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Tack för ditt stöd till 
Fiskevårdsarbetet!
2020 kommer gå till 
historien som ett år av 
isolering och oro i Covid 
19 tecken. Till skillnad från 
många andra jobb som hal-
tade eller gick under kunde 
fiskevården lyckligtvis 
fortsätta relativt opåverkat. 
Att jobba i fält kombinerat 
med relativt fungerande 
distansmöten gjorde att våra 
projekt och utsättningar gick 
att genomföra. 
Vi kunde tyvärr inte genom-
föra publika evenemang 
som HEBA-laxen och 
andra sammankomster fick 
planeras om för att undvika 
trängsel. Ekonomiskt sett 
har verksamheten även haft 
mindre medel att tillgå, 
fiskutsättningarna blev där-
för mindre än tidigare år. 
 
De positiva effekterna av 
ett år som 2020 var att 
många började utforska sin 
närmiljö och insåg glädjen 
och nyttan av att bege sig ut 
i naturen. Detta märktes inte 
minst i antalet människor 
som fiskade runt Stockholm. 

Under året avslutade vi 
Retrout-projektet i Er-
staviksbäcken med en ny 
fiskväg i furu och en ny 
gäddvåtmark i Dyviksdal 

invigdes under våren. Bland 
årets nya projekt har vi en 
vidareutveckling av vår 
havsöringsfiskevård där vi 
b.la. anlägger predations-
skydd för att skydda öringen 
från gråsäl. Gäddan upp-
märksammas i ett projekt 
som ämnar uppmana fören-
ingslivet att utföra praktisk 
fiskvård på sina vatten med 
workshops och fiskevårds-
manual som grund. 

Förvaltningsplanen för 
skarv antogs i maj 2020 och 
innebär nya möjligheter 
till fiskevårdande insatser. 
Även licensjakt på gråsäl 
blev klubbat under året 
vilket underlättar för jakt 
exemplevis inom frednings-
områden och åmynningar 
där sälar kan orsaka stor 
skada på fisk som öring och 
gädda. 

En stor eloge går ut till alla 
volontärer som assisterade 
oss under året och underlät-
tade vårt arbete. Vi tackar 
även Björn Centergren som 
hjälpte till att utveckla verk-
samheten under flera år.

Stort tack från oss på  
Stadens fiskevård Hälsar Sver-
ker Lovén, Björn Centergren  & 

Oliver Karlöf

Dekallotteriet 2019 
Vi drar en vinnare 
från alla ni som har 
bidragit till fiskevården 
genom att köpa 
fiskevårdsdekalen. Priset 
är ett valfritt TDA-kort.

Priset meddelas på 
Facebook samt till  
vinnaren.

Nya fiskvägen i Erstavik stod 
klar under våren 2020 och på 
hösten invigdes den av stigande 
havsöring. 

Framsidan: Solnedgång vid laxfiske 
samt ögonpunktade öringrom i 
vårt egna kläckeri. 
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Fiskevård 2019
Totalt sattes 125 400 st 1-å öringssmolt (200 st Carlinmärktes 
samt 130 st leköringar Carlinmärktes), 10000 st 2-å öringar 
och 2 040 öringsyngel. Vidare sattes 12 000 st 1-å laxsmolt 
och 22 750 gösar och 4500 gäddyngel. Nya fiskväg har anlagts 
i Erstaviksbäcken och planerats för Nacka ström. Skötsel och 
kontroll av fiskvägar har setts över i ett 50-tal vattendrag. 
Försök med gäddodling fortsatte och en ”gäddvåtmark” har 
startats vid Dyviksdal i Österåker (samt en groddamm). Ut-
förda förvaltningsåtgärder – bäver, fiskpredatorer, fisketillsyn, 
TDA-kortet, havsöring, provfisken samt för Åvaån genom 
räkning av smolt, leköring och lekgropar. Fisketillsyn har 
utförts. 

Köp fiskevårdsdekalen 
och TDA-kort för att 
stödja vårt arbete med 
fiskevården. Gå in på 
vår hemsida och följ 
instruktionerna eller
sätt in 200 kr på 
Plusgiro 1558979-9
Märk då med 
adress, namn och 
kontaktinformation.

Märkt fisk
Om du fångar en brick-märkt fisk kan du hjälpa fisk- och fiskeriforskningen genom att 
rapportera in märket på SLUs hemsida: www.slu.se/fiskmarkning. Märken har ett unikt 
ID-nummer, är oftast fästa under ryggfenan och finns i främst tre varianter (se bild). All 
lax och öring som är odlad är märkt genom att fettfenan är bortklippt.  

Finansiering, bidrag och volontärshjälp

Fettfena     Carlinmärke        Ankarmärke

Havsöring

PIT-tag  
(inuti bukhålan)   

- Heba fastighets AB
- Fortum Sverige AB
- Haninge kommun
- Statsbidrag anslag 1:11 via 
   Länsstyrelsen i Stockholm 
- TDA och fiskevårdsdekaler
- Havs- och vattenmyndigheten
- Jordbruksverket
- Länsstyrelelsen Uppsala
- Länsstyrelelsen Stockholm
- Länsstyrelelsen Södermanland
- Länsstyrelelsen Östergötland
- ReTrout (Länsstyrelsen)
- Skärgårdsstiftelsen
- Norrtälje kommun
- Österåker kommun
- Sollentuna kommun
- Eknäs samfällighet

- Solna stad
- Sigtuna kommun
- Södertälje kommun
- Värmdö kommun
- Nynäshamns kommun
- Fk Strömstararna
- Vätö-Edsgarnsö Afk
- Håtö fvf
- Norrtälje sfk
- Norrtälje fvf
- Skeboåns sf
- Hyttans Fvf
- Ältens Fk
- Tyresö Fvf
- Österåkers Sfk
- Vaxholms Fvo
- Garnsvikens Fvo
- Fredlarnas Fvo

- Fågelviks fvf
- Magelungens Fvf
- Drevviken-Långsjöns Fvf
- Södertälje Afk, Trosa Afk
- Sportfiskarna
- Sveriges org. fiskeguider
- Familjen Hagman
- Örlogsbasens fvf
- Anders Jansson
- Olle Karlsson
- Familjen Wolrath
- Stefan Wegelius
- Goody
- Henrik Berggren
- Manni
- Carl Manne
Samt ett stort tack till alla 
volontärer som bidragit!
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Datum Lokal Kommun Antal Övrigt
4 maj Strömmen Stockholm 10000 OBS 2-å Åva

Lemshaga Värmdö 3300 Åvaå
Eknäs Värmdö  3300 Åvaå
Sickla Nacka 3300 Åva
Bockholmen Solna 3300 Åva
Vaxholm Vaxholm 1650 Å, håva
Ullnaån Österåker 1650 Å

