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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 svens-
kar förmodligen en av de allra starkaste indikatorerna för en frisk vatten-
miljö. 
 
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 mins-
kad närsaltsbelastning. För att vara kostnadseffektiva jobbar vi systematiskt 
med kartläggningar av potentiella insatser som grund för åtgärderna. Rap-
porten du nu håller i är resultatet av denna kartläggning i Södermanlands 
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 
Sörmlands kustvatten. 
 
I arbetet med projektet har Rickard Gustafsson, Nils Ljunggren, Micael 
Söderman, Tobias Fränstam och Joel Norlin deltagit. 
 
Vi vill tacka alla som bidragit med tips, råd och idéer till rapporten. Ett 
särskilt tack till Fiskeområde Kustlinjen och Nyköping-, Trosa-, och Oxe-
lösunds kommun som bidragit med finansiering. Ett stort tack riktar vi 
också till alla markägare och andra som bidragit med uppgifter. Vi vill av-
slutningsvis 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 insat-
ser för att förbättra fisket och miljön. 
 
/Joel Norlin 
 
Projektkoordinator Sportfiskarnas nationella rovfiskprojekt 
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Sammanfattning 
Föreliggande rapport är en redovisning av den inventering av kustnära 
lekområden för fisk i Södermanland län som Sportfiskarna genomförde 
under 2012 till 2014.  
 
Inventeringen finansierades genom medel från Europeiska Fiskerifonden 
genom fiskeområde Kustlinjen och med medel för lokala 
naturvårdssatsningar (LONA) där Nyköpings-, Trosa-, och Oxelösunds 
kommun bidragit med medfinansiering. 
 
Totalt inventerades 49 vattendrag som antingen mynnar direkt på 
Sörmlandskusten eller som utgör biflöden till större kustmynnande 
vattendrag.  
 
Vattendragens nuvarande värde som lek- och uppväxtområde för 
kustlevande sötvattensfisk bedömdes med fokus på framförallt vårlekande 
varmvattensarter som abborre, gädda och id. I kombination med fältstudier, 
intervjuer och tillgänglig historisk information identifierades befintliga och 
potentiella områden i behov av biotopvårdande åtgärder.  
 
Resultaten visar att förekomsten av från kusten vandrande fiskarter är 
begränsad längs Sörmlandskusten. Många vattendrag är påverkade av 
mänsklig aktivitet genom rensning, rätning och utdikning. Utdikningar av 
våtmarks- och översilningsområden har inneburit att många tidigare lek- och 
uppväxtområden försvunnit. I rapporten ges konkreta förslag på åtgärder 
genom återskapande av våtmarker samt restaurering av vattendrag genom 
etablering av kantzoner och bottenförbättrande åtgärder. 
 
Resultaten från inventeringen utgör ett viktigt planeringsunderlag på lokal 
nivå i det fortsatta arbetet med att vända den negativa trenden för Östersjöns 
ekosystem och de sviktande bestånden av kustlevande sötvattensfisk i länet. 
Föreslagna åtgärder för samtliga objekt 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 sker i sammarbete med flera privata 
och offentliga aktörer och finansieras bland annat genom medel från länssty-
relser, Europeiska fiskerifonden (EFF), Havs- och Vattenmyndigheten, Na-
turvårdsverket och stiftelsen BalticSea2020. Inom de olika delprojekten har 
över 100 hektar våtmark återskapats och nära 50 mil kustmynnande vatten-
drag tillgängliggjorts för fiskvandring. De fria vandringsvägarna har i sin tur 
medfört åtkomst till över 300 hektar våtmark med lämpliga lekområden för 
kustgädda. 
 
Inom arbetet med att stärka bestånden av kustfisk i Östersjön har under de 
senaste åren producerats ett stort antal forsknings- och inventeringsrapporter 
varav flera återfinns i förteckningen över referenser och lästips sist i förelig-
gande rapport. 

Kartering av sörmländska kustvattendrag 

Denna kartering av kustmynnande vattendrag inom Södermanlands län är en 
viktig del av Sportfiskarnas framtida arbete där vi lägger grunden för ett 
omfattande praktiskt genomförande under de närmaste åren. Inventeringen 
har finansierats genom bidrag från Europeiska Fiskerifonden genom fiske-
område Kustlinjen och med medel för lokala naturvårdssatsningar (LONA) 
där Nyköpings-, Trosa-, och Oxelösunds kommun bidragit med medfinan-
siering. 
 
Det huvudsakliga syftet med projektet är att skapa gynnsamma lek- och 
uppväxtområden för kustlevande rovfisk som gädda, abborre, id och havsö-
ring. Åtgärderna kommer även gynna andra fiskarter och vattenlevande 
organismer samt återskapa naturtyper (våtmarker och naturliga vattendrag) 
som minskat avsevärt de senaste hundra åren. Ökade arealer våtmarker i 
kustmynnande vattendrag bidrar förutom med lek- och uppväxtmiljöer för 
fisk, även till att näringsämnen fångas upp och näringsbelastningen av Ös-
tersjön minskar.  

Föreslagna åtgärder 

Som fysisk åtgärd är restaureringsinsatserna i regel relativt enkla. I prakti-
ken är dock åtgärderna oftast komplicerade genom att en lång rad intressen 
måste jämkas samman. En framgångsrik restaureringsinsats kräver att mar-
kägaren är positiv och att nödvändiga tillstånd kan ges för åtgärden. Det gör 
att stor hänsyn måste tas till sociala-, ekonomiska- och kulturhistoriska in-
tressen. Även andra miljö- och fiskeintressen måste tas hänsyn till. Något 
som medför att restaureringsinsatser tar lång tid att genomföra. De områden 
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Material och metoder 

Urval av kartlagda objekt 

Lokaler som eftersöktes under inventeringen var miljöer med idag, eller 
efter restaurering. lämpliga reproduktionsmöjligheter för kustlevande vårle-
kande fiskarter som gädda, id och abborre. Störst fokus har lagts på att iden-
tifiera befintliga våtmarker eller områden där våtmarker kan åter- eller ny-
skapas. Stor vikt har även lagts vid bedömningar av fri vandringsväg i de 
vattendrag och kanaler som utgör länk mellan kusten och sötvattensmiljöer. 
Inventeringen har begränsats till miljöer och vattendragssträckor som be-
dömts som naturligt åtkomliga för kustlevande vårlekande arter. 
 
Val av de 49 vattendrag som besöktes i fält gjordes genom studier av 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, tidigare biotopvårdande åtgärder, eller information om 
lämplig våtmarkslokalisering, exempelvis Lejonståhl (1978), Eklad (1994), 
Tengelin (2009), samt gjordes sökningar i Fiskeriverkets elfiskeregister och 
Artportalen. Samråd har även förts med personal på berörda kommuner, 
organisationer, markägare och länsstyrelsen i Södermanlands län. 
 
