, Å

 Blidö, Bromskär Norrtälje  3600 Åva
 Enviksbäcken Norrtälje  3600 Åva
 Bockholmen Solna  3600  Åva

Märstaån, Märsta Sigtuna  3000 Åva
 Edsbergsbäcken Sollentuna  3000 Åva
 Nefsån Vallentuna  2000 Åva
 Åkersström Smedbyån Österåker  2000 Åva
 Issättrabäcken Österåker  2000 Åva
 Ullnaån Österåker  1000 Åva

26-maj Lövhagen Nynäshamn  2500 Åva
 Kvarnån Nynäshamn  2000 Åva
 Maren Södertälje  3300 Åva
 Bränningeån Södertälje  1000 Åva
 Åbyån Södertälje  1000 Åva
 Trosaån Trosa  3300 Åva

23-maj Kyttingeviken Lidingö  1200 Släp, Å
Dalarö, Askfatet Haninge  1200 Släp, Å

24-maj Yxlö Nynäshamn  1600 Båt, Å
Alhagenbäckenb Nynäshamn  1200 Släp, Å
Björkösund Haninge  1100 Båt, Å
Follbrinksströmmen Tyresö  1250 Släp, Å

18-maj Gålö, Spjutsund  Haninge  13300 386 Carlin, Å
25-maj Muskö Haninge  1300 Båt, Åva
24-maj Träsksjöbäcken Haninge/Nyn  600 släp, håv; Å

Ånäsbäcken Haninge  600 släp, håv, Å
25-maj Velamsund Nacka  1200 Släp, Å

Lännåkersbäcken Haninge  1200 Släp, Å
24-maj Vaxholm Vaxholm  1250 Släp, Å
27-maj Utö gästhamn Haninge  3000  Båt, Å
2- jun Dalarö, Vadviken Haninge  1300  Kasse, Å
22-jun Sandhamn Värmdö  3300  Kasse, Å
 Total Lax 1-å  12000  m.vikt 60 gr
Total Öring 1-å   147500 m.vikt 85 g
 Total Öring 2-å   9825 m.vikt 120 g

Utsättning av havsöring och lax
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Datum Lokal Kommun Antal M-vikt, gr
06-aug Barnens ö Norrtälje 8500 3
 Granö ström Norrtälje 8500 3
 Bagghusviken Norrtälje 8000 3
09-aug Drevviken, insjö Haninge 10000 3
 Häringes risvasar Haninge 10000 3
 Hammersta risvasar Nynäshamn 5000 3
23-sep Björnöfjärden Värmdö 9000 3
 Grisslingen, Lemshaga Värmdö 5000 3
 Kalvfjärden Tyresö 10000 3
 Tyresö-Flaten Tyresö 3000 3
 Fågelvik Värmdö 1000 3
Totalt antal utsatta gösyngel 78000

Utsättning av gös
Gös sattes vid Barnens ö och Bagghusviken för att 
prägla gös till lämpliga platser med leksubstrat. 
Haninge kommun bjöd på gös till flera platser, 
både insjö och hav. I Haninge sattes gösen i anslut-
ning till våra risvasar för att erbjuda skydd under 
sin första omtumlade tid i friheten. Årets gösar 
var dock i ovanligt fin kondition vilket talar för en 
lyckad förstärkning av bestånden.

Utsättning av öringyngel
Den 9 maj i år tog vi överskottet av kläckta öringar 
och satte ut dom när gulesäcken var nästan helt 
förbrukad. Totalt 49.300 st sattes ut i Norrtälje, 
Österåker, Värmdö, Nacka, Haninge, Nynäshamn 
och Sigtuna kommun. På så vis blir de präglade 
till respektive vattendrag och återvänder förhopp-
ningsvis för lek om 3-4 år. På bilden sätter Oliver 
ut ca 5.000 st. yngel i Kvarnbäcken, Nynäshamn. 
Foto: Tobias Söderholm Duarte, trogen volontär. 

Lokal Kommun Antal Lokal Kommun Antal
Lavaröån Norrtälje 1300 Kvarnsjöbäcken Österåker 700
Gråskaån Norrtälje 2000 Säbyholmsbäcken Österåker 500
Harbroholmsån Norrtälje 4000 Fagerholmsbäcken, Ingarö Värmdö 500
Tulkabäcken Norrtälje 1300 Återvallsbäcken Värmdö 1000
Tulkaströmmen Norrtälje 1300 Nackaån Nacka 2000
Gässviksbäcken Norrtälje 1000 Husbyån/Jordbro Haninge 4000
Bodaån Norrtälje 3500 Ånäsbäcken Haninge 1500
Granö ström Norrtälje 1300 Sandemarsbäcken Haninge 2000
Broströmmen Norrtälje 3500 Lännåkersbäcken Haninge 2000
Penningbyån Norrtälje 700 Träsksjöbäcken Haninge 3000
Enviksbäcken Norrtälje 700 Kvarnbäcken Nynäshamn 5000
Nefsån Vallentuna 2500 Rosersbergsbäcken Märsta 3000
Dyvikdalsbäcken Österåker 1000 Totala antalet utsatta yngel 49300
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Åtgärder för gäddbestånden
Vid Gålö fiskades avelsgädda med ryssjor. 2-3 gäddor 
gav rom och mjölke. Romkläckningen gav ett klent 
resultat i år – eventuellt dåligt befruktad rom. De 
nykläckta gäddynglen togs sedan till Gålö för vidare 
uppfödning. Gäddynglen åt smulat laxfoder och ett 
speciellt startfoder. Endast ett 30-tal gäddyngel kunde 
sättas vid Gålö. I fjol lyckades gäddodlingen bättre, men 
den är svårt och kräver ständig storlekssortering pga 
gäddans kannibalistiska aptit vid ca 4 cm längd. Projektet 
kommer ägnas mer tid 2017 då vi nu har förstärkning i 
personalen av Björn Centergren. 