5 maj Strömmen Stockholm  12000 Dalälvslax
Finstabäcken Norrtälje 2000 Å, håvas
Norrtäljeån Norrtälje 5000 Å
Lundaströmmen Norrtälje 3000 Å
Håtö Norrtälje 4500 Å
Fredlarna, (Bromskär) Norrtälje 3000 båt
Vätö Norrtälje 3000 Åva
Norsjöbäcken Norrtälje 3000 Åva
Skeboån Norrtälje 3000 Åva
Gråskaån Norrtälje 2000 Å, håva
Lavaröån Norrtälje 2000 Å, håva
Forsmarksån Östhammar 5000 Åva
Strömmen Stockholm 10000 Åva

6 maj Edsbergsbäcken Sollentuna 3000 Åva
Åkersström Smedbyån Österåker 6000 Åva
Issättrabäcken Österåker 3000 Åva
Dyviksdalsbäcken Österåker 1500 Åva
Lövhagen Nynäshamn 3000 Åva
Kvarnån Nynäshamn 1500 Å, håva
Maren Södertälje 3000 Åva
Bränningeån Södertälje 1500 Å
Vaskabäcken Södertälje 1500 Å
Skillebyån Södertälje 1500 Å håva
Åbyån Södertälje 1500 Å
Trosaån Trosa 3000 Å

4-6 maj Tottnäs Nynäshamn 1500 Å
Grimstaån Nynäshamn 1500 Å
Ersholmen, prel 200 Haninge 200 båt
Kyttingeviken Lidingö 1500 släp
Dalarö, Askö Haninge 2000 båt
Sandemarsbäcken Haninge 0 släp
Yxlö Nynäshamn 1600 båt
Alhagenbäckenb Nynäshamn 1400 släp
Fors reninngsverk Haninge 150 Åva
Björkösund Haninge 1000 Å, båt
Follbrinksströmmen Tyresö 1500 Å, släp
Gålö, Morarna Haninge 10000 200 Carlin
Muskö Haninge 1000 Å, båt
Träsksjöbäcken Haninge 600 Å, släp, håv

Utsättning av havsöring och lax  under maj 2020

►
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Lokal Kommun Antal M-vikt, gr
Smådalarö, Hemviken Haninge 2500 13
Gålö, Långgarnsfj Haninge 250 13
Häringe risvasar Haninge 2000 13
Kvarnholmen Haninge 1000 13
Hammersta risvasar Nynäshamn 3000 13
Kalvfjärden Tyresö 2500 13
Tyresö-Flaten, Uddby Tyresö 2500 13
Tottnäs Nynäshamn 1500 13
Kärringboda risvasar Nynäshamn 1500 13
Magelungen Stockholm 6000 13
Totalt antal  22750  

Gösutsättningar från 18 september
Gös sattes i sjön Magelungen samt i södra skärgården för att prägla gös till lämpliga plat-
ser med leksubstrat, främst risvasar, och för att försöka få ett bättre fiske i framtiden. De 
yngel som vi satte ut hade en övanligt hög medelvikt som en följd av gynnsamma tempe-
raturer under året. Vi hoppas att detta leder till en bättre överlevnad i hav och sjö.

Utsättning av öringyngel 21 februari
Lokal Kommun Antal
Bodaån Norrtälje 200
Norsjöbäcken Norrtälje 200
Broströmmen Norrtälje 200
Penningbyån Norrtälje 300
Dyvikdalsbäcken Österåker 200
Rönningeån Täby 140
Kvarnsjöbäcken Värmdö 200
Återvallsbäcken Värmdö 300
Nackaån Nacka 300
Totalt antal  2040

Ånäsbäcken Haninge 600 Å, släp, håv
Lännåkersbäcken Haninge 200 Å, släp
Dalarö, Vadviken Haninge 1650 Å, båt, kasse
Smådalarö Haninge 5000 Å, båt
Stora Kanholmen Värmdö 2000 Å, båt
Lax 1-å  12000  m.vikt 40 gr
Öring 1-å  125400 m.vikt 75 g
Öring 2-å  10000 m.vikt 120 g

Lokal Kommun Antal
Gålö Haninge 500
Smådalarö Haninge 2000
Dyviksdal Österåker 2000
Totalt antal  4500

Utsättning av gäddyngel 28 maj

Fiskutsättningar 2020
Verksamheten vid Gålö fiskodling 
utvecklas vad gäller material och me-
toder. Uppfödning av sättöring sker 
i kassar och inför odlingssäsongen 
över vintern sågs sälskyddet över och 
förbättrades med gott resultat. En ny 
ponton med lyftkran underlättar ar-
betet. I slutet av april fettfeneklipptes 
drygt 120.000 smolt under tre dagar 
med hjälp av ett 45-tal volontärer.
Avelsfiske efter leköring utförs med 
s.k. PU-fälla, ett sälsäkrat redskap. 
Cirka 161 avelsöringar fångades 
vilket är långt fler än ett normalår. 
Av dessa fick vi fram cirka 100.000 
befruktade romkorn från 30 honor 
och 30 hanar. 
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Risvasar i skärgården
Vi har fått medel för ett rovfiskprojekt 
med risvasar i skärgården under 
2020-2022, samt även för att göra  
predationsskydd vid mynningarna 
till vattendrag med havsöring  (via 
Leader Stockholmsbygd, delvis 
EU-bidrag). Den nya pontonen 
med lyftkran kommer väl till pass i 
projekten.
12 st storvasar renoverades och 
byggdes på med nya hela granar med 

grenar och ris runt Gålö, i Askviken, 
Badhusviken och Blista fjärd. Två 
nya storvasar byggdes i respektive 

Lännåkersviken och Blista fjärd. Nytt ”Predationsskydd” för främst havsöring anlades 
som en mycket stor ”storvase” utanför Husbyån i Haninge. Så totalt 3 nya vasar och 12 
renoverade inom projekten i år, materialåtgång blev 48 st 11-12 metersgranar och en hel 
del sisalrep.

Gäddans naturliga lek
Fjolårets anläggande av ”Gålö gäddkanal” 
har följts upp med provfiske och vi kunde 
konstatera att lekgädda vandrar upp till de 
nyöppnade mararna som kanalen förbin-
der.  Tillsammans med Sportfiskarna och 
markägaren har gäddvåtmarken i Dyviks-
dal, Österåkers kommun färdigställts och 
varit i drift under våren 2020. Även en 
större groddjursdamm anlades och några 
spänger, en brygga och informationsskylt 
finns på plats. Under senhösten planeras 
en vassklippning i hela mynningsområdet vid 
Dyviksdal. Detta i samarbete med Dyviks 
marina och Österåkers kommun.