För att kartlägga natur- och kulturvärden i anslutning till objekten användes 
Skogsstyrelsens karttjänst Skogens pärlor samt Riksantikvarieämbetets kart-
tjänst Fornsök där värdeklassade natur- och kulturobjekt finns utpekade på 
en digital karta.  
 
För kartläggning av eventuella markavvattningsföretag erhölls en digitali-
serad förteckning över markavvattnings- och dikningsföretag i Söderman-
lands län från länsstyrelsen i Södermanlands län. 

Fältbesök 

Fältarbetet genomfördes primärt under vårlekande fiskarters lekperiod under 
april och maj under åren 2012 till 2014. Utrustning som medfördes var va-
darstövlar, anteckningsbok, GPS med terrängkartan, kamera och finmaskig 
håv samt mätsticka för att möjliggöra uppskattning av djup, fallhöjder m.m. 
flera av objekten har besökts löpande under projektperioden från starten 
2012 och i vissa fall även tidigare utanför projektet. 
 
Under inventeringen samlades information om det befintliga eller möjliga-
lekområdets förbindelse med kusten, dess 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 insamlades också.  
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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 lämnats för objektet.  
Klass 0 används som beskrivning för objekt där föreslagen åtgärd inte be-
döms ha någon effekt. Ett exempel för denna klassning är att ett vandrings-
hinder tas bort i ett vattendrag vilket bedöms ha stor positiv påverkan på 
fiskrekryteringen, dvs. klass 2, men åtgärden bedöms inte ha någon påver-
kan på näringsretentionen, dvs. klass 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 ef-
fekten av dessa åtgärder antas bli betydande. 
 
Redovisade klasser för besökta objekt liksom objektens lokalisering åter-
finns i Tabell 2.  

Tabell 1. Tabellen visar de klasser som samtliga besökta vattendrag klassificerats i. 

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

Möjlighet att genomföra åtgärderna är i denna bedömning inte medräknad. 
Detta eftersom genomförandefasen ofta är komplex, långdragen och svår-
förutsedd. 
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och braxen

rd 

rasjöns sjösä
fåran. Bäck

v skydd enli
nningen utgö
efintlig häns

elativt enkla
m även bidra
kan från gru
ön är etabler
gsdike, en an

er och hög näri
el Söderman.

en knappt 5
har förmod

om stiger frå
ig fysisk påv
n för vattenl
pväxtmiljö f
bserverades 

a och storsp
n från bäcke

änkningsför
ken rinner ge
gt Natura 2
örs bäckens
syn till vatte

a åtgärder k
a till att öka

usvägen upp
ring av en f
ngelägen åt

ngsbelastning ä

00 meter lå
ligen en vik
ån havet för
verkan sann
levande org
för arter som
vid besök 2

pigg. Sedan 
n (Ekblad m

retag från 19
enom Tullg
000. Föruto
 närområde
enmiljöerna

kunna få kra
a naturvärde
ströms myn

funktionell k
tgärd. Söder

 
är stora delar 

ång ström-
ktig funkt-
r att leka i 
nolik för-

ganismer. 
m sutare, 
2013. 

n tidigare 
m. fl.) 

945 vilket 
garns na-
om fina 
e dock av 
a. 

aftigt höjda 
ena i om-
nningen 
kantzon, 
r om bäck-
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en uppströ
schaktning
havet gör 
få en grun
Förutom e
fågelliv sk
näringsäm
samhet för
berörda m

Figur 1:3. Stra
genom schak
möjlighet för 

Strömsträc
botten (Fig
området k
På sikt äve

Figur 1:4. Stra
tillförsel av st
Micael Söder

 

ORTFISKE‐ OCH
15:2 

öms de beta
g skapa en g
att området

nd vattenspe
ett vackert in
kulle våtmar

mnen från ån
r potentiell 

markägare. 

ax uppströms m
tning. Våtmark
partiklar och n

ckan nedstr
gur 1:4). Ge

kunna få öka
en havsörin

ax nedströms N
ten är lämplig å
man. 

 FISKEVÅRDSFÖ

de strandän
grund våtma
t om det sän
egel som var
nslag i land
rken bidra m
n. En projek
åtgärd har a

mynningen finn
ken skulle utgör
äringsämnen a

öms Norasj
enom tillför
ad betydelse
ng om vatten

Norasjön finns e
åtgärd. Åtgärde
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ngarna finns
ark (Figur 1

nktes av och
rierade med

dskapsbilden
med en viss
ktplan och e
arbetats fram

s en potentiell 
ra ett lämpligt l
att fångas upp. 

jön är hårt r
rsel av sten 
e som leklok
nkvalitén fö

en ca 500 m lån
r skulle gynna s

s goda möjli
1:3). Områd
h förbands m
d årstiderna 
n med värde
 fastläggnin

en färdig anm
m och en fo

yta där en min
ek‐ och uppväx
Foto: Micael Sö

rensad med 
och grus i o
kal för blan

örbättras.  

ngs strömsträck
strömlevande a

igheter att g
dets låga höj
med ån skul

och vattenn
en för fiskle
ng av partik
mälan om v

ortsatt dialog

dre våtmark ka
xtområde för fis
öderman. 

en plan och
olika fraktio
nd annat id o

ka där biotopvå
arter som id och

genom 
jd över 
lle kunna 
nivån i ån. 
ek och 
klar och 
vattenverk-
g förs med 

 
an skapas 
sk samt ge 

h homogen 
oner skulle 
och mört. 

 
rd genom 
h mört. Foto: 



SVERIGES SPO
RAPPORT  201

Objekt 2.

Åtgärdskl
 
Kommun:

Beskrivni

Trosaån är
ningsområ
nar sjön S
de 12 kilo
Längs strä
hinder för 
är vid gyn
vandringsh

Figur 2:1. Red
Dammen kan
Nils Ljunggren

Trosaåns f
Trosa ama
vandringsh
vandringsv
regionalt p
återskapas

Fiskförek

Trosaån är
borre, gäd
lake, benlö

ORTFISKE‐ OCH
15:2 

. Trosaån 

lass fisk: 2 

: Trosa 

ng 

r ett utav län
åde på 571 k
illen och ha
metrarna in

äckan finns 
fisk. Trosa

nnsamma fö
hinder för ö

dan ca en kilom
n vid gynnsamm
n. 