Gålö: Planen att försöka förbinda Badhusviken hela vägen till Lännåkersviken fortsätter 
och projektet har sökt EU-bidrag via Jordbruksverket. Syftet är att flera glosjöar ska bli 
marer och därmed tillgängliga för rovfiskens lek, framför allt gäddan och abboren.

Naturvärden kontra kulturvärden
Vi människor har använt vattendrag för att mala, flotta 
timmer, generera elektricitet och dikat ut för dränering 
och markavvattning mm. I Stockholm finns det många 
gamla kvardammar kvar och flera åar har rätats för att 
passa jordbruket. Detta innebär att det fortfarande finns 
biotoper i länets strömmande vatten som fisken inte når. 
Många av våra dammar har ett kulturhistorisk värde 
som riskerar hamna i konflikt med viljan att återskapa 
en naturlig miljö och möjliggöra fiskvandring. Exempel 
på sådana platser i Stockholms län är Nackaån, Bodaån, 
Åvaån och Taxingeån.

Sävaån som mynnar nära 
Ekoln är ett oerhört fint och 
viktigt vattendrag där bl.a. 
asp går upp för att leka på vå-
ren. Vid Säva kvarn finns idag 
ett definitivt vandringshinder 
i form av en gammal kvarn-
damm. Kvarnen är inte längre 
i bruk men hyser kulturhisto-
riska värden. Sådana dilem-
man möter fiskvårdare ofta i 
vattendrag och resultatet kan 
bli en krock mellan natur- och 
kulturvvården.

Vid provfisket i glosjöarna 
(Avsnörpta havsvikar) på Gålö 
bestod fångsten enbart av ruda. 
Dessa överlevare kan klara låga 
syrehalter och även gå i dvala 
vid bottenfrysning.
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EU:s fiskerifond och bidrag från LONA
Leader Stockholmsbygd har 2016-2020 getts ansvar att fördela projektmedel från EU:s 
fiskerifond, landsbygdsfond och socialfond. Även Jordbruksverket kan fatta beslut om 
EU-bidrag för fiskevård och Projekt Stockholms havsöringsåar har beviljats medel t.o.m. 

augusti 2019. Förvaltningens projekt specifikt för 
Trehörningsbäcken och Viraån är också beviljade 
projektbidrag från EU:s fiskerifond. LONA-bidrag 
har används för groddjursprojektet ”Grodkollen.se” 
som sköter och förbättrar stadens groddjursdammar. 

Risvasar i Skärgården
Samtliga risvasar vid Häringe, Hammersta och Gålö 
kontrollerades. Tre restes efter vintern och fick ny 
markering. Vi har även letat lämpliga platser för nya 
vasar vid Kärringboda i Nynäshamn.

Förvaltning av säl, skarv och bäver
Länsstyrelsen beslöt om skyddsjakt på mellanskarv i 
samband med fiskutsättningar, vid fiskeredskap och 
fiskodlingar samt i fiskfredningsområden, totalt max 
675 skarvar och rapporteringsskyldighet. Jaktkvoten 
för gråsäl är 40 sälar i skärgården, ändå har endast 17 
stycken rapporterats fällda under året. 

Fortsatta problem med bäverdammar i havsöringsåar. 
Åvaån ska nu förvaltas så att havsöringen har 
företräde. Detta innebär ansökan om rivningstillstånd 
samt skyddsjakt. En mer generell ansökan har 
dessutom skickats in för att få öppna bäverdammar 
under lektid för öring i Södertörns vattendrag. 

Ett separat tillstånd från länsstyrelsen medgav att 
bäverdammar kunde öppnas för fiskens gång i 
Kagghamraån – samordnat med jaktlag och Botkyrka 
kommun. Vattendrag med stora problem för öring att 
nå lekplatser är; Åvaån, Husbyån (Jordbrogrenen), 
Vitsån, Träsksjöbäcken, Muskån,Kagghamraån, 
Moraån, Skillebyån och Åbyån. I Roslagen dominerar 
inte bävern lika mycket som i Södertörns vattendrag.

T.v. Öringlekgrus till  Gässviksbäcken, Norrtälje. Nedan 
syns närbild av sälskadad havsöring och den skyldiga 
gråsälen. Sälen ligger ofta vid åmynningar där havsör-
ingen vill upp på hösten. Foto av säl: Lars Krögerström
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Biotopvård i Stockholms 
havsöringsbäckar 2016

Hargsån Östhammar Inventerades inte 2016.

Lavaröån Norrtälje 2/12: Flöde 230 l/sek. Enkelt och bra att grusa/biotopvårda på 
sträckan utmed Hargsvägen från vägkulvert och uppströms. 
Lekgropsräkning: 1 st. Längst ner på räknesträckan (2 st ifjol, ingen i 
förfjol). 1300 öringyngel satta (9/5).

Gråskaån Norrtälje 2/12: Flöde 800 l/sek. Uppströms Ronöholm fanns 3 lekgropar för 
första gången samt en vid järnvägsbron. Nedströms bruket som 
grusades 2015 sågs ingen lekgrop. Lekgropsräkning: 4  st. 2000 
öringyngel satta (9/5). 

Skeboån Norrtälje 22/4: Möte med Skeboåns sfk, diskussion om nya fiskvägar, 
planering utsättning. 4000 Öringyngel till Harbroholmsån (9/5) och 
öringsmolt till Häverödal. 22,2 ton kullersten ilagt av Skeboåns sfk.                            
4/12 Lekgropsräkning: av sfk. 27 st. (44 i fjol och 50 i förfjol).