Arbetet och planering för projekt ”Myllrande våtmarker i Nationalstadsparken” som 
beviljats medel från LONA fortskrider med försening då budget var för snålt tilltagen. 
Prognosen är att våtmarken blir färdig under 2022 – med prioritet för själva våtmarken.
Vi har även varit delaktiga i ett projekt nära Möja där det grävdes fram en gammal kanal 
som förbinder en insjö/mar med havet. Provfiske i kanalen väntas under våren 2021.

Gäddans kärva situation i ytterskärgården blir 
mer och mer uppmärksammad. Att förlora  denna 
vackra art vore en stor förlust. 

17 st 12-metersgranar på väg ut för att bli risvasar runt 
Gålö. Bakom allt ris syns även vår nya ponton med kran 
som kommer hjälpa oss  med fiskevården.
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Bidrag och samarbeten
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. Förvaltningen har beviljats medel för fortsatt havsörings-
fiskevård och för rovfiskevård inklusive risvasar. Våra projekt för havsöring och gädda 
finansierades bl.a med medel från Europeiska havs- och fiskerifonden.

LONA-bidrag har används för våtmarksprojektet vid Dyviksdal samt är delfinansiär för 
projektet ”Myllrande våtmarker i Nationalstadsparken”. Projekt Retrout, som leds av 
länsstyrelsen, pågår i flera Östersjöländer och vi har tagit ansvar för Erstaviksbäcken, 
Nacka,  där biotopvård och en ny fiskväg ordnats. 

Förvaltning av gråsäl, skarv och bäver
Länsstyrelsens beslöt om skyddsjakt 
på mellanskarv (totalt 1900 st) i 
samband med fiskutsättningar, vid 
fiskeredskap och fiskodlingar samt i 
fiskfredningsområden och som skydd 
för abborrbeståndet under 2020.  I maj 
blev den nya förvaltningsplanen för 
skarv godkänd. Syftet är att genom en 
reduktion av skarvbeståndet skydda 
rovfisken så bestånden kan återhämta 
sig. Jaktbeslutet delgavs alla intressenter 
i fiskutsättningarna och kontakter har 
tagits med jaktlag för att entusiasmera till 
skyddsjakten.
 
Under 2020 infördes licensjakt på 
gråsäl med gemensam jaktkvot om 
2000 individer för hela Östersjökusten. Undantagna områden är sälskyddsområden och 
nationalparker. Jakten får bedrivas under perioden 20 april 2020 – 31 januari 2021. I 
januari 2021 var 104 gråsälar fällda i Stockholms län. Gråsälarna i Östersjön utgör en 
förvaltningsenhet och populationen uppgår till mellan 47500 och 63000 individer, vilket 
är långt över ”referensvärdet för bevarandet av gråsälar i Östersjön (>10000 st) Gråsäl är 
en effektiv predator och påverkar framförallt sötvattensfisken i skärgården genom att jaga 
vid gäddans och gösens lekplatser samt vid åmynningarna.
Bäveretableringar med nya dammar och hyddor har minskat under året vilken kan bero på 
att populationen begränsas av utrymme eller föda. Vi får se hur detta utvecklas kommande 
år men med den takt som bävern spridit sig främst på Södertörn vore det inte konstigt att 
de nått en poulationskulmen.

Trots en påtaglig minsking av antalet bäveretableringar 
i länet var det några som var flitigare än andra.  Denna 
jättedamm gjorde framkomligheten omöjlig för fisk 
nedanför Kvarntäppan, Jordbro. 
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Biotopvård i Stockholms havsöringsbäckar

Forsmarksån Östhammar 21/2: Satte 1000 st 1-å öringsyngel, Åvaåstam. 
5/5: Satte 5000 öringssmolt. Åvaåstam.

Lavaröån Norrtälje 5/5: Satte 2000 öringssmolt.
7/12: Flöde 150 l/s, 5 lekgropar. 2019 var det 3 st lekgropar.

Gråskaån Norrtälje 5/5: Satte 2000 öringssmolt.

7/12: Flöde 600 l/s, 3 lekgropar vid järnvägsbron + 2 vid Ronöholm. 
2019 var det 0 st gropar vid järnvägsbron och 2 st vid Ronöholm. 

Skeboån Norrtälje 5/5: sattes 3000 öringssmolt vid Skebobruk. Lekgropsräkning görs 
årligen av Skeboåns SF från Skebobruk till Hallstavik

Harbroholmsån Norrtälje Vi efterfrågar en ny fiskväg förbi Skebobruk för att göra ån 
tillgänglig för öring. Vattendraget har stor potential som lekplats. 
Öringyngel har satts ut tidigare år. 

Tulkabäcken Norrtälje 2/10: Flöde 0,2 l/sek, knappt flöde men vatten i höljor. 3 öringar sågs 
och en signalkräfta. 
7/12: Flöde 60 l/s, 0 lekgropar, mycket viltövergångar som såg ut som 
lekgropar. Bra lek senaste åren.
28/12: Flöde 100 l/sek, ingen lek. Tot 0 lekgropar.

Tulkaströmmen Norrtälje Inventerades inte under 2020. Yngel sattes ut i fjol.

Gässviksbäcken Norrtälje 1/8: Möte med nya ägarna som vill få råd om ett staket över bäcken.
2/10: Flöde 0,1 l/sek. knappt något flöde men vatten i höljor, bäcken 
var fri från bröten.
7/12: Flöde 50 l/sek, 3 lekgropar högt upp. 20 lekgropar 2019.
28/12: Flöde 100 l/sek, ingen mer lek. Tot 3 lekgropar.

Kvarnsands-
bäcken

Norrtälje 2/10: Inget flöde, lite vatten i höljor, sandvallar att bryta igenom vid 
mynningen när flöden kommer.
7/12: Flöde 12 l/sek, 0 lekgropar. Ytterligare rätning och nu två 
kulverteringar i bäckfåran. 28/12: Flöde 15 l/sek. 0 lekgropar.

Bodaån Norrtälje 2020: Enligt en dom är det nu olagligt att släppa vatten genom 
turbinen vid minikraftverket uppströms Gåsvikssjön.

21/2: Öringyngel sattes. Flöde ca 100 l/sek.

13/11: Flöde 350 l/sek, 5-6 lekgropar.

8/12: Flöde 600 l/sek, ca 7 lekgropar, ingen lek vid dammen. 