fiskevårdso
atörfiskeklu
hinder kan 
väg mellan 
perspektiv b
s och tillgän

omst 

r trots sina m
dda, gös, mö
öja, nors, sm

 FISKEVÅRDSFÖ

 Åtg

 In

nets större k
km2 och en 
ar ett omväx
nnan utloppe
totalt fyra d

a kvarn, belä
rhållanden p

övriga fiskar

meter uppström
ma förhållanden

mråde tog u
ubb och Spo
åtgärdas oc
havet och S

betydande s
ngliggöras f

många vand
ört, sarv, ger
måspigg, sto
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tgärdsklass 

venteringsd

kustmynnan
medelvatte

xlande ström
et i Östersjö
dammbyggn
äget ca en k
passerbart f
rter (Figur 2

s mynningen h
n passeras av ör

under 2013 
ortfiskarna m
ch indämda 
Sillen. Åtgä
sammanhäng
för fisk (Pet

dringshinde
rs, sutare, b
orspigg, nej

näringsrete

datum: Löp

nde vattendr
enföring på 
mmande och
ön centralt i
nader varav 
kilometer up
för öring me
2:1). 

indras fiskens v
ring men sakna

tillsamman
m.fl. fram en
strömsträck

ärderna kan 
gande ström
tersson och

er ett artrikt 
braxen, björk

onöga, grön

ention: 0 

pande 

rag med ett 
4,09 m3/s. Å
h lugnflytan
 Trosa samh
tre utgör va

ppströms my
en utgör ett 

vandring av Tro
r fungerande fi

ns med komm
n plan för h

kor återskap
medföra att

mvattenbioto
 Sandell 20

vattendrag 
kna, stäm, v
nling, ål, sig

 avrin-
Ån avvatt-
nde lopp 
hälle. 
andrings-
ynningen 
definitivt 

 
osa kvarn. 
iskväg. Foto: 

munen, 
hur åns 
pas med fri 
t ur ett 
oper kan 

013). 

där ab-
vimma, id, 
gnalkräfta 
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och öring 
upprätthål
stäm har in
ansvariga 

Eventuell

Vid delar 
eventuella
drift under
kulturmilj
ningar finn

Bedömni

Trosaån är
som har st
strömvatte
snabbt strö
finns i vat
samt bioto
draget eko
tendragen 
 
Inom rame
biotopvård
200 ton st
sträckan (F
kommand
fria vandri
jonöga. 

Figur 2:2. Bio
olika fraktion

ORTFISKE‐ OCH
15:2 

uppges före
lls i dagsläg
nte kunnat b
för fisket i 

la konflikte

av ån råder 
a åtgärder. F
r lång tid oc
övården. Fl
ns i anslutn

ng/åtgärds

r ett av de s
törst möjlig
endrag med
ömmande v
ttendraget, å
opförbättran
ologiska fun

för strömle

en för proje
d nedströms
en i olika fr
Figur 2:2). Å

de arter som 
ingsvägar e

topvård nedstr
er tillfördes de

 FISKEVÅRDSFÖ

ekomma (Pe
get via utsätt
bekräftas i s
ån. 

er vid åtgär

rasrisk, någ
Flera utav de
ch framtida 
lera område
ing till ån o

sförslag 

större kustm
heter att åte
värde för o

vatten. Geno
återskapand
nde åtgärder
nktioner åter
evande fiska

ektet genom
s Husby kva
raktioner til
Åtgärden fö
öring, mört
tt antal kust

röms Husby kva
n sedan tidigar
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ettersson oc
tningar och
samband m

rder 

got man må
e dammar s
åtgärder bö

en/objekt utp
och dammar

mynnande va
erställas till 
organismer s
om åtgärdan
de av idag öv
r genom till
rskapas och
arter i länet.

mförde Sport
arn i Vagnh
l den sedan
örväntas få 
t, lake och s
tvandrande 

arn i Vagnhärad
re hårt rensade

ch Sandell 2
förekomste

ed elfisken 

åste ta med i
som finns i T
ör planeras i
pekade som
rna. 

attendrag lä
ett ekologis
som kräver 
nde av de va
verdämda s
l/återförsel a
h ån bli ett a
. 

tfiskarna un
härad. Samm
n tidigare hå
positiva eff
signalkräfta
arter som id

d sommaren 20
strömsträckan

2013). Öring
en av nejonö
eller vid ko

i beräkninga
Trosaån har
i nära samar

m forn- och k

ngs Sörmla
skt funktion
hårda bottn

andringshin
trömvattens
av sten skul
av de viktiga

nder somma
mantaget till
årt rensade s
fekter på i ån
a och i en fra
d, vimma oc

14. Ca 200 ton 
. Foto: Nils Ljun

gbeståndet 
ögon och 

ontakt med 

arna vid 
r varit i 
rbete med 
kulturläm-

andskusten 
nellt 
nar och 
nder som 
shabitat 
lle vatten-
aste vat-

aren 2014 
lfördes ca 
ström-
n före-
amtid med 
ch flodne-

 
stenmaterial i 
nggren 
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Objekt 3.

Åtgärdskl
 
Kommun:

Beskrivni

Tureholm
sjö- och v
Bäcken av
(Figur 3:2
mark och 
ring, vid in

Figur3:1. Öve

ORTFISKE‐ OCH
15:2 

. Tureholm

lass fisk: 1 

: Trosa 

ng 

sbäcken har
åtmarksomr

vvattnar blan
2, 3:3). Avri
bäcken har 
nventerings

ersiktskarta Ture

 FISKEVÅRDSFÖ

msbäcken

 Åtg

 In

r sina källflö
råde söder o
nd annat de
nningsområ
till följd av

stillfället i a

eholmsbäcken 
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tgärdsklass 

venteringsd

öden i ett se
om Trosa oc
en sedan för
ådet utgörs 
v utdikninga
april 2014 ca

med mynning o

näringsrete

datum: 2014

edan länge u
ch är ca 4,5
rra sekelskif
idag uteslut

arna en oreg
a 1l/s. 

och åtgärdsförs

ention: 0 

4-04-29 

utdikat och 
 km lång (F
ftet sänkta M
tande av jor
gelbunden v

slag utpekade. 

dränerat 
Figur 3:1). 
Mörbysjön 
rdbruks-
vattenfö-
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Figur 3:2. I ge
bäckfåran vis
den vid tiden

Figur 3:3. Här
våtmarksomr

Fiskförek

Vid invent
tidigare fin

Eventuell

Hela avrin
läggningsf
Inga natur
finns flera

Bedömni

Bäcken är
och vid sid
kulvert fin

ORTFISKE‐ OCH
15:2 

eneralstabskart
ar dock att arb
 odikade Erikslu

radsekonomisk
råde, på kartan 

omst 

teringen ob
nns rapport

la konflikte

nningsområd
företag från
rvärdesklass
a forn- och k

ng/åtgärds

r till sin helh
dan av vatte
nns precis u

 FISKEVÅRDSFÖ

an från 1877 sy
etet med att to
undsbäcken (O

a kartan från fö
markerat som 

serverades 
er av gädda

er vid åtgär

det ingår i T
n 1924 vilke
sade område
kulturlämnin

sförslag 

het rätad och
endraget. V
ppströms m

ÖRBUND 
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yns ännu den ca
orrlägga område
bjekt 6) med m

örra sekelskifte
grönfärgad äng

enstaka sm
a från vatten

rder 

Tureholm, S
et idag försv
en finns ino
ngar i anslu

h rensad me
andringshin

mynningen i

a 15 hektar sto
et redan har på

mynning i Hållsv

t. Av Mörbysjö
gsmark. 