Tulkabäcken Norrtälje 3/10: Fria vandringvägar från mynningen till vägen. Låga flöden, ca 
2 l/s. Grusnings ska ske i nedre delarna under oktober.
30/10: Biotopvård klar, 27 ton natursingel 8-28 mm lades på ca 5 
ställen á 20 meter, totalt ca 170 m2 ny öringbiotop.
2/12: Flöde 200 l/sek, klart vatten. totalt 3 st lekgropar på gamla 
gruset (5 st i fjol och ingen i förfjol). Ett mindre bröte öppnat. 

Tulkaströmmen Norrtälje 1300 st öringyngel sattes (9/5).

Gässviksbäcken Norrtälje 14/9: 0,5 liter/sek. Grusning med 13 ton förbättrar biotopen på en 
sträcka av ca 200 meter.  1000 öringyngel sattes (9/5).

2/12: Ingen lekgrop såg till. Totalt 0 st. lekgropar.

Kvarnsands-
bäcken

Norrtälje 3/10: Inget vatten i ån. Möjligen yngel i en av vattensamlingarna.
3/12: Flöde 10 l/sek. Lekgropsräkning: 3 st (5 st i fjol). 

Ett gynnsamt år för biotopvård, tjälad 
mark under vintern och torrt under 
sommaren gjorde det möjligt att komma 
åt med kranlastbilar från åkermark, totalt 
ca 183 ton grus kom ut som förstärkning 
på strömsatta sträckor i 11 vattendrag. 
Ett 50-tal vattendrag kontrollerades 
avseende vandringshinder och behov 
av biotopvård. Öringleken var sen efter 
den torra sommaren och hösten och en 
40-50 cm låg havsnivå under oktober 
gjorde vissa vattendrag omöjliga att nå 
för öringen. Förutom de kustmynnande 

vattendragen besöktes även  flera av de åar 
och bäckar som rinner ut i Mälaren. Flera 
intressanta fynd gjordes vid elprovfisket, 
som exempelvis flera årklasser av öring i 
Harbrobäcken vid Tumba. Via elfiske kan 
man få en bild över hur reproduktionen 
har förändrats och då rikta åtgärderna dit 
de behövs. Under året sattes även 49 300 
öringyngel ut i våra åar. Generelllt sett var 
det ovanligt lite uppstigande havsöring i 
hela Stockholms län, något som möjligtvis 
kan förklaras av den svåra torkan och de 
ovanligt låga havsnivåerna under hösten.



9

Tullviks-
bäcken

Norrtälje 14/9: Allmän koll av flöden och vandringshinder i båda grenarna. Båda 
fårornas övre delar är helt torrlagda. 
3/10 Norra grenen: Nästan helt torrlagd, 0,5 l/s. Stora mängder öringyngel i 
vattensamlingar utmed ån. Fria vandringsvägar.
3/12: Flöde 40 l/sek. Inga vandringshinder från vägen till mynningen. 
Lekgropsräkning: 27 st.  (68 st i fjol, 45 st i förfjol). 3 lekgropar sågs också 5-10 
meter upp från mynningen på strandgruset. 
3/10 Södra grenen: Nästan helt torrlagd, 0 l/s. Några få pölar med örin-
gyngel hittades närmast gaffeln.
3/12: Flöde 30 l/sek. Lekgropsräkning:  5 st. Hittades från gaffeln och ca 250 
meter uppströms (totalt 3 i fjol och 13 i förfjol).

Bodaån Norrtälje 20/3: Påbörjad inventering och överblick av Bodaåns biflöden.  

Övre kvarnen: Samtal med ägare av kvarnen som är glad över projektpla-
nen, har ca 200 m strömmande sträckor på sin tomt. Husingeån: Norra 
biflödet, Musko rökeris ägare gav ok och är intresserad av projektet, berät-
tade om alla strömsträckor mm i ån. Ca 200 meter ström.

4/10: Husingeån: N om Kassjön, upp till Musko hittades mycket gynnsamma 
öringbiotoper med grus/stor sten och strömmande vatten, flöde ca 10 l/s 

Brobygrenen: Från sjöarna Östersjön till Ströjan var det i första halvan av 
sträckan flackt åkerdike utan öringbiotop. Andra hälften dominerades av 
stensatt kanal med strömmande partier och goda möjligheter till grusning. 

2/12: ca 200 l/s och klart vatten. 2 st lekgropar i nedre delarna (6 st i fjol).

Granö 
ström

Norrtälje 4/10: Låga flöden, ca 1-2 l/s. Såg annars bra ut men havet står extra lågt. 

2/12: Flöde 120 l/sek. Lekgropsräkning: 0 st.  (13 st i fjol, 6 st i förfjol). Sikfälla i 
Väddö kanal kan vara orsak. 30/12: Flöde ca 85 l/s. Inga lekgropar.

Norsjö-
bäcken

Norrtälje 13/9: Förbättring av öringbiotop, grusning med 13 ton i huvudfåran. Grusbil 
körde fast, traktor bärgade, gruslasset lades i åkerkant.
14/9: Gruset bars fram med frontlastare och lades på 5 ställen i ån.
23/9: Gruset jämnades och skapar ca 50 m2 ny och förbättrad öringbiotop.
1/12: Flöde 600 l/sek i huvudfåran. Lekgropsräkning: 1 st. (5 st i fjol).

Lundaström Norrtälje 1/12: Flöde 6 m3/sek, något grumligt vatten. Minst 5 lekgropar (5 st i fjol).