Vi fick en meter högvatten i skärgården under en isfri vintern - många bryggor på 
drift, inte ens insjöarna frös till, sen en lång utdragen blommande vår. Trots en grön 
fin sommar med en del regn i juni och juli blev det åter en sommar med mycket låga 
grundvattennivåer som innebar låga flöden i vattendragen. I slutet av september 
kulminerade torkan och mindre vattendrag torkade ut, speciellt i Roslagen. I oktober 
kom så en del regn men vattenflödena var låga ända till månadsskiftet oktober-november. 
Havsöringsleken blev medioker i år speciellt i de mindre vattendragen som först sent i 
december fick tillräckliga flöden och då var det för sent, öringsleken var över. De större 
vattendragen hade ganska bra lek.
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Tullviks-
bäcken

Norrtälje Inga möjligheter för öringlek 2018, torrlagda fåror. Bra med lek 2019.
2/10: Inget flöde i någon av fårorna men båda hade öringsyngel längre 
ner där grundvatten fyllde höljor. Tångbankar vid mynningen. Spåren från 
stormen Alfrida nu mindre.
7/12: Skapligt flöde i båda fårorna, något mer i södra fåran och löv låg kvar 
så flöden är under ökande. Inga vandringshinder och öppet mot havet där 
tångvallen var borta, ändå ingen lek.
28/12: Inget spår efter lek kunde finnas. Ev ett tramp/flodnejonöga-lek och 
en sten som det eroderat kring valdes bort som öringlek. Tot 0 lekgropar i år. 
Norra grenen: 7/12: Flöde 30 l/sek, 0 lekgropar. 28/12: Flöde 40 l/sek. 0 
lekgropar. Södra fåran: 7/12: Flöde 40 l/sek, 0 lekgropar. 28/12: Flöde 45 l/sek. 
0 lekgropar.

Granö 
ström

Norrtälje 29/9: Fanns inget flöde.

13/11: Flöde 10 l/sek, lågt flöde så ingen lek.

8/12: 50 l/sek, 0 lekgropar.

28/12: Flöde 70 l/sek. 0 lekgropar

Norsjö-
bäcken

Norrtälje 21/2: Sattes öringyngel 200 st. Flöde 500 l/sek i huvudfåran
5/5: 3000 öringssmolt sattes.
29/9: Flöde 1 l/s i huvudfåran och torrlagt i biflödet.
8/12: Flöde 150 l/sek i huvudfåran och 40 l/sek i biflödet, mycket löv fanns 
kvar i bäcken, ingen lekgrop sågs.
I fjol sågs 2 st lekgropar, en vid gaffeln en i huvudfåran. Ingen lek 2018, torrt.

Lundaström Norrtälje 29/9: Flöde 150 l/sek. Såg ut som lekgrus var omrört vid bron, kanske lek. 
8/12: Flöde 1 m3/sek, 4 st lekgropar ca 50-100 meter nedströms bron, ingen 
säker vid bron. I fjol respektive 2018 var det 4 lekgropar vid bron.

Broströmmen Norrtälje 21/2: Öringyngel sattes, 200 st. Föde ca 2 m3/sek.
29/9: Flöde 120 l/sek.

Norrtäljeån Norrtälje 2/1 2020: Årlig lekgropsräkning av Norrtälje Sportfiskare utförs efter leken: 
Denna säsong 32 st, i fjol 20 st mellan Socitetsbron och Elverksbron, 2017 var 
det 50 st.

►

Mynningen till Tullviksbäcken 
är  en alltid lika vacker  plats 

att besöka. Kontrasten mellan 
tättvuxen  och mossrik blandskog 

till att blicka ut över Ålands hav 
är slående. 
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Björnöbäcken Norrtälje Inventerades inte under 2020.

Penningbyån Norrtälje Lov från ”Ateljén” att grusa från P-ficka vid ”Ateljén”.

21/2: Öringsyngel sattes, 300 st. Flöde 2 m3/sek. 

29/9: Flöde 20 l/sek, mycket lågt flöde.

6/12: Flöde 500 l/sek, ingen lekgrop sågs vid Nedre kvarnen. Smedstorp 
brukar ha lek, kollas annan gång.

Bergshamra-
ån

Norrtälje Planeras för utsättning 2021.

29/9: Flöde 10 l/sek, mycket lågt flöde.

6/12: Flöde 400 l/sek, grumligt vatten, ingen lek på kontrollsträckan vid 
vägbron.

Enviksbäcken Norrtälje 6/12: Flöde 50 l/sek, något grumligt, ingen lek, löv kvar i bäcken. Minst 3 
lekgropar 2019.

Loån Österåker 29/9: Flöde 45 l/sek, för lågt för leköring än så länge.

6/12: Flöde 120 l/sek, lågt flöde, ändå ca 12 lekgropar på räknesträckan, 
klart vatten. 

Viraån Österåker 6/12: Flöde 80 l/sek, ingen lek, fisktrappan rensad från grenar. Mindre 
bäverpåverkan än i fjol.

Dyviksdals-
bäcken

Österåker Under hösten 2019 anlades en ny gäddvåtmark som under våren kom i drift 

21/2: Sattes 300 öringyngel i fåran till Ruggen, flöde 50 l/sek.

6/5: Sattes 1500 öringssmolt nära mynningen.

28/5: Sattes 2000 gäddyngel i gäddvåtmarken, de sågs sen ha vuxit när 
dämmet öppnades den 15 juni.

29/9: Flöde 5 l/sek.

6/12: Flöde 90 l/sek, grumligt vatten (brukar inte vara så), 3 lekgropar 
nedanför forsen. 

Kvarnsjöbäcken Österåker 6/12: Flöde 100 l/sek, ingen lek. I fjol var det 2 lekgropar i nedre delen.

Under våren kom den 
nya fiskvägen på plats i 
Erstaviksbäcken och efter lite 
grävande och tätande kunde vi få 
den att fungera som vi ville. 
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Issättra-
bäcken

Österåker Margretelundsgrenen: 

6/12: Flöde 50 l/sek, grumligt, ingen lek. I fjol var det 3 lekgropar, 2018 
ingen lek men 2017 var det 10 lekgropar på räknesträckan. Mer grus vore 
bra. Skärgårdsstadsgrenen: 
6/12: Flöde 70 l/sek, ingen lek. I fjol fanns 1 lekgrop, 2016 och 2015 var det 
också någon enstaka lekgrop.

Åkers ström
Smedbyån
Nefsån

Österåker
Vallentuna

Smedbyån:  Fortsatt biotopvård med ledning från Österåkers sfk. Öringlek 
har konstaterats varje år de senaste åren. 2019 sågs 13 lekgropar, 2018: 
3 lekgropar, 2017 var det 18 st. Österåkers SFK räknar på samma sträckor 
som tidigare - koloniområdet i Smedby och i bäckravinen. 

