Under 2014 knöt vi ihop
säcken för många större
projekt som finansierat
med hjälp av EU:s
fiskerifond. Vi kunde inviga
den nya faunapassagen vid
Ulriksdal. Det tog 10 år att
genomföras hela projektet.
Stötestenen var under
många år att få till rätt
gestaltning för att passa in i
GHQ´NXOWXUKLVWRULVNW
känsliga miljön´8SSVDODV
asp-trappa blev en
inspirationskälla som till
slut löste upp knutarna.
H avsöringsbäckarna har
varit i fokus även i år.
Efter flera år med
omfattande biotopvård,
grusningar och fiskvägar,
valde vi nu att ta hand om
investeringarna och
undersöka många fler
mindre vattendrag. 50talet vattendrag besöktes
och bedömdes utifrån
havsöringens
reproduktionsmöjligheter.
Vi öppnade
vandringshinder och
luckrade upp gruset med
s.k. Hartijoki-metoden,
Öringleken blev också bra
i år, mycket tack vare en
höst med bra flöden i
vattendragen. Vi fick ca

30 % bättre uppgång i
Åvaån jämfört med de
senaste åren och vid
Sickla/Nackaån var det
fullständigt bemängt med
leköring. Detta medförde
också problem med
ryckfiske vid fiskvägarna
runt Sickla slussar som vi
fick stävja tillsammans
med volontärer.
Fisket är fortfarande
inte som på 90-talet
men viss ljusning kan
ändå skönjas. Vi får allt
fler rapporter om
lyckade fisken efter
havsöring, gädda och
abborre. Ska vi komma
tillbaka till bättre nivåer
för fisket måste
förvaltningen av gråsäl,
mellanskarv och bäver
förbättras. Det är
fortfarande säl och
skarv som står för det
absolut största fisket i
skärgården och bäver
bygger sina dammar
som hindrar öringen att
nå lekplatserna i många
vattendrag.
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Totalt sattes 143 000 st. 1-å öringsmolt (451 st. smolt
samt 118 st. leköringar Carlinmärktes) samt 6000 2-å
öringar. 11200 öringyngel sattes i bäckar. Vidare
sattes 15 000 st. 1-å laxsmolt, 106 500 gösar.
Biotopvård utfördes i Skeboån. Skötsel och kontroll
av fiskvägar har setts över i ett 50-tal vattendrag.
Öringleken har dokumenterats. En
faunapassage/fiskväg ordnades i Igelbäcken.
Förvaltningsåtgärder ± bäver, säl och skarv. Risvasar
bhar förbättrats. Fisketillsyn har utförts.

Fiskevården har finansierats av Stockholms stad, H eba
fastighets A B, Fortum samägt av Stockholm,
Haninge kommun, Statsbidrag anslag 1:12 via
Länsstyrelsen (f.d. Länsfiskekortet), Fiskevårdsdekalen,
TDA-kortet, EU:s fiskerifond via Fiskefrämjandet
Stockholms skärgård, LONA-bidrag, Fortums Bra
Miljövalsmärkt el, Statens fastighetsverk, FK
Strömstararna, Skärgårdsstiftelsen, Norrtälje,
Österåkers, Sollentuna, Solna, Sigtuna och Nynäshamns
kommuner. Vätö-Edsgarnsö AFK, Håtö FVF, Norrtälje
SFK, Hyttans FVF, Ältens FK, Tyresö FVF, Österåkers
SFK, Täby FVF, Täby Fvo, Vaxholms Fvo, Arholma
Fvo, Garnsvikens Fvo, Saltsjöbadens Fvf, Fredlarnas
Fvo, Eknäs Fvf, Magelungens Fvf, DrevvikenLångsjöns Fvf, Södertälje Afk, Trosa Afk, Sportfiskarna
Region Stockholm, Fisketävlingarna Gålö Öring Cup
och Sandhamnsöringen. Sportfiskeboden Täby,
Fiskarnas redskapshandel, Skärgårdsguiderna. Familjen
Hagman, Örlogsbasens Fvf, Anders Jansson, Olle
Karlsson, Manni Svensson, Familjen Wolrath,
Fåruddens Marin, Regal Marin. FV-dekalsäljare Fredrik
Sjöblom, Anders Lagerström, bröderna Andén och
bröderna Ander.
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Naturvårdsverket inhiberade länsstyrelsens
beslut om skarvskyddsjakt. Idrottsförvaltningen
PHGYHUNDGHLHQ´KHDULQJ´KRVNaturvårdsverket
om mellanskarv. Ett tillstånd från länsstyrelsen
medgav att bäverdammar kunde öppnas för
fiskens gång i Södertörns havsöringsåar ±
samordnat med jaktlag. En uppvaktning av
Lantbruksministeriet planeras tillsammans med
yrkesfiskarna och fiskeguiderna för att förklara
bekymret med svikande fiskbestånd i skärgården.
Tre gråsälar som skjutits i innerskärgården nära
Häringe, samt en tung 205 kg hanne som fastnat i
ett sälskyddsnät, gav eftertraktade prover åt
Riksmuseet och SLU att undersöka. Säl och
skarvforskningen önskar fler djur att provta från
innerskärgården ± lämna skjutna djur till
Riksmuseet. Vanliga vattenprover som tagits i
fjärdar visar på förekoms av säl-DNA, märkligt
vad man kan bevisa med denna teknik.