►

Sverker sätter ut 3600 
öringsmolt i Lundaströmmen, 

Norrtälje.  
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Broströmmen Norrtälje 3/12: Flöde 250 l/sek. Upptröms väg 76, ca 150 meter fin strömbiotop, ingen 
lek. 200 meter nedströms väg 76 och ner ca 150 meter, skaplig biotop som 
behöver grus, 0 gropar. Vid forsen/elverket ca 600 meter nedströms väg 
76, fin strömbiotop ca 200 meter, 0 lekgropar. 3500 öringyngel sattes (9/5).

Norrtäljeån Norrtälje Norrtälje sportfiskare meddelar att det var myket storväxta öringar i år. 
Lekgropsräkning: 73 st. I fjol var det ca 50 st och i förfjol 44 st. 

Penningbyån Norrtälje 1/12: 1,5 m3/sek, bra sikt. Lekgropsräkning: 0 st (1 grop i fjol och 1 st i förfjol). 
Behöver mycket lekgrus och biotopvård. 700 öringyngel sattes (9/5)

Bergshamra-
ån

Norrtälje 1/12: Flöde 2,5 m3/sek, för stort flöde för bra koll, ingen lekfisk sågs men i fjol 
sågs lekgropar. Brukar vara en pålitlig havsöringså.

Enviksbäcken Norrtälje 1/12: Bra flöde 250 l/sek, klart vatten. Lekgropsräkning: 1 st (högt upp mot 
vägbron), 4-5 st gamla gropar (2 st räknade i fjol). 700 öringyngel sattes 
(9/5).

Loån Österåker 1/12: Högt flöde 3,5 m3/sek. Lekgropsräkning: 5 st.  Svårt att se.

Viraån Österåker Ingår i ett nystartat projekt för att få upp öring i Trehörningsbäcken.

Dyviksdals-
bäcken

Österåker 1/12: 250 l/sek. Lekgropsräkning: 13 st. nedanför forsen/fiskvägen, ingen 
ovanför (17 st i fjol varav 3 ovan trappan). 1000 öringyngel sattes (9/5).

Kvarnsjö-
bäcken

Österåker 1/12: 150 l/sek. Lekgropsräkning: 0 st, ev två tveksamma högt upp (6 st i 
fjol). 700 öringyngel sattes (9/5)

Issättra-
bäcken

Österåker Margretelundsgrenen: Flöde 70 l/sel. Lekgropsräkning: 6 st. lekgroparna 
var på provsträckan från Y-korset och ca 100 meter uppströms (6 st ifjol 
och 8 st i förfjol).

Skärgårdsstadsgrenen: 1/12: Flöde 180 l/sek. Lekgropsräkning: 2 st. På det 
relativt nya gruset (ingen säker i fjol).

Rebecka och Marcus från 
Marina läroverket hjälpte oss 
i tre veckor. På bilden rensas 
Erstaviksbäckens fisktrappa 
från grenar som skapade ett 
vandringhinder.
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Åkers ström
Smedbyån
Nefsån

Österåker
Vallentuna

Åkers ström (Nefsån i Vallentuna kommun och Smedbyån)
14/12 Smedbyån, Lekgropsräkning: 7 st. av Österåkers SFK. 
Nefsån (Vallentuna): 1/12: Flöde stort 350 l/sek. Grumligt svårt att se.   
2500 öringyngel sattes

Ullnaån Täby Restaureringsplanerna som fiskeklubben planerar ligger för närvarande 
på is. Lekgropsräkning: 46 st. (63 st. i fjol och 70 st. i förfjol) Leköringen 
hade svårt att ta sig upp i bäcken på grund av låg havsnivå tidigt på 
hösten. Vid utebliven uppstigning i åarna finns risk att öringen ”skenleker” 
i mynningen och försakar därmed rommen. Täby SF meddelade.

Igelbäcken Solna Fortfarande vissa klagomål på fisktrappans funktion. Svårigheten är att 
de kulturhistoriska intressena kräver vattenflöde i överfallet på dammen 
samtidigt som vattnet ska räcka för en fungerande fiskvandring i trappan. 
Under vår och senhöst brukar vattnet räcka för båda utskoven. Trappan 
mynnar i havet så även havsnivån påverkar.

Vishamns-
bäcken

Värmdö 8/12: Inga tecken på lek uppströms fisktrappan nära mynningen. Flöde ca 
5 l/s 

Kvarnsjö-
bäcken

Värmdö 4/2: Bra åsträckor för introduktion av öring. Avrinningsområdet dock i 
minsta laget 5, 4 km2. Ca 300 m öringbiotop från mynningen till sjön. 
Inventering av sommarflödena ska genomföras. Ingen säker lekgrop 
funnen, ev. en möjlig.

Lillsveds-
bäcken

Värmdö 4/2: Bra åsträckor för havsöring från Lillsvedsvägen till mynningen, ca 250 
m. Inga lekgropar funna. Avrinningsområdet är dock litet.

Hemmesta-
bäcken

Värmdö 4/2: Mer naturgrus behövs både uppströms och nedström bron på 
Hemmestavägen. Inga lekgropar funna.

Återvalls-
bäcken

Värmdö 4/2: En fiskevårdsplan tas fram under 2017 med hjälp av lokala 
fiskevårdsföreningen och Sportfiskarna. Ån måste få säkrad 
vattenförsörjning. 1000 öringyngel satta (9/5).
8/12 Lekgropsräkning: 1 st. Flöde ca 10 l/s

Velamsunds-
bäcken

Nacka 8/12 Lekgropsräkning: 0 st. Velamsundbäcken är i behov av mer lekgrus 
för havsöringen. Flöde ca 15 l/s

Sågsjö-
bäcken

Nacka 23/8: Provfiske i Sågsjöbäcken, endast smågäddor funna. Flödet nästan 
obefintligt. 
8/12 Lekgropsräkning: 1 st. Flöde ca 15 l/s

Glasbrukssjö-
bäcken

Nacka 21/10: Inget vatten i bäcken, fullständigt torrlagd.