Nefsån (Vallentuna): 
Projekt Nefsån har viloperiod i väntan på en ny fiskväg vid Åkersström, 
ingen öringlek har setts under alla år som utsättningar gjorts.

Ullnaån Täby 2020: Tvättvatten från krossen grumlade vattnet under sensommaren.

22/12: Lekgropsräkning utförd av Inge, Täby sfk och gav 11 lekgropar, de 
fanns inom 200 meter från mynningen för högre upp var det för låga 
flöden. 2019 var det 17 st och 2018 ingen lek pga torka, 2017 sågs 21 st. 
Vidare så är ån väldigt igenväxt och behöver beskuggning eller annan 
åtgärd för att fungera hela vägen till Deglinge.

Igelbäcken Solna 29/9: Flöde 0 l/sek, något läckage-flöde vid omlöpet.
8/12: Flöde 10 l/sek i fisktrappan + 90 l/sek som gick över skibordet. Övre 
luckan i fiskvägen bör sågas ur lite mer för ett högre flöde.

Kvarnsjö-
bäcken

Värmdö 7/12: Låga flöden, ca 1 l/s, med stora delar av bäcken torrlagd. Ingen lek 
kunde konstateras. Kulvert utgör fortfarande vandringshinder vid låga 
flöden. Lekgropsräkning: 0 st

Återvalls-
bäcken

Värmdö 2019: Öringsyngel sattes, egen kläckning.
7/12: Flöde ca 4 l/s. Träfördämningen ca 200 m uppströms har börjat läcka 
och gör det ännu svårare för fisk att ta sig upp. Lekgropsräkning: 1 st.

Vishamns-
bäcken 

Värmdö 7/12: Mycket lite flöde, ca 0,5 l/s. Inget spår av lek, varken för 2020 eller 
äldre lekgropar. Fria vandringsvägar från havet upp till Långviksträsk.

Velamsunds-
bäcken

Nacka 7/12: Fullständigt torrlagd på grund av låga nivåer i Insjön. Inga spår av lek.
Lekgropsräkning: 0 st

Sågsjö-
bäcken

Nacka 2019: Lekgropsräkning: 1 st.
7/12: Ca 10 l/s. En lekgrop hittades nära mynningen.
Lekgropsräkning: 1 st

Erstaviks-
bäcken

Nacka 13/1: Flöde 40 l/sek. Lekgropsräkning mellan fisktrapporna gav 3 gropar, 
samtliga utmed fältet. 
23/10: Nya fiskvägen fungerar bra efter tätningar som genomfördes i 
sommar. Inga fiskar har synts till enligt markskötarna.
7/12: Fiskvägen fungerar fint även vid låga flöden. Havsöring har synts till 
uppströms fiskväg. Ca 4 l/s. Lekgropsräkning: 1 st.

Nackaström Nacka 23/10: Mycket låga flöden i ån. BVP kontaktade. Trappan rensades. 
1/12: Biotopvård med storsten utfördes under hösten, ca 5 ton material 
tillfördes. 
7/12: Ingen lek kunde konstateras ifrån Järlasjön till första dammen som 
utgör ett definitivt vandringshinder. Arbetet med att få till ett omlöp förbi 
dammen pågår men går trögt på grund av fornlämningar i området
Lekgropsräkning: 0 st.

►
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Åvaån Tyresö 8/10: Lekfiskräknare på plats. Flöde 10 l/sek. Hela ån kontrollerades och bäver-
dämmen är framkomliga om vattnet stiger, ca 10 bröten öppnades varav 3 st 
var svårare vandringshinder. Fiskvägen vid Hällen rensades.

19/10: Allt lägre flöden, ca 7 l/sek. Snart kommer regnet och stiftelsen varskodd 
om att vatten behövs, finns i Nedre dammen medan Stensjön fortfarande har 
låg nivå efter sommaren.

20/11: Flöde 70 l/sek, 3 lekgropar sågs mellan Hällen och Spången nedströms 
ett vandringshinder som behöver öppnas. Leköring sågs hoppa vid Fällan, ca 
ett 25-tal har passerat räknaren.

25/11: Sågade fram en fiskväg genom brötet mellan Hällen och Spången.

18/12: Flöde 400 l/sek, högt flöde. Fiskräknaren monteras ner, ingen lekfisk på 
en vecka, totalt har 38 leköringar registrerats. 
27/01/21 Lekgropsräkning: 19 st (1/4 av normalår), Smolt: 126 st (1/8 av normalår)

Vinåkersb. Haninge 20/10: Fullständigt torrlagd. Inga tecken på lek.

Sandemars Haninge 20/10: Fullständigt torrlagd. Inga tecken på lek.

Lännåkersb Haninge 20/10: Ca 1 l/s. Svårt vandringshinder vid Lännåker bestående av bråte. Bör 
avlägsnas med motorsåg efter kommunikation med markägare. Ingen lek.

Husbyån Haninge 20/10: Bäverdämning vid Södra Beteby är fortsatt borta och fisken har fria 
vandringsvägar. Vid Golfbanan sågs två öringar som lekte vid inventeringen. 
7/12: Lekgropsräkning: prel. 2 st. Behöver återbesök på grund av grumlighet.
Jordbrogrenen
20/10: Fria vandringsvägar fram till 73:an från förgreningen. Flöde ca 10 l/s.
30/11: Stor nybyggd bäverdamm strax uppströms ridvägen innan Kvarntäppan. 
Definitivt vandringshinder i sin nuvarande form. Två bröten revs nedströms 
bäverdammen. Nedströms 73.an kunde två lekgropar räknas. 
Västerhaningegrenen
20/10:  Ett bröte nedströms stallet revs. Ingen bäveraktivitet mellan stallet och 
Husbyvägen. Flöde ca 15 l/s. 
1/12 Tillförsel av ca 10 ton storsten till Kalvsvik samt Jordbrogrenen vid 73:an.
Österhaningegrenen, Åvavägen
8/10 2020: Flöde 40 l/sek, ingen bäverpåverkan kunde ses.
31/12: Flöde 55 l/sek. 0 st lekgropar. Grus finns men inte på sträckan utmed 
fältet, borde gå bra att grusa där vid hård mark. Mycket vildsvinstramp i 
bäcken.

Rejält bröte som uppstod 
vid en fallen asp  innebar 
vandringhinder för fisk. 
Åtgärdades med motorsåg och 
hacka. Nu ör det fritt fram i 
Kolbottenån, en favorit bland 
våra mindre vattendrag. 
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Vitsån Haninge 8/9: Elprovfiske i Vitsåns biflöden från Skogsäter och västerifrån i 
Tungelsta. Ingen fisk hittades. I biflödet som rinner västerifrån till 
trädgårdsparken, Tungelsta kunde vi däremot hitta god täthet av 
årsungar. På 10 m sträcka hittades totalt 17 st. 