åspiggar i v
nsystemet (E

Södertuna m
vårar åtgärd
om det utpek
utning till ob

ed avsaknad
nder i form 

Tureholms

ra Mörbysjön. D
åbörjats. I väste
iken. 

n återstår enda

vattendraget
Ekblad m.fl

m.fl. Mörbys
der i själva b
kade områd
bjektet. 

d av struktu
av en högt l

sviken. Kulv

 
Den rätade 
er syns även 

 
ast ett sankt 

t. Sedan 
l. 1994).  

sjön torr-
bäckfåran. 
det, dock 

urer både i 
liggande 
verten är 
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möjligen p
(Figur 3:4

Figur 3:4. Ned
meter. Kulver
Ljunggren 

Direkt upp
fåren. Bäc
torna hind
för framfö

Figur 3:5. Det
bland annat g

Förutom a
slås att mö

ORTFISKE‐ OCH
15:2 

passerbar i s
4). För att un

dströms Tureho
rtens mynning 

pströms my
cken har för
dras från ige
örallt gädda 

t viltvatten som
gädda. Foto: M

allmänna åtg
öjligheterna

 FISKEVÅRDSFÖ

samband m
nderlätta fis

olms slott rinne
utgjorde vid inv

ynningen har
rbindelse me
enväxning k

(Figur 3:5)

m anlagts i anslu
icael Söderman

gärder i form
a till att åters
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med högre flö
skvandring f

er bäcken kulve
venteringstillfä

r ett viltvatt
ed viltvattn

kan de utgör
).  

utning till bäcke
n. 

m av kantzo
skapa den u

öden och hö
föreslås att 

erterad längs m
llet ett vandrin

ten anlagts i
et och om d
ra fina lek- o

en utgör ett fint

oner och ök
utdikade Mö

ögt havsvatt
kulvertering

ed en sträcka a
gshinder för fis

i anslutning
de grunda va
och uppväx

t lek‐ och uppvä

kad beskugg
örbysjön utr

tenstånd 
gen bryts. 

 
av ca 100 
sk. Foto: Nils 

g till bäck-
atteny-

xtområden 

 
äxtområde för 

gning före-
reds (Figur 
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3:6). Åtgä
inom förel

Figur 3:6. Den
viktigt lek‐ oc
en del av dett

 
 

ORTFISKE‐ OCH
15:2 

ärden är doc
liggande pr

n sänkta Mörby
ch uppväxtområ
ta projekt. Foto

 FISKEVÅRDSFÖ

ck så omfatt
ojekt.  

ysjön skulle gen
åde för kustleva
o: Micael Söder
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tande att ing

nom omfattand
ande fisk. Denn
rman. 

ga vidare un

de åtgärder kun
na åtgärd bör ut

ndersökning

na återskapas o
tredas men ing

gar gjorts 

 
och utgöra ett 
går inte som 
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Objekt 4.

Åtgärdskl
 
Kommun:

Beskrivni

Den ca 4,5
Lagnövike
ningar tork
fisk (Ekbl
och liknar
golfbana o

Figur 4:1. Öve

Fiskförek

Uppgifter 

Eventuell

I princip h
retag från 
natur- elle

Bedömni

Inga platss
minska tra
exempelvi

ORTFISKE‐ OCH
15:2 

. Lagnöbäc

lass fisk: Iå

: Trosa 

ng 

5 km långa 
en ca 3 km 
kar den lilla
ad m.fl. 199

r mer ett åke
och mynnin

ersiktskarta Lag

omst 

kring fiskfö

la konflikte

hela vattend
1939 vilket

er kulturvärd

ng/åtgärds

specifika åt
ansporten av
is odlingsfri

 FISKEVÅRDSFÖ

cken 

  Åtg

 In

Lagnöbäck
söder om T
a bäcken ut 
94). Bäcken
erdike än en

ngen sker dif

gnöbäcken med

örekomst sa

er vid åtgär

draget omfat
t idag försvå
den finns i a

sförslag 

tgärder föres
v partiklar o
ia zoner län
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tgärdsklass 

venteringsd

ken saknar sp
Trosa (Figur

regelbunde
n rinner gen
n bäck. De n
ffust i ett st

d mynning utpe

aknas från v

rder 

ttas av Lövh
årar åtgärde
anslutning t

slås. Därem
och näringsä
ngs med den

näringsrete

datum: 2014

pecifikt käl
4:1). Enlig

et och har ob
nom ängs- o
nedre delarn
ort bladvass

ekad. 

vattendraget

hagen-Bresä
er i själva bä
till objektet.

mot är allmä
ämnen till k
n jordbruksm

ention: Iå 

4-04-29 

lflöde och m
t tidigare un
betydligt vä
ch jordbruk
na rinner ge
sbestånd.  

t. 

ätter torrläg
äckfåran. In
. 

nna åtgärde
kusten angel
mark som k

mynnar i 
ndersök-
ärde för 
ksmarker 
enom en 

 

ggningsfö-
nga kända 

er för att 
lägna som 

kantar 



SVERIGES SPO
RAPPORT  201

bäcken. V
ningspåve
mycket låg
fisk. 

Figur 4:2. Vilt
dömdes viltva

 

ORTFISKE‐ OCH
15:2 

Vid Lövhage
erkat att det 
ga vattenför

tvattnet vid Löv
attnet så påver

 FISKEVÅRDSFÖ

en finns ett v
saknar värd
ring gör att 

vhagen vid inve
kat att övergöd
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viltvatten so
de för fisk (
området int

nteringen i apr
dning att det sa

om bedöms 
Figur 4:2). 
te bedöms v

ril 2014. Under 
aknar värde för 

som så öve
Bäckens va
vara nåbart 

inventeringstill
fisk. Foto: Mica

ergöd-
anligtvis 
för kust-

 
lfället be‐
ael Söderman. 
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Objekt 5.