EU:s fiskerifond bidrar till finansiering i projekt
´6WRFNKROPVKDYV|ULQJVElFNDUGHO´RFKLSURMHNWHW
Faunapassage Ulriksdal som också finansieras med LONAbidrag och Bra Miljöval. Faunapassagen som är en s.k.
slitsränna gör det möjligt för fisk och akvatiska djur att ta
sig förbi dammen vid Ulriksdal. Projektet tog 10 år att
genomföra, en stötesten var att få till en lämplig gestaltning i
den kulturhistoriskt känsliga miljön. Från början var det ett
DYVWDGHQV´0LOM|PLOMDUGVSURMHNW´/21$-bidrag används
lYHQI|UJURGGMXUVSURMHNWHW´*URGNROOHQVH´VRPVN|WHURFK
förbättrar stadens dammar.

Inom 2-nUVSURMHNWHW´5LVYDVDUWLOOVNlUJnUGHQ´-2012 byggdes 36 risvasar, ett 10-tal
av dessa justerades efter isvintern 2012/2013. Under 2014 har samtliga risvasar förbättrats
med minst en ny gran samt att tre nya risvasar byggdes. Risvasarna finns vid Sandemar,
Gålö, Hammersta, och Häringe i södra skärgården.

Avelsfisket med PU-fälla gav 3/4 av planerad mängd rom, 18 föräldrapar gav ca 90 000
rom. Det extremt höga predationstrycket från gråsäl som vi upplevt senare år var
lindrigare hösten 2013 men blev värre 2014. Rommen har lagts in vid Västanå laxodling.
118 vuxna öringar märktes innan frisläppandet för att jämföra med 1997, 2011 och 2013
års märkningsförsök med leköring. Medelvikten på avelsfisken blir allt lägre, i år ca 1,8
kg/st. Även 451 ettåriga öringar märktes med s.k. Carlin-märken och släpptes vid Gålö.

Den naturliga reproduktionen dokumenterades
för Åvaån genom räkning av utvandrande
smolt samt genom att räkna lekfisk (WAKI)
och lekgropar. Uppvandringen är bättre än på
några år med 102 lekfiskar räknade. Leken blev
utsträckt i år och gav upphov till 70 lekgropar
vid sluträkningen. Smoltutvandringen var
hälften av maximal utvandring, 434 smolt
räknades vilket är ett bra resultat historiskt sett.
Senast det var lika bra var 2009.

Öringleken var generellt sett bra efter en torr och
varm sommar, speciellt i Roslagens vattendrag. Flera vattendrag på Södertörn och i
Södertälje har förbättrats för fiskvandring efter att bäverdammar öppnats. Havsöring tog
sig även upp till nya lekområden i flera bäckar, bl.a. i Uringeån och Skeboån
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Totalt har 1480 timmar fisketillsyn utförts av personal,
Skärgårdsstiftelsen och volontärer för Tierps, Östhammars,
Stockholms, Södermanlands och Östergötlands skärgårdar
och för Mälaren. 56 fall av olagligt fiske som föranledde
beslag av redskap och polisanmälan.

Förvaltningen var medarrangörer i två fisketävlingar. H E B A-laxen genomfördes 27 april
vid Stockholms ström med ett 80-tal deltagare. Bra start på tävlingen med 4 snabbt tagna
havsöringar, sen tvärstopp på fångster då en gråsäl dök upp som förmodligen skrämde
fisken. Vinnarfisken? En havsöring på 3,18 kg, tagen av Andreas Axmark

i år, vilket ledde till
att TDA-kortet sålde bra, ca 1400 st. Skärgården ger
fortfarande för små fångster för att påverka försäljningen
positivt. TDA-kortet är ett fiskevårdsbidrag där alla
intäkter går till fiskevård när tryckkostnaderna är
avdragna. Havsöringsfisket har hämtat sig, speciellt
norrut, även om det varierar kraftigt i olika
skärgårdsområden. Torskfisket kan numera bedrivas allt
längre in i skärgårdarna, men medelstorleken tycks
minska. Laxfisket i Stockholms ström uteblev nästan helt
p.g.a. för låg vattenföring under sommaren.

Vad gäller kräftfisket gav insjöarna klart ökade fångster
under 2014. Sjöar som visade förbättring var Sicklasjön
och Drevviken som hade extra stora kräftor i år. Mälaren
visar ett klent resultat men ett tips är att fiska längre
frampå natten samtidigt som några redskap får ligga
djupt, ca 10 meter. Det visade vårt provfiske på
Mörbyfjärden och Estböte.
Inga utsättningar av signalkräftor under 2014. Matning av
flodkräftor gjordes i en sjö på Värmdö, där det även
ordnades gömslen. Planering görs för ett
utsättningsprojekt av flodkräftor under kommande år.
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Under året förlades tyngdpunkten av fisket på gösen
i Mälaren. Sammanlagt sju handikappade fiskare
deltog, varav fyra använder rullstol. Under en av
utflykterna stoppades fisket vid tre gösar var - fisket
var utomordentligt bra under sommaren.
Under 2015 planeras trollingutflykt efter lax.

Från 2007-2014 har det anlagts och restaurerats 22
groddammar i Stockholm. Under 2014 försågs 15
med nya informationsskyltar och hemsidan
www.grodkollen.se lanserades inom projektet.
Grodkollen ska sprida information om groddjuren i
vår stadsmiljö och hålla koll på observationer. Alla
kan delta i projektet och bidra till en bättre
kartläggning av våra groddjur. Arbetet kommer
fortgå under de kommande två åren med fler
dammar och förbättrad tillgänglighet och skötsel.