20/10: Flöde ca 15 l/s. Bäverdamm vid pumphuset strax nedströms 
golfbanan. Bör fungera vid högre flöden pga naturligt omlöp. 
Renovering av brofästet till Berga flottbas. Avelsfiske pågår under 
oktober. Fälla på plats strax uppströms bron till flottbasen. 

7/12: Lekgropsräkning: 0 st. Troligtvis pga avelsfisket 

Ånäsbäcken Haninge 21/10: Fria vandringsvägar och bra flöden efter regn. 

7/12: Lekgropsräkning: 2 st. Flöde ca 15 l/s.

Träsksjö-
bäcken

Haninge 20/1 2020: Ny lekgropsräkning för 2019 gav 3 säkra gropar.

21/10: Ett bröte rivet vid Hundgården. Inget spår av öringlek.

7/12: Lekgropsräkning: 1 st. 

Muskån eller
Hammerstaån

Nynäshamn 20/1 2020: Flöde ca 2 m3/sek. Lekgropsräkning under väg 73 var inte 
möjlig pga stort flöde och lite grumligt vatten. Ny räknesträcka blir 
nedströms dammen vid Vretafors, 4 lekgropar sågs. Fiskvägen rensad 
från mindre trästock. Fisktrappa i Vreta fungerar inte då nivån sänkts.

7/12: En lekgrop under 73.an. Lekgropsräkning: Kunde ej genomföras 
men nytt försök görs under januari 2021. 

Kolbottenån
(Muskån)

Nynäshamn 21/10: Ett bröte rivet och ett nytt definitivt hinder identifierat. Kräver 
motorsåg. Avelsfiskefälla i bruk vid Hammersta gård, påverkar 
uppvandringen starkt under 2020.

25/11: Vandringshinder i form av fallet träd sågades med motorsåg 
och lyftes bort. Fria vandringsvägar i ån nu. 

7/12: Lekgropsräkning: 3 st. 

Grimstaån Nynäshamn 3/1 2020: Mycket sediment i vattnet. Lekgropsräkning för 2019: 0 st. 

21/10: Inga vandringshinder men grumligt vatten efter regn, ca 15 l/s.

7/12: Lekgropsräkning: 0 st. 

Kvarnbäcken Nynäshamn 20/1 2020: Flöde ca 70 l/sek, lekgropsräkning var inte möjlig pga 
grumligt vatten som beror på vägbyggen uppströms, även koll vid 
Nynäs gård.

21/10: Ett mindre bröte revs vid gymnasieskolan. Vattenkvaliteten var 
oroväckande med film över ytan på de lugnare partierna. Kontakt 
togs med kommunen.  7/12: Lekgropsräkning: 0 st.

Fitunaån Nynäshamn 7/1 2020: Grumligt och höga flöden. Lekgropsräkning ej möjlig. 

21/10: Bävderdamm vid bron (Fitunavägen) är fortfarande kvar men 
låg nog för att vara framkomlig för starksimmande arter som öring. 
Trappan vid Norra Källsta kollad.

7/12: Lekgropsräkning: prel. 2 st. Kräver återbesök under januari 2021. 

Norrga kvarn
(Kagghamraån)

Botkyrka 22/10: Inga lekgropar kunde hittas. Samtal med lokal jägare som 
rapporterade att sex bävrar har skjutits i området under 2020.

7/12: Lekgropsräkning: 2 st.

Brinkbäcken Botkyrka 22/10: Fria vandringsvägar från 225.an till huvudfåran efter att ett 
bröte revs i kulverten intill huvudfåran. Flöde ca 60 l/s.

7/12: Lekgropsräkning: 1 st.

►



14

Uringebäcken
(Kagghamraån)

Botkyrka 22/10: Fria vandringsvägar vid Byrsta och från Uringe gård till vägen. 

7/12: Öringen har tagit sig upp till Skogssjöarna i år som en följd av 
ett idogt arbete med bäverdammarna. Ny jättedamm byggdes dock 
under senhösten strax uppström från Uringe gård. 

Lekgropsräkning: 3 st. 

Harbrobäcken Botkyrka
(Mälaren)

9/1 2020: Flöde 230 l/sek. 0 lekgropar för 2019. DeLaval kollar 
möjligheten samt har hållit fisktrappan öppen hela året genom att 
rensa.

22/10: Rester av Bäverdamm hade täppt till trappan och skapat 
definitiva vandringshinder. En ny mycket stor damm upptäcktes 
högre upp i bäcken, strax innan kulverten under Huddingevägen. 7/12: 
Lekgropsräkning: genomförs under februari 2021.

Bränningeån Södertälje 7/1 2020: Nylagt lekgrus och storsten och dåligt siktdjup gjorde 
lekgropsräkning omöjlig. Rapport om lekande havsöring har mottagits. 

7/12: Lekgropsräkning: 5 st. Varav flera på biotopvårdade sträckorna.

Skillebyån Södertälje 6/5: Sattes 1500 öringssmolt.

22/10: Flöde 100 l/sek, jättegrumligt, som en vitgrå orm i landskapet. 
Inga bäverdammar som hindrar sågs.

7/12: Lekgropsräkning: 0 st. Troligtvis pga bäveraktivitet 

Vaskabäcken Södertälje 22/10: Flöde 25 l/sek, fria vandringsvägar upp till Mikelsgården. 
Uppdagades en ny damm i tryckt virke som utgör vandringshinder. 

7/12: Lekgropsräkning: 1 st.

Moraån Södertälje 22/10: Flöde 300 l/sek. Ingen bäveretablering vid macken, synes vara 
fria vandringsvägar i hela ån. Bäverdammen vid ”åkroken” har ett litet 
omlöp som hålls efter. Fisktrappan vid Järnadammen rensades.

7/12: Lekgropsräkning: 0 st.

Åbyån Södertälje 22/10: Väldigt grumligt flöde 30 l/sek. Fria vandringsvägar upp till 
stendammen/Åby kvarn. 7/12: Lekgropsräkning: 1 st. 