Erstaviks-
bäcken

Nacka 9/6: En arbetsgrupp sattes ihop och diskuterade fiskevårdsfrågor med 
godsförvaltaren och markägaren i Erstavik. Fortsatt diskussion kring 
bäcken kommer tas i januari och åtgärderna kommer utföras enligt 
upprättad plan.

8/12 Lekgropsräkning: 0 st. Flöde ca 15 l/s

►
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Nackaån Nacka 31/5: Möte kring möjligheterna att anlägga en fiskväg förbi dammen i 
Nackaån. 2000 öringyngel sattes (9/5).

9/12 Lekgropsräkning: 0 st.  Flöde ca 100 l/s. Fria vandringsvägar

Follbrink-
strömmen

Tyresö 3/11: Fiskeklubben såg flera öringar leka i strömmen. 
8/12 Lekgropsräkning: 6 st. Flöde ca 100 l/s

Åvaån Tyresö Smolträkningen 2016: 432 st. (ca hälften av maximala utvandringen). Ett bra år 
för rekryteringen med ovanligt stora mängder flodnejonögon som vandrade ut.
16/9: Åvaån grusades från Åva gård till Fiskfällan med 30,2 ton natursingel. Ca 
13 platser á 10 m2.
20/10. Ett möte kring bäverskapade problem gav att havsöringens 
vandringsmöjligheter ska prioriteras framför bäverns dammar. 
Tillståndsansökan för rivning av bäverdamm inleddes. 
5/12: Flöde 100 l/sek. Lekfiskräkningen har gett 10 st uppvandrande, några kan 
ha smitit förbi vid översvämningen i mitten av november. Lekgropsräkning: 
27 st (56 i fjol, 70 st i förfjol). Det fanns även två nedanför fiskfällan, brukar 
vara några stycken lekgropar runt fiskfällan varje år. Mellan Ladängsdiket och 
nedre dammen fanns 6 st lekgropar vilket var en stor andel jämfört med nedre 
sträckor och tidigare år, kan bero på att bäverdammen hållit stationär öring 
som gick för lek dit.

Vinåkers-
bäcken

Haninge 6/12 Fria vandringvägar från mynningen till och med skogen nedströms gården. 
Bäcken rinner ute på gärdet över en berghäll som vid lågt vattenflöde skulle 
kunna utgöra ett vandringshinder, går att gräva runt. Flöde ca 15 l/sek. Bäcken 
har potential för öring men tyvärr går den torr vissa somrar. 3 st tveksamma 
lekgropar iakttogs.

Sandemars-
bäcken

Haninge 22/11: Fria vandringvägar från mynningen till Dalarövägen, därefter definitivt 
hinder i form av dammbyggnad. Bra potentiella biotopvårdssträckor från 
Dalarövägen och 300 m nedströms. Flöde ca 30 l/s.

Lännåkers-
bäcken

Haninge
6/12 Inga naturliga vandringshinder, men överst i ”byn” finns ett vandringhinder 
av plywood och skräp. I övrigt hittades orört grus, men ej spår av vare sig fisk 
eller lek. Inte lämplig som ”öringbäck” i nuvarande skick. Flöde ca 10 l/sek.

Åvaån: I år märktes och 
protokollfördes all leköring.
Vid fångst av märkt fisk, 
rapportera till Sveriges 
lantbruksuniversitet 
www.slu.se. Kom ihåg att 
återrapportering är en viktig 
information för fiskevården i 
Sverige!
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Husbyån Haninge Jordbrogrenen
15/9: naturgrus, 12,2 ton, tillfördes huvudfåran och Jordbrogrenen vid 
Kikarberget.
26/9: Inga vandringshinder från Kvarntäppan till 73:an. Sträckorna närmast 
fisktrappan bör helikoptergrusas 2017. Bävern har inte återetablerat sig i 
denna del av ån. 
17/12: En ny bäverdamm har etablerats där biflödet korsar Österhaningevägen 
och utgör ett definitivt vandringshinder. Sträckan nedströms bäverdammen till 
golfbanan är fri från hinder. 7/12 Lekgropsräkning: Inga lekgropar funna. Fisk 
har setts vid golfbanan men inga spår av lek kunde ses. Lekgropsräkning: 0 st.

Västerhaningegrenen
15/9: Grusning av nya lokaler, 13,0 ton, med kranlastbil mellan Kalvsvik och 
nedströms 600 meter.
26/9: Fria vandringvägar från Kalvsvik till Västerhaninge. 
7/12: Fria vandringsvägar men inga lekgropar funna från golfbanan till Kalvsvik. 
Lekgropsräkning: 0 st.

Vitsån Haninge 26/9: Fria vandringvägar från Berga till bron vid Vitsåvägen. Övergiven 
bäverdamm ca 200 m uppströms bron. Intill Golfbanan, öster om Vitsåvägen, 
finns en nybyggd bäverdamm som innebär ett definitivt vandringhinder. 
5/10: Kontrollerad från Bäverdammen vid golfbanan och nedströms – fria 
vandringhinder hela vägen. 
22/11: Bäverdammen vid golfbanan var riven.
9/12 Lekgropsräkning: 1 st. Flöde ca 70 l/s.

Ånäsbäcken Haninge 17/2: Ingen lekgrop kunde ses i nedre delarna av ån.

Träsksjö-
bäcken

Haninge
17/2: Inventering inför grusning. 

23/2: Grusning (24 ton) av Träsksjöbäcken, främst i de övre delarna innan 
motorvägsbron. Planer på utgrävning av djuphålor diskuterades med 
markägaren.