Åtgärdskl
 
Kommun:

Beskrivni

Den ca 2,5
Trosa. Av
genom als
stort fukt/-
grund av s
 

Figur 5:1. Öve

Fiskförek

Under inv
garen upp
och öppna

Eventuell

Inga känd

ORTFISKE‐ OCH
15:2 

. Bäck vid S

lass fisk: Iå

: Trosa 

ng 

5 km långa 
vrinningsom
sumpskog. S
-strandängs
sedimentatio

ersiktskarta me

omst 

venteringen 
gav att gädd

a ängarna up

la konflikte

a natur- elle

 FISKEVÅRDSFÖ

Stora Utte

  Åtg

 In

namnlösa b
mrådet utgörs
Strax uppstr
sområde som
on och land

ed bäckens myn

observerade
da förr om å
ppströms m

er vid åtgär

er kulturvär
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rvik, Trosa

tgärdsklass 

venteringsd

bäcken myn
s av skogsm
röms mynni
m tidigare u
dhöjning tor

nning utpekad.

es vuxen gä
åren sökte s

mynningen fö

rder 

rden finns i 

a 

näringsrete

datum: 2012

nnar i Yttre H
mark och bä
ingen i have

utgjorde en h
rrlagts. 

ädda i mynn
sig upp på d
ör att leka.

anslutning t

ention: Iå 

2-05-15 

Hållsfjärden
äcken rinner
et finns ett c
havsvik men

ningsområde
de då betydl

till objektet

n söder om 
r bitvis 
ca 4 hektar 
n som på 

 

et. Markä-
ligt blötare 

t.  
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Bedömni

Vattendrag
våtmark ti
strandänga
till följd av
kade objek
 

Figur 5:2. Det
ringa storlek 
betats men ä

 

ORTFISKE‐ OCH
15:2 

ng/åtgärds

get bedöms
illgänglig fö
arna uppströ
v landhöjni
ktet. 

t sanka område
inte som lämpl
r nu under igen

 FISKEVÅRDSFÖ

sförslag 

 ha för låg v
ör kustlevan
öms mynnin
ng. Inga pla

et direkt uppstr
igt för anläggan
nväxning med a
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vattenföring
nde gädda. D
ngen har san
atsspecifika

öms mynninge
nde av en övers
al. Foto: Tobias 

g för att kun
De tidigare 
nnolikt bliv

a åtgärder fö

n bedömdes på
svämningsvåtm
Fränstam. 

nna dämmas
tidvis övers

vit alltmer to
öreslås för d

å grund av vatte
mark. Platsen ha

s till en 
svämmade 
orrlagda 
det utpe-

 
endragets 
ar tidigare 
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Objekt 6.

Åtgärdskl
 
Kommun:

Beskrivni

Erikslunds
kilometer 
om Trosa.
syns ett m
idag delvi
påverkats 
en sträcka
högre och 
vegetation
garantera 
1994). 

Figur 6:1. Öve

Fiskförek

Vid invent
allmänt län
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Figur 12:2. Öv
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födosöksområde för många fågelarter, i synnerhet vadare, samtidigt som de 
botaniska värdena bevaras.   
 
En första kontakt med markägaren, som själv har planer på en våtmark för 
det utpekade området, har tagits och Sportfiskarna kommer tillsammans 
med markägaren jobba vidare med planerna på en våtmark i området. De 
värdefulla strandängarna i kombination med att ån omfattas av dikningsföre-
tag medför att åtgärden kräver en noggrann miljökonsekvensbeskrivning 
och sannolikt tillstånd från mark- och miljödomstolen.  
 
  



SVERIGES SPO
RAPPORT  201

Objekt 23

Åtgärdskl
 
Kommun:

Beskrivni

Den ca 5 k
laröfjärden
och rinner
som rinner
nedre dela
flöde i hav

Figur 23:1. Öv

Fiskförek

Under inv
anslutning
förekomst

Eventuell

Inga känd

Bedömni

Enligt det 
av något m

ORTFISKE‐ OCH
15:2 

3. Svärdskl

lass fisk: 2 

: Nyköping 

ng 

km långa bä
n, ca 12 km
r likt ett dik
r genom jor

arna finns ka
vet trycket b

versiktskarta Sv

omst 

venteringen 
g till mynnin
t saknas. 

la konflikte

a natur- elle

ng/åtgärds

kartunderla
markavvattn

 FISKEVÅRDSFÖ

lovabäcke

 Åtg

 In

äcken sakna
m sydost om 

e genom jor
rdbruksmark
antzoner so
brackvatten 

värdsklovabäck

observerade
ngen abborr

er vid åtgär

er kulturvär

sförslag 

ag Sportfisk
ningsföretag

ÖRBUND 

68 

 

n 

tgärdsklass 

venteringsd

ar specifikt k
Nyköping. 

rdbruks- oc
k saknar be

om gör att få
n in i de nedr

ken med mynnin

es småspigg
re och gädd

rder 

rden finns fö

karna har til
g vilket und

näringsrete

datum: 201

källflöde oc
Bäcken är 

ch barrskogs
eskuggande 
åran inte väx
re delarna a

ng och åtgärdsf

g allmänt lä
da. Äldre up

ör det utpek

llgång till om
derlättar gen

ention: 1 

3-04-23 m.f

ch mynnar i
kraftigt räta
sområden. D
kantzoner. 
xer igen. Vi

av bäcken.  

förslag utpekad

ängs hela bä
pgifter krin

kade område

mfattas inte
nomförandet

fl. 

i Vå-
ad, rensad 
De delar 
Längs de 
id hög-

 
d. 

äcken och i 
ng fisk-

et.  

e bäcken 
t av åtgär-



SVERIGES SPO
RAPPORT  201

der. Genom
under 190
vikssunde
ning till V

Figur 23:2. Hä
ningen skedd

Genom om
en ca 15 h
strax upps
23:3). 

Figur 23:3. Ge
mark skapas. 

Dagens 
mynning 

ORTFISKE‐ OCH
15:2 

m studier av
00-talet har g
r, sydost om

Västra Rörvi

äradsekonomis
de i Östra Rörvik

mledning av
hektar stor ö
ströms den u

enom omlednin
Februari 2015.