Strax uppströms vår relativt nya 
fiskväg i Harbrobäcken hade bä-
vern bestämt sig för att utöka den 
existerande branddammen. 
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Vattendrag Kommun 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Lavaröån Norrtälje 5 0 2 1 0 0 3 5
Gråskaån Norrtälje 3 4 7 2 2 5
Skeboån Norrtälje 30 50 44 27 25 22 25 L
Tulkabäcken Norrtälje 0 5 3 4 4 3 0
Tulkaströmmen Norrtälje 0 0 0 0 - 0
Gässviksbäcken Norrtälje 6 6 4 0 24 0 20 3
Kvarnsandsbäcken Norrtälje L 5 3 4 0 3 0
Tullviksbäcken, S * Norrtälje 10 13 3 5 3 0 12 0
Tullviksbäcken, N Norrtälje 43 45 68 27 41 0 40 0
Enviksbäcken Norrtälje 0 0 2 1 7 0 3 0
Bodaån Norrtälje 6 6 4 2 11 0 L 7
Granö ström Norrtälje 1 6 13 0 4 0 10 0
Norsjöbäcken Norrtälje 0 7 5 1 0 0 2 0
Lundaströmmen Norrtälje 5 12 5 5 5 4 3 4
Norrtäljeån Norrtälje 44 50 73 50 20 32 53
Penningbyån Norrtälje 2 1 1 0 1 0 0 0
Loån Österåker 13 14 10 5 7 3 12 12
Viraån Österåker 5 3 2 0 - 0
Dyvikdalsbäcken Österåker 9 14 17 13 21 0 15 3
Kvarnsjöbäcken Österåker 0 1 3 0 2 2 2 0
Isättrabäcken Österåker 10 5 8 8 10 0 3 0
Smedsbyån Österåker 10 7 18 3 13 L
Ullnaån Täby L 70 63 46 21 0 17 11
Återvallsbäcken Värmdö 1 1 4 1 3 0 1 1
Velamsundsbäcken Nacka L 0 1 0 0 0
Nackaån Nacka 23 2 0 6 0 0 0
Sågsjöbäcken Nacka 0 L L 1 2 0 1 1
Erstaviksbäcken Nacka 0 0 0 Grus 0 3 1
Follbrinksströmmen Tyresö 4 6 L 2 0 3
Åvaån Tyresö 72 70 56 27 123 33 32 19
Husbyån Haninge 5 0 1 0 0 2
Vitsån Haninge 0 1 0 0 1 0**
Ånäsbäcken Haninge 0 0 2 3 1 2
Träsksjöbäcken Haninge L 8 3 L 0 3 1
Tärnangrenen* Nynäshamn 3 6 0 0 0 0 0**
Kolbottenån* Nynäshamn L 11 6 2 4 1 7 3**
Grimstaån Nynäshamn 2 1 2 4 0 0 0
Kvarnbäcken Nynäshamn Grus 3 L 0 - 0
Fitunaån/Kvarnån Nynäshamn 2 L L 0 0 2
Kagghamraån Botkyrka L 16 14 5 17 1 3 2
Uringebäcken* Botkyrka 10 10 0 1 0 0 3
Brinkbäcken* Botkyrka L L 4 0 4 0 2 1
Bränningeån Södertälje 4 6 3 L 1 - 5
Skillebyån Södertälje 0 4 4 0 3 0 0 0
Vaskabäcken Södertälje L 1 7 0 L 0 1 1

Total 442 466 288 438 97 275 150

Lekgropsräkningar 2012-2020
Nedan syns antal funna lekgropar från årliga 
räkningar i flertalet av Stockholms läns 
öringförande vattendrag. Räkningen görs på 
specifika sträckor så jämförelser kan endast 
göras inom respektive vattendrag.

Teckenförklaring: 
L = Öringlek konstaterades men räkningen 
kunde inte genomföras/görs till våren.
Grus = nylagt lekgrus, räkning otillförlitlig.
- = Lekgropsräkning kunde ej genomföras

* BIflöden  ** Avelsfiske nedströms 
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Fiskövervakning i  Åva
Åvaån som är ett mindre vattendrag 
har haft några svåra år, dels har bäver 
etablerat sig stort med flera dammar som 
hindrar leköringen, dels har torkan under 
tre somrar påverkat flödena negativt. 
Sommaren 2019 inträffade ytterligare 
en ”katastrof” då två dammar i systemet 
restaurerades och justeringen av flöden 
efteråt missades så nedre delarna av ån 
helt torrlades.
Smolträkningen i våras gav endast 126 
st, vilket är ca 1/4 av ett normalår. 2019-
års uttorkning och grumling av vattnet 
påverkar sannolikt resultatet. Bra nivå på 
räknade flodnejonögon dock men hela 144 
stycken. 

Räkning av leköring och lekgropar

Räkning av smolt

Vid den årliga ”Åvaåns dag” i Tyresta berättade 
Oliver och Sverker om platsens historik, öringens liv-
cykel och om de hot som våra vattendrag står inför. 
Kom med 2021 den 31 oktober kl 12-14.

*År 1994-1997 ufördes ingen räkning
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Fisketillsyn
Totalt har drygt 1100 timmar fisketillsyn 
utförts av personal, Skärgårdsstiftelsen 
och volontärer för Tierps, Östhammars, 
Stockholms, Södermanlands och Öst-
ergötlands skärgårdar och för Mälaren. 
Minst 1618 kontroller har gjorts varav 
12 fall av olagligt fiske som föranledde 
beslag av redskap och polisanmälan, det 
handlar främst om fiske med felaktig 
nätmaska på Mälaren, felmärkta och 
felutmärkta redskap i saltsjön. Vid Stock-
holms ström handlar det om att fiske 
bedrivs innanför fiskefredningsområdet 
eller att förbjudet ryckfiske beivras. 
 
Av de kontroller som utfördes krävde 57 
st tillrättavisning. Generellt sett märker 
tillsynen en allt större regelmedveten-
het bland fiskare, speciellt för utstående 
redskap ex. fasta redskap och nätfiske. 
Ålfisketillstånd, nätmaskor, utmärk-
ning, märkning, fredningsområden mm 
har kontrollerats. Förvaltningen har 
även medverkat till en levande ”po-
licy” för fisketillsyn samt rutiner och 
anmälningsmallar som samordnats vid 
av länsstyrelsen ordnade samrådsmöten 
med tillsynsutövande organisationer.

Område, prel antal tim mm tim kontroller beslag lapp

Stockholms skärgård, prel 650 298 2 15

Stockholms ström, perl 100 20 0 20

Uppsala län: Tierp, Östhammar 42 65 0 4

Södermanlands skärgård 38 87 0 2

Östergötlands skärgård 53 215 1 4

Mälaren 290 933 9 12

Totalt 1173 1618 12 57

Fiskeevenemang
Förvaltningen skulle ha varit medarrangörer i två fisketävlingar. HEBA-laxen genomförs 
vanligtvis sista söndagen i april och Tjejmete vid Djurgårdsbrunnskanalen i Stockholm 
brukar vara en lördag i mitten av augusti. Båda tävlingarna ställdes tyvärr in av orsaker 
kopplade till Covid-19.