26/9: Låga flöden, ca 2 l/s. Fria vandringvägar från mynning till stora dammen 
under väg 73.

9/12 Lekgropsräkning: 3 st. troliga, svårigheter att räkna på grund av is. Flöde 
ca 20 l/s

►

Bävern blir som mest aktiv 
när vintern nalkas och 

bäverdammar som byggs 
upp sent på hösten kan ställa 

till det när fisk ska vandra 
uppströms. Här en ny damm 

i Husbyån, Jordbrogrenen, 
som vi inte kunde öppna 
p.g.a att dispens saknas. 

Ett helt biflöde avstängt för 
öringlek, svider.
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Muskån eller
Hammerstaån

Nynäshamn 9/12 Lekgropsräkning: 0 st. Flöde ca 160 l/s. Bra lek i fjol.

*Tärnangrenen

27/10: Tärnan-grenen inventerad, en bäverdamm utgör ett 
vandringhinder nära bron och bör åtgärdas. Kontakt tagen med 
Nynäshamns kommun.

9/12 Lekgropsräkning: 0 st. Flöde ca 20 l/s (3 st. lekgropar i fjol).

Kolbottenån
(Muskån)

Nynäshamn 27/10: Hela grenen är fri från vandringhinder och/eller bäverdammar. 
Låga flöden, ca 3 l/s. 

9/12 Lekgropsräkning: 2 st. (6 st i fjol). En öring sågs även uppströms ett 
bröte som revs i samband med inventeringen. Flöde ca 20 l/s.

Grimstaån Nynäshamn 22/11: Vid Ö Grimsta fanns 2-3 lekgropar (1 st i fjol). Flöde ca 20 l/s. 
Mycket lämpliga grusningssträckor finns på åkern mellan Ö Grimsta 
och mynningen.

Kvarnbäcken Nynäshamn 15/9: Grusades med ca 7,2 ton natursingel från första bron/dammen 
nära mynningen till andra bron efter godset, ca 200 m. 

22/11: Lekgrop sågs vid nedre bron intill godset. Vid gruset som lades 
2015 kunde lekgropar ses samt även 3 st. lekande havsöringar. 
Sälproblem finns i mynningen men ingen jakt bedrivs i området.

9/12 Lekgropsräkning: 3 st. Flöde ca 40 l/s. Ingen lekgrops sågs i fjol.

Fitunaån Nynäshamn 27/9: Nära mynningen vid vägbron finns nu två bäverdammar, en ny 
och en äldre. Måste åtgärdas så fort tillstånd ges. 

20/12: Bäverdammen vid vid första bron efter mynningen var nästintill 
helt bortspolad av vattenflöden. Inga lekgropar sågs. Mycket grumligt 
smältvatten.

Fagersjöbäcken (biflöde) 

17/2: Grusning uppströms från Frölunda till Charlottenborg med 24,5 
ton naturgrus. Inventering av ån mot Fagersjön. Enkel trädamm bör tas 
bort för att inte utgöra vandringhinder vid lägre flöden. 

20/12: Mycket dålig sikt i vattnet men möjliga lekgropar i nylagda 
gruset. Får återbesökas för bättre inventering. 

Kvarnbäcken, Nynäshamn:
Ett par havsöringar sågs 
leka på naturgruset som 
lades i 2015. Glädjande med 
så snabba resultat efter 
biotopvården!
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Norrga kvarn
(Kagghamraån)

Botkyrka 22/11: Fria vandringsvägar fram till minst Uringebäcken där lekgropar 
påträffades. 9/12 Lekgropsräkning: 5 st. Flöde ca 60 l/s

Brinkbäcken
(Kagghamraån)

Botkyrka 22/11: Från huvudfåran till 222:an var det fria vandringsvägar. Flöde ca 
30 l/s. 9/12 Lekgropsräkning: 0 st. Flöde ca 25 l/s

Uringebäcken
(Kagghamraån)

Botkyrka 27/9: Från Uringe gård till Södertäljevägen fanns en ny större 
bäverdamm samt en övergiven. Båda innebär vandringshinder. 
Jaktlaget involverat likaså Botkyrka kommun.

24/11: lekgropar sågs ca 300 m från huvudfåran i  Kagghamraån. 
Botkyrka har rivit flertalet bäverdammar i ån och endast ett dämme 
påträffades och revs. Fria vandringvägar upp till bäverdamm intill 
Skogssjön. Flöde ca 25 l/s.

9/12 Lekgropsräkning: 0 st. (På utmärkt sträcka) Flöde ca 30 l/s

Bränningeån Södertälje 24/11: Sportfiskarna utförde för kommunen biotopvård med 80 ton 
grus och storsten. Nya lekgropar på gammalt grus intill kolonilotterna. 
Flöde ca 35 l/s. Mynningsområdet provfiskades under sommaren.

9/12 Lekgropsräkning: 3 st. Flöde ca 60 l/s

Skillebyån Södertälje 9/12 Lekgropsräkning: 0 st. Troligtvis beroende på ny bäveretablering 
precis nedströms Södertäljevägen. Jaktlag och kommun informerade. 

Moraån Södertälje 27/9: Bäverdammen vid Forsbrovägen (macken) var mycket stor, ca 1,5 
m nivåskillnad. Södertälje kommun och Länsstyrelsen är informerad. 
Övereneby gård önskar få bort bäverdammen men är tveksam till 
grusning från åkerkant pga risk för jordkomprimering.

24/11: Lekgropar fanns upp till stora åkroken (och bäverdammen), 
innebär att det varit fria vandringsvägar i största delen av Moraån. 
Flöde ca 100 l/s

22/12: 3 stycken bävrar skjutna sedan dammrivningen i höst. 