 FISKEVÅRDSFÖ

v historiska
grävts om. T
m Vålarö (F
ikssundet. 

k karta från sek
kssundet, sydos

v bäcken till
översvämnin
ursprungliga

ng och dämning
. Foto: Rickard G

ÖRBUND 

69 

 

a kartor kon
Tidigare my

Figur 23:2) m

kelskiftet visar 
st om Vålarö. 

l den gamla
ngsvåtmark
a mynninge

g av bäcken kan
Gustafsson. 

staterades a
ynnade bäck
medan den i

bäckens urspru

a fåran finns
vid det blö

en och vidar

n en ca 15 hekt

att bäcken n
ken i Östra 
idag mynna

ungliga dragning

s möjlighet 
tområde som
re mot Våla

ar stor översvä

Ur
my

någon gång 
Rör-

ar i anslut-

 
g då myn‐

att skapa 
m finns 

arö (Figur 

 
mningsvåt‐

rsprunglig 
mynning 



SVERIGES SPO
RAPPORT  201

En mer no
behöver g
har ännu f
 
Längs de s
löper hela 
fria kantzo

Figur 23:4. St
liggande väga
småspigg vid 

 

ORTFISKE‐ OCH
15:2 

oggrann kar
enomföras v

förts med be

sträckor där
vägen fram

oner eller al

rax nedströms 
ar hindrar anläg
inventeringen 

 FISKEVÅRDSFÖ

tering, med
vid lämplig
erörda mark

r omgivande
m till vattend
llra helst eta

Kämpetorp rin
ggande av våtm
den 23 april 20

 

ÖRBUND 

70 

 

d analys av m
gare väderfö
kägare. 

e marker ut
draget är de
ablera funge

ner Svärdsklov
mark på platsen
013. Foto Nils Lj

markförhåll
örhållanden.

tgörs av jord
et angeläget 
erande kant

abäcken rätad 
. På sträckan ob
junggren. 

landen inom
. Inga disku

dbruksmark
att upprätta
zoner (Figu

genom åkerma
bserverades rik

m området 
ussioner 

ker som 
a odlings-
ur 23:4).  

 
ark. Lågt 
kligt med 



SVERIGES SPO
RAPPORT  201

Objekt 24

Åtgärdskl
 
Kommun:

Beskrivni

Den ca 70
nan den ef
sydost om
där bäcken
kraftverk. 

Figur 24:1. Öv

Kvar på pl
rande fisk 
att hela str
tenföring s

ORTFISKE‐ OCH
15:2 

4. Ångabäc

lass fisk: 1 

: Nyköping 

ng 

00 m långa b
fter väg 219

m Nyköping.
n tidigare sa

versiktskarta Ån

latsen finns
fångas (Fig

räckan upp 
stillastående

 FISKEVÅRDSFÖ

cken 

 Åtg

 In

bäcken avva
9 faller bran
. Direkt ned
annolikt lett

ngabäcken med

s förutom da
gur 24:2). D
mot Ången
e vatten. 

ÖRBUND 

71 

 

tgärdsklass 

venteringsd

attnar sjön Å
nt mot mynn
dströms väg
ts om till en

d mynning och 

ammen en å
Dammen påv
n är överdäm

näringsrete

datum: löpa

Ången och f
ningen i Ån
 219 finns e

n intagstub f

åtgärdsförslag 

ålkista där a
verkar vatte

md och har e

ention: 0 

ande 

flyter först l
gaviken ca 
en reglering
för ett nu av

utpekad. 

all nedström
ennivån upp
ett lugnt, vid

lugnt in-
10 km 

gsdamm 
vvecklat 

 

ms vand-
pströms så 
d låg vat-



SVERIGES SPO
RAPPORT  201

Figur 24:2. Re
ströms vandr
Foto: Nils Lju

Ån faller e
ca 0,1 hek
av den bet

Figur 24:3. Ne
utgör ett natu
viss återställn

ORTFISKE‐ OCH
15:2 

egleringsdamm
rande fisk. Ålkis
nggren. 

efter damme
ktar. Damme
tongtrumma

edströms regle
urligt vandrings
ning av åfåran. 

 FISKEVÅRDSFÖ

en direkt nedst
tan används av

en och ålkis
ens utlopp h
a som tidiga

ringsdammen v
shinder för mån
Foto: Nils Ljung

ÖRBUND 

72 

 

tröms väg 219 
v SLU i en studie

stan mycket
har raserats 
are utgjorde

vid väg 219 falle
nga arter men k
ggren. 

har en inbyggd 
e av utvandring

t brant ner t
och vattnet

e utlopp (Fig

er Ångabäcken 
kan sannolikt pa

ålkista som fån
gsmönster för u

till en grävd
t rinner idag
gur 24:3-5).

mycket brant. 
asseras av havs

 
ngar all ned‐
utplanerad ål. 

d damm på 
g vid sidan 
.  

 
Sträckan 
söring efter 



SVERIGES SPO
RAPPORT  201

Figur 24:4. Da
gädda efter a

Figur 24:5. De
vattnet idag r
Rickard Gusta

Nedström
ningen i en
Stäckan ha
ved (Figur

ORTFISKE‐ OCH
15:2 

ammen ca 250 
att utloppet åtg

en trasiga beto
rinner vid sidan
afsson. 

s dammen m
n väl utveck
ar väl ström
r 24:6). 

 FISKEVÅRDSFÖ

m uppströms m
ärdats så att ar

ngtrumman som
n av betongtrum

meandrar bä
klad naturfå

msatta grusb

ÖRBUND 

73 

 

mynningen utgö
rterna kan pass

m tidigare utgjo
mman på så sät

äcken de sis
åra omgiven
bottnar och u

ör ett lämpligt l
sera. Foto: Nils 

orde utlopp frå
t att ett vandrin

sta hundra m
n av högvux
utmärks av 

ekområde för a
Ljunggren. 

n dammen har
ngshinder skap

metrarna ut 
xen och tät l
rikliga män

 
abborre och 

 
r medfört att 
pats. Foto: 

mot myn-
lövskog. 
ngder död 



SVERIGES SPO
RAPPORT  201

Ångabäck
längs Sörm
delse för f
land 2013b

Figur 24:6. Ne
gad åfåra, väl
för strömleva
rensats. En ti
Ljunggren. 

Fiskförek

Under inv
skädda i d
borrar i ol
öring, skru
bäcken (E
storspigg (

Eventuell

Dammen o
industri i f
finns en ga

Bedömni

Den lilla d
för kustlev
raserade re

ORTFISKE‐ OCH
15:2 

ken bedöms 
mlandskuste
fisk och är s
b). 

edströms damm
lutvecklade stra
ande fiskarter. Å
llförsel av sten 

omst 

venteringen 
de nedre del
ika storleka
ubbskädda, 

Ekstrand 199
(Fränstam 2

la konflikte

och uppströ
form av en g
ammal bro 

ng/åtgärds

dammen sku
vande abbor
egleranordn

 FISKEVÅRDSFÖ

tillsamman
en utgöra et
särskilt käns

men meandrar 
andbrinkar och
Åfåran saknar d
och block skull

observerade
arna av bäc

ar och en mi
gärs, lake, m

94) men vid
2013). 