Ovan: Beslagtaget nät vid Gripsholm. Alla gäddor och 
abborrar kunde återutsättas levande. 
Nedan: På väg till hemmahamn efter tre dagar till sjöss i 
Södermanlands och Östergötlands län.
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Lax- öringfisket i Strömmen
Vårfisket var lite bättre än föregående 
år. Sommarflödet blev lågt som senare 
år och inverkade på laxfisket till det 
sämre. Höstens fiske är som sig bör bra 
men det är dåligt med rapporter från 
fisket men vi vet att fisk har landats. 
Det behövs ökade utsättningar, bättre 
förvaltning av våra fiskpredatorer och 
mer biotopvård om vi ska hoppas få 
tillbaka ett bättre stadsnära fiske. 

TDA-kortet
Fiskekortet försäljningen ökade med 24 
% till 1.380 st, som kan hänvisas till ett 
tapp i fjol pga den nya digitalisering av 
kortet och det sjunkande intresset för 
kräftfiske (143 kort i år). Pandemin har 
nog gett fler försålda kort genom att fler 
haft möjlighet till friluftsliv. 
Under året fortsätter arbetet med att göra 
TDA-kortet helt digitalt.

Havsöringsfisket har blivit bättre, en hel 
del öringar fångas, även om det varierar 
kraftigt i olika skärgårdsområden och 
i perioder. Torskfisket verkar ha gått 
tillbaka ytterligare från 2017, ”ingen” 
talar om torskfiske nu. Uppgången som 
började 2009 har definitivt svalnat. 
Fjolårets rapport om sälens och skarvens 
påverkan på fisket visar att säl och skarvars 
fiske är betydande, de fångar ungefär lika 
mycket fisk var och en, som människan 
fiskar nära kusten. Speciellt havsöring och 
abborre är hårt fiskade av säl respektive skarv. Laxtrollingen blev i år svårare än i fjol med 
en kort säsong. Bäst var det runt Landsort och mer svårfiskat norrut vid Understen. Vad 
gäller kräftfisket så gav TDA-fisket i insjöarna bra fångster (29/8). Sjöar som utmärkte 
sig med bra fångster var som vanligt Ullnasjön, Magelungen och Drevviken. Mälaren 
visar ett fortsatt klent kräftfiskeresultat – vid provfisket med 97 mjärdar var fångsten 17 
signalkräftor. Det är väldigt svårt att käftfiska på Mälaren därför att kräftorna tycks finnas 
väldigt lokalt på få men relativt sett bra ställen, det gäller att finna platserna om fisket ska 
lyckas.

Tobias Söderholm med en fin Mälargös tagen på TDA-
vatten. Under året gjorde pandemin att många svenskar 
gav sig ut  i den inhemska naturen vilket även innebar 
att fler människor var ute och fiskade. 

Avelsfiske på lekvandrande havsöring med John Kärki 
(Sportfiskarna)  och länsfiskekonsulent Niklas Sjöberg. 



19

Fiskevården under pandemin
Generellt drabbade Covid-19 Pandemin inte fiskevården i någon större utsträckning. Vi 
kunde fortsätta jobba i med våra projekt hemifrån samt ute i fält. Fisketillsynen gick även 
den som planerat. Utsättningarna av öring lockar ofta mycket folk och volontärer vilket 
gjorde arbetet svårare. Utsättningen i Strömmen genomfördes inte publikt som tidigare utan 
sändes på web-tv. Vi kunde inte heller ta emot hjälp av volontärer som tillhörde riskgrupper. 
Vi är mycket tacksamma för all hjälp vi kunde få och som möjliggjorde en framgångsrik 
fettfeneklippningen, romkramning och fiskmärkning mm. Vi hoppas att 2021 blir ett mindre 
prövande år så att saker och ting långsamt kan återgå till det ”normala”. 

Ovan: Under juni har paddynglena fått ben och börjar 
lämna sitt hemmavatten. Under denna tid kan de synas i 
tusental när en är ute och går i skog och mark. 
Nedan: Sverker ordnar med ny skylt vid dammen i 
Majroskogen, Tallkrogen.

Groddammar 
Under året har det varit fokus på 
andra projekt men vid Dyviksdals 
gäddvåtmark fick vi åtminstone 
till ett nytt småvatten som blir ett 
refugium för groddjuren när fiskarna 
simmar upp i våtmarken.
Vi kunde även byta ut ett antal in-
formationsskyltar i Älvsjö och en ny 
fick pryda Majroskogens groddamm. 
I samband med de nya skyltmateria-
len passade vi på att röja bort döda 
trädstammar som innebar risker för 
grodspanare i den välbesökta Lång-
sjöns groddamm. 

Inför 2021 planeras ett nytt projekt 
där vi ska besöka alla idrottsförvalt-
ningens anlagda groddammar för att 
bedöma möjliga förbättringar eller 
skötselåtgärder. Under våren kom-
mer vi dessutom inventera dammar 
efter vilka groddjur som har etablerat 
sig. Denna information ska sedan 
föras in stadens miljöövervaknings-
databas.



Bilder: 
1. Björn Söderberg och Lars-Erik Hansing med fin lax utanför Grän.
2. Solnedgång när 120.000 öringar ska tillbaka till Spjutsund.
3. Med ny kran och ponton kunde vi frakta ut hela 18 granar som blev 
till risvasar i skärgården runt Gålö. Arbetet fortsätter under 2021.
Text och bild: Oliver och Sverker, Layout: Oliver Karlöf

Evenemangstips 2021   
(Pandemin kan påverka, uppdatera er på Facebook)

19-21 april, kl. 9, Fettfeneklippning, möte vid Morarna, Gålö 
- Volontärer behövs - anmälan görs via Stockholms Facebook

25 april, 11-16, HEBA-laxen  
- Fisketävling i Stockholms ström, www.stromstararna.se

3 maj, kl. 13, Öringsutsättning vid Strömbron

4 maj, kl 11, Laxsutsättning vid Strömbron

16 maj, Grodans dag, Långsjön i Älvsjö, info på grodkollen.se

22 maj, Biologiska mångfaldens dag, se biomfdag.se

16 aug- 7 sep,  Kräftfiske på TDA-vatten, 29 aug för insjöarna

14 aug, Tjejmetet i Djurgårdsbrunnskanalen 
- Anmälan sker på: www.mtf.one

31 okt, kl. 12-14, Åvaåns dag i Tyresta nationalpark 
- Visning av fiskfällan i Åva samt guidad tur längs ån              

www.facebook.com/fiskevard