Åbyån Södertälje 21/9: Biotopvård, 11,9 ton grovt naturgrus användes i den nedre delen 
av ån. En bäverdamm hindrar fisken att nå högre upp i ån.

►

Stort jobb under året för 
att bibehålla Uringebäcken 

framkomlig för havsöring. 
Tack till Botkyrka kommun 

och jaktlaget för hjälpen! 
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Mälarens bäckar
I samband med det nya flerårsprojektet ”Stockholms havsöringsåar” kommer vi även 
jobba med de vattendrag som mynnar i Mälaren och följa upp utsättningar och biotopvård 
som genomfördes 1997-2002. Flera intressanta resultat kom fram under 2016 års elprov-
fiske där bland annat förekomsten av tre årsklasser öring i Harbrobäcken står ut. 

Älvestabäcken Botkyrka 11/10: Ingen fisk eller bottenfauna vid elprovfiske, något som är unikt och 
oroväckande i jämförelse med utvecklingen i andra vattendrag i länet. 
Öring finns utplanterad men dålig vattenföring och fler vandringhinder 
skapar problem, bland annat ett kollapsat kvarnhus nära mynningen.  
Bäveraktivitet i området. 

Harbrobäcken Botkyrka 11/10: 9 öringar i tre årsklasser vid elprovfiske. Mycket föda i forma av 
märlkräftor. Mycket gynnsamma strömmande sträckor. Flöde 6 l/s. 

30/11: Inga tecken på öringlek. Fallet vid branddammen, ca 200 m från 
Tumbaån, kan utgöra vandringhinder vid lägre flöden. Kanske stationärt 
bestånd av öring. 

Högantorps-
bäcken

Salem 11/10: Smärre vandringhinder endast ca 10 m från mynningen. Ingen 
öring vid elprovfiske, dock spigg och signalkräftor. Flöde ca 0,5 l/s.

Linabäcken Södertälje 11/10: 9 st öringar i två årsklasser vid elprovfiske. Konstgjord stenklack 
utgör definitivt vandringhinder ca 200 uppströms. Flöde ca 3 l/s.

Turingeån Nykvarn 11/10: Ingen öring vid elprovfiske dock abborre samt bottenfauna 
bestående av märlkräftor, dagsländelarv och husmask. Flöde ca 70 l/s. 

Igelsjöbäcken Nykvarn 11/10: Stor påverkan av vildsvin som har förändrat hela åfåran på flera 
platser genom bök och vilttramp. Endast stensimpa och spigg vid 
elprovfiske trots fina strömsträckor vid högre flöden i bäcken. Gott om 
märlkräftor, Gammarus. Vandringhinder i form av bröten ca 250 m 
uppströms. Flöde ca 1 l/s.

Taxingeån Nykvarn 11/10: Länsstyrelsen lät elprovfiska med goda resultat, däribland öring. 
Ett vandringhinder finns vid Taxinge. Flöde ca 30 l/s. 

Sävaån Uppsala Inga tecken på öringlek eller öring i ån. Ån är biotopvårdad för asp.

Elprovfiske med Jenny från 
Marina läroverket. Genom 
åren har vi kunnat erbjuda 
praktikplatser för ungdomar 
från gymnasiet och har haft 
lyckade samarbeten. Jenny 
tar emot bedövad öringstirr i 
Habrobäckens nedre delar.
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Fisketillsyn
Totalt har drygt 1400 timmar fisketillsyn utförts av personal, 
Skärgårdsstiftelsen och volontärer för Tierps, Östhammars, 
Stockholms, Södermanlands och Östergötlands skärgårdar och 
för Mälaren. 30 fall av olagligt fiske föranledde beslag av red-
skap och polisanmälan, en klar förbättring jämfört med tidigare 
år. Generellt sett märker tillsynen en allt större regelmedve-
tenhet bland fiskare, speciellt för utstående redskap ex fasta 
redskap och nätfiske. Ett stort tack till FK Strömstararna som 
utför svår fisketillsyn vid Strömmen, dag som natt.
Vi misstanke om fiskebrott kan man tipsa oss på vår facebook-
sida alternativt ringa. Kontaktinfo finns på vår hemsida. 

Gunnar håller reda på 
beslag och rapporter som 
är på väg till sjöpolisen. 

Område, prel antal tim mm tim kontroller beslag lapp

Stockholms skärgård, prel 600 470 4 28

Stockholms ström, Strömstararna 370 500 15 112

Uppsala län: Tierp, Östhammar 40 77 0 6

Södermanlands skärgård 42 88 0 4

Östergötlands skärgård 45 186 0 6

Mälaren 343 1388 11 45

Totalt 1440 2709 30 201

Fiskeevenemang
Förvaltningen var medarrangörer i två fisketävlingar samt deltog vid Kulturfestivalens 
mete för barn och vid Skansens ”En fena på fisk”-evenemang. HEBA-laxen genomfördes 
24 april och 80 personer deltog. Totalt 5 öringar landades och vinnarfisken vägde 2,66 kg.  

”Lördagen den 20 augusti träffades 
121 tävlande för årets Tjejmete i 
Djurgårdsbrunnskanalen. Tjejme-
tet fokuserar på gemenskap och 
hjälpsamhet. Fiskarna var nappvil-
liga och solen värmde. Vi hade 
deltagare i alla åldrar och i de yngre 
tävlingsklasserna deltar även killar. 
Tjejmetet är en familjeaktivitet där 
hela familjen kan följa med. De som 
inte fiskar passar på att umgås, fika 
eller hjälpa till som funktionär. Po-
pulärt pris i år var den 2 meter långa 
tyggäddan.Vi tackar alla tävlande, 
funktionärer och sponsorer som gör 
detta arrangemang möjligt! ”

/Fiskeklubben Fjällorna
Första pris var denna magnifika gäddmadam i tyg. En 
stolt Anna Lipinska poserar med gosedjuret. 
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Kräftfisket
Från och med 2016 är det förbjudet att plantera ut eller flytta signalkräftor då arten klassas 
som invasiv. Provfiske av Långträsket, inga kräftor. Kräftfisket var dock ovanligt bra i 
sjöarna, både stort och smått fanns det gott om. Mälaren provfiskades i oktober med 50 
mjärdar i Görveln och Näsfjärden, Total fångst blev 45 signalkräftor, bäst vid Rönnskär. 