er vid åtgär

ömsliggande
gammal såg
som är kult

sförslag 

ulle genom 
rre och gädd
ningen, uppr

ÖRBUND 

74 

 

ns med nio a
tt område m
sliga för påv

Ångabäcken om
 rikligt av död v
dock sten av stö
e därför öka st

es stora män
cken. I den l
indre gädda
mört, småsp

d elfiske 201

rder 

e reglering u
g från 1600-
turminnesm

relativt enk
da. Genom 
rättande av 

andra kustm
med stora na
verkan (Län

mgiven av lövsk
ved. Sträckan u
örre fraktioner 
räckans naturv

ngder storsp
lilla damme
a. Sedan tidi
pigg och gä
13 fångades

utgör fornlä
-talet. Upps

märkt. 

kla åtgärder 
utrivning av
en fast nivå

mynnande va
turvärden, ä

nsstyrelsen S

kog som bidrar 
tgör en mycket
och har sannoli
ärden ytterligar

pigg samt sk
n observera
igare är det 

ädda simmar
s bara abbor

ämningar frå
ströms riksv

kunna bli å
v betongtru
å samt trösk

attendrag 
är av bety-
Söderman-

 
till en skug‐
t bra livsmiljö 
ikt tidigare 
re. Foto: Nils 

krubb-
ades ab-
känt att 
r upp i 
rre och 

ån en små-
väg 2019 

åtkomlig 
umman/den 
kling med 



SVERIGES SPORTFISKE‐ OCH  FISKEVÅRDSFÖRBUND 
RAPPORT  2015:2 

75 

 

sten nedströms kan en svagt lutande fors som möjliggör fiskvandring skap-
as. Detta medför att dammens funktion som lek- och uppväxtområde samt 
utseende bevaras samtidigt som den tillgängliggörs för vandrande fiskar. 
Ovanstående åtgärd i kombination med anläggande av risvasar i den lilla 
dammen skulle skapa lämpliga lekplatser för abborre. En projektplan för 
potentiell åtgärd har arbetats fram och en fortsatt dialog förs med berörda 
markägare.  

Den nedre delen av bäcken skulle genom tillförsel av sten få en mer varierad 
fåra och bli ett lämpligt lek- och uppväxtområde för havsöring och andra 
strömlevande arter. Sannolikt medför den begränsade och relativt enformiga 
och grunda strömsträckan närmast mynningen inte tillräckligt med livsut-
rymme för att ett bestånd av havsöring ska kunna överleva i dagsläget. 
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Fiskförekomst 

Arter som förekommer i vattendraget är abborre, löja, mört, björkna, gädda, 
gärs, sutare, vimma, stäm, småspigg, nissöga och grönling (Länsstyrelsen 
2007, elfiskeregistret). Under våren vandrar flera arter upp i ån för att leka 
och i mynningsområdet sker ett visst fiske efter storvuxen id. 

Eventuella konflikter vid åtgärder 

Objektet omfattas till stor del av Svärtaåns regleringsföretag från 1923 vil-
ket idag försvårar åtgärder i själva åfåran för delar av ån. De stora arealerna 
jordbruksmark som finns i anslutning till vattendraget utgör ekonomiskt 
viktiga områden för lantbrukarna och åtgärder som innebär en negativ in-
verkan på produktionen (kantzoner eller våtmarker) av grödor kan därför 
försvåras. 
 
Den gamla kvarndammen vid Svärta är kulturminnesmärkt och får därför 
inte påverkas negativt/rivas ut. Dammen är i dagsläget i dåligt skick och i 
behov av restaurering. Delar av området ingår i Natura-2000 samt rinner ån 
genom ett vattenskyddsområde en bit uppströms mynningen.  

Bedömning/åtgärdsförslag 

En avsänkning av kvarndammen vid Svärta skulle skapa fri vandringsväg 
för fisk till uppströmsliggande sträckor och dessutom innebära återskapande 
av strömsträckor. Det är även aktuellt att jobba vidare med bottenförbätt-
rande åtgärder genom fortsatt rensning av de delar av vattendragen som är 
kraftigt igenväxt samt tillförsel av sten för att skapa variation. Detta i kom-
bination med etablering av kantzoner skulle minska erosionen längs åns 
kanter samtidigt som beskuggningen av vattendraget ökar och igenväxning-
en minskar. 
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Objekt 30. Kilaån 

Åtgärdsklass fisk: I.å. Åtgärdsklass näringsretention: i.å. 
 
Kommun: Nyköping  Inventeringsdatum: löpande 

Beskrivning 

Kilaån, med källflöden i Kolmårdens skogar, rinner centralt belägen i Kila-
dalen för att så småningom mynna i Östersjön nära Nyköpings centralort. 
Åns totala avrinningsområde uppgår till 432 km2 varav 21,4 % är jord-
bruksmark och 71 % skogsmark. Innan de två källflödena Vretaån och Bål-
sjöån flyter samman till Kilaåns huvudfåra cirka tre mil uppströms myn-
ningen domineras avrinningsområdet helt av skogsmark med bitvis mycket 
fina strömvattenbiotoper. Vandringshinder i form av ett minikraftverk med-
för dock att bara den ena av de två källflödena är tillgänglig för vandrande 
fisk. Kilaåns huvudfåra och många av dess biflöden rinner till sin helhet 
genom ett flackt jordbrukslandskap och det i skogslandskapet humösa men 
vanligen klara vattnet blir allt grumligare ju längre ner mot havet man 
kommer. 
 
Utdikningar har medfört att både periodvis översvämmade och permanent 
blöta områden i den flacka Kiladalen torrlagts. Tydligast är skillnaden i 
anslutning till de tre grunda sjöarna Svanviken, Erkan och Hannsjön. När 
det så kallade Kilaåprojektet påbörjades 2009 var ambitionen att återskapa 
de naturliga trösklar som togs bort vid utdikningen och därmed höja sjöar-
nas lågvattennivå. På grund av ett antal juridiska aspekter har dessa planer 
dock inte kunnat förverkligas. 

Inom ramen för rovfiskprojekten påbörjade Sportfiskarna under 2011 ett 
nära samarbete med Länsstyrelsen i Södermanlands län kring åtgärder i 
anslutning till Kilaån. Länsstyrelsen har sedan 2009 arbetat brett i Kiladalen 
för att, tillsammans med markägarna, få till stånd åtgärder för ökad biolo-
gisk mångfald och minskad transport av närsalter från Kiladalens jord-
bruksmark. Inom Kilaåprojektet har det tidigare bland annat utförts åtgärder 
att gynna öring, flodnejonöga och tjockskalig målarmussla. 
 
Kilaån är tillsammans med nio andra kustmynnande vattendrag längs Sörm-
landskusten utpekat som ett område med stora naturvärden, med betydelse 
för fisk och är särskilt känsligt för påverkan (Länsstyrelsen Södermanland 
2013b). 