Fisket i Stockholms ström
En extremt torr sommar 2016 bidrog till ett mycket dåligt 
fiske i Strömmen, då det krävs vattenflöden för att locka 
upp fisk. Tre dagar med öppen dammlucka under lax- 
och öringtider sätter sin prägel på detta dåliga år. 
Som om det inte vore nog drabbades dessutom den 
ansamlade fisken av svåra svampangrepp som gjorde 
fisken vit och ”luden”. Enligt SVA var det många större 
vattendrag utmed ost- och sydkusten som drabbades. 
Låga flöden, varma vattentemperaturer tros vara orsa-
ken till att angreppen blev så omfattande. Det var första 
gången som Strömmen drabbades så svårt av svamp på 
fisk. Ett 10-tal sjuka öringar fångades för provtagning 
med hopp om att utröna om det även fanns någon under-
liggande orsak ex UDN-sjukan. Provsvar kommer.

Två lyckliga kräftfiskare med 
kvällens ”bautakräftor”.

Fisket på Drevviken ör fortsatt 
mycket bra med både stora 

och små kräftor.

TDA-Trolling
Fiskekortet sålde bra i år som en följd av fortsatt mycket bra gösfiske i Mälaren. Skär-
gårdens trollingfiske är fortfarande långt efter i popularitet trots ett något förbättrat 
havsöringsfiske. I år var havsöringsfisket i nivå med i fjol men den varma hösten bidrog 
nog till mindre huggvilliga fiskar.  Laxtrollingen var bra under försommaren och då speci-
ellt utanför Utö och Landsort där många fina fiskar landades bland säl och dyningar.

◄ Vi hjälpte Naturhistoriska riksmuséet att fiska strömming i 
Värtan för toxinprover. Fångsten lockade fram mycket skorv. 
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Grodkollen - Ny damm i Björkhagen 
Under hösten grävdes en ny stor groddjursdamm 
nära Björkhagen, Nacka reservatet. Projektet finan-
sierades av LONA och blev klar mot slutet av året. 
Dammen kommer förses med informationsskyltar 
samt brygga som gör det lättare att skåda de arter 
som kommer etablera sig. De övriga 30 dammarna 
som ingår i ”Grodkollen” har inventerats under året. 

◄ I maj invigdes fjolårets stor-
satsnig på groddammar vid 
Skönstaholmsfältet. Det bjöds 
på tal, fika och underhållning i 
form av snäckblåsning. 

Stör i skärgården
Under gångna året har det inte bara fångats en, utan två atlantiska störar (Acipencer 
oxyrinchus) i Stockholms skärgård. De förvånade nätfiskarna i Österåker kunde efter lite 
fotografering återutsätta denna uråldriga fiskart i gott skick. Den ena individen var märkt 
men både kommer sannolikt från de utsättningar av atlantisk stör som genomförs i Södra 
Östersjön. Stören har förr varit utbredd i Östersjön och fångades i Sverige en bit in på 
1900-talet. Även europeisk stör (Acipencer sturio) har planterats ut och känns igen på den 

kortare nosen. Om fler störar fångas ska 
märket läsas av och fisken återutsättas. 
Rapporteringen sker på SLUs hemsida 
under ”Miljöanalys/Fiskmärkning”.

Stören fiskades hårt och utrotades från 
Östersjön under 1900-talet. Då den blir 
könsmogen vid 12 års ålder är arten känslig 
för överfiske, framförallt med nät  som den 
lätt fastnar i med sin nos. Eftersom den likt 
öring leker i vattendrag är vandringshinder 
som t.ex. dammar även ett stort problem 
för stören.  Foto: Per Schilling



Bilder: 
1. En björkna och en lite ovanligare skärgårdsbesökare, vimma. 
2. Kurt Eriksson av Spjutsund på sjön en bister novemberdag.
3. Niklas Sjöberg sätter ut märkta ålar från Vallentunasjön. 
Ålarna sattes ut som yngel i slutet av 90-talet. Förhoppningsvis 
kan de bidra med att stärka ålbeståndet om de når Sargassoha-
vet. En ål fångades i mellandagarna 2016 vid tyska ön Fehmarn.

Evenemangstips 2017
April-maj, Invigning av nya Groddammen i Björkhagen                      
- för uppdaterad info se www.grodkollen.se

24-26 april, kl. 9, Fettfeneklippning vid Morarna, Gålö. 
- Volontärer behövs. Det bjuds på lunch och fika.

7 maj, 11-16, HEBA-laxen  
- Fisketävling i Stockholms ström, www.stromstararna.se

8 maj, kl. 13, Öringutsättning vid Strömbron. 
9 maj, kl 11, Laxutsättning vid Strömbron.

13 aug-9 sep,  Kräftfiske på TDA-vatten, 26 aug för insjöarna.

19 aug, Tjejmetet i Djurgårdsbrunnskanalen 
- Anmälan sker på: www.fjallorna.se

5 nov, kl. 12-14, Åvaåns dag i Tyresta nationalpark 
- Visning av fiskfällan i Åva samt guidad tur längst ån.                    
- Kostnad: 100 sek till fiskevård (Fiskevårdsdekalen)

www.facebook.com/fiskevard