Bedömning/åtgärdsförslag 

I föreliggande rapport behandlas inga åtgärder i Kilaåns huvudfåra eller de 
strömmande sträckorna högt upp i vattensystemet utan inventeringen har 
inriktats på de utav huvudfårans biflöden som bedöms vara relevanta för 
kustvandrande fisk. 
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Fiskförekomst 

Nyköpingsån hyser en bred uppsättning av fiskarter som utgörs av såväl 
stationära fiskar som från kusten vandrande. Gös, gädda, abborre, havsöring 
(årliga utplanteringar), sarv, mört, braxen, björkna, vimma, benlöja, sutare, 
gärs, lake, mal, ål, nissöga, nors, storspigg, småspigg och flodnejonöga är 
arter som med säkerhet förekommer i vattendraget. Tidigare ska även arter 
som lax, stensimpa, stäm och grönling ha förekommit (Fiskevårdsteknik 
2014). 

Eventuella konflikter vid åtgärder 

Fem större dammar finns i huvudfåran mellan havet och sjön Långhalsen. 
Vid tre av dammarna bedrivs elproduktion och längs med ån finns även flera 
kultur- och industrihistoriska lämningar som riskerar att påverkas av even-
tuella åtgärder. 

Bedömning/åtgärdsförslag 

Fria vandringsvägar mellan havet och Långhalsen skulle i kombination med 
återställning av överdämda strömsträckor och biotopvård kunna omvandla 
Nyköpingsån till ett mycket värdefullt vattendrag med stor betydelse för 
flera fiskarter, däribland ål och mal. På grund av pågående arbete med en 
rad olika aktörer engagerade föreslås inga specifika åtgärder för Nykö-
pingsån i föreliggande rapport.  
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Eventuella konflikter vid åtgärder 

I höjd med Skyrshyttan finns en sträcka som omfattas av Griskulla, Skyrs-
hyttan torrläggningsföretag från 1921 vilket idag försvårar åtgärder längs 
delar av bäcken. 

Bedömning/åtgärdsförslag 

Genom biotopvård med utläggning av sten och grus längs lämpliga sträckor 
kan lek- och uppväxtområden för strömlevande fisk som id och havsöring 
skapas på de numera för kustvandrande fisk tillgängliga sträckorna. Andra 
åtgärder som är angelägna är att skydda beskuggade områden och tillåta 
utveckling av trädridåer uppströms Buskhyttans gård. Att återskapa vatten-
hållande förmåga i avrinningsområdet är svårt i och med att det är kraftigt 
utdikat och saknar någon egentlig källa. Något som gör att beskuggning av 
vattendraget och en välutvecklad fåra med höljor är extra viktigt. 
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Fiskförekomst 

Ålbäck har historiskt haft betydelse för fisket med bland annat en fast an-
ordning för fångst av ål. Stora mängder gädda steg tidigare för att leka över 
Långsjöns översvämmade betesmarker men vandringsvägarna stängdes av i 
samband med att dagens konstruktion för reglering byggdes i höjd med Ål-
bäcks gård.  
 
Storvuxen gädda, abborre och braxen observerades regelbundet i bäcken om 
vårarna fram till 1970-talet nedströms en nu raserad ålkista, som utgjorde ett 
partiellt (tidvis) vandringshinder, något som bekräftar att fisk då steg upp 
från havet för att leka i vattensystemet (Franzén muntligt). De gäddor som 
uppehöll sig i Långsjön om vårarna var därmed sannolikt en blandning av 
individer som vandrade nedströms från Mellsjön och kustlevande gäddor 
som vandrade uppför Ålbäcken från Bråviken. 
 
Arter som på senare år påträffats i Ålbäcken nedströms vandringshindret vid 
Ålbäcks gård är gädda, abborre, id, mört, stensimpa, ål, sutare och skrubb-
skädda (Fränstam 2012). Försök med introduktion av havsöring skedde un-
der 1990-talet men resultatet har inte följts upp (Dahl muntligt).  

Eventuella konflikter vid åtgärder 

Inga kända natur- eller kulturvärden finns i anslutning till objektet. 

Bedömning/åtgärdsförslag 

Den naturligt strömmande fåran nedströms Ålbäcks gård bör skyddas mot 
exploatering. I övrigt föreslås en restaurering av Långsjöns årsvis över-
svämmade slåtterängar i kombination med att fria vandringsvägar i vatten-
systemet skapas i enlighet med den ansökan som lämnats in till mark och 
miljödomstolen (Sportfiskarna 2014). Ålbäcken och uppströms liggande 
grunda sjöar och våtmarker bedöms efter restaureringen få mycket höga 
värden som lekområde för kustvandrande fisk samt som häcknings- och 
födosöksområde för många fågelarter.  
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Sammanfattande resultat 
Totalt inventerades 49 olika objekt belägna mellan Nävekvarn i söder och 
Trosa i norr (Tabell 2). Av dessa föreslås riktade åtgärder för ökad fiskpro-
duktion i 37 stycken varav åtgärderna i 21 av vattendragen även förväntas 
leda till ett minskat läckage av näringsämnen.  
 
Tabell 2. Tabellen visar inventerade vattendrag med lokalisering och bedömning av åtgärdsklass 
Avseende fiskreproduktion och näringsretention.  

Nr. Namn Nord  
koordinat 

Ost  
koordinat

Åtg. 
klass 
fisk 

Åtg. 
klass 
näring 

1 Tullgarnsbäcken 6537408  648019 1 1 
2 Trosaån 6530681 647044 2 0 
3 Tureholmsbäcken 6531024 645513 1 0 
4 Lagnöbäcken 6528073 647113 Iå Iå 
5 Bäck vid Stora Utter-

vik, Trosa 
6525506  647264 Iå iå 

6 Erikslundsbäcken 6530754 641639 2 1 
7 Ringsjöbäcken 6530349 641352 1 0 
8 Hålviksbäcken 6524836 642755 1 0 
9 Örboholmsbäcken 6523209 642124 2 2 

10 Luckebolsbäcken 6519651 641492 1 1 
11 Trobbofjärdens utlopp 6518877 637169 2 0 
12 Nynäsån 6520216 636596 2 1 
13 Skolhusgraven 6520845 634919 1 1 
14 Bäck vid Hånö 6518701 635620 Iå iå 
15 Måstenabäcken 6523660 631983 1 1 
16 Björksundsbäcken,  

huvudfåran 
6518881 631978 1 1 

17 Björksundsbäcken,  
grenen från Käxlan 

6520935 630080 2 0 

18 Sibbostäk 6515058 634052 Iå iå 
19 Hälgöbäcken 6515278  632810 1 1 
20 Bäck Vretstufladen 6514175 632777 Iå iå 
21 Råsjöbäcken (Sjöbo) 6514231  631711 1 1 
22 Lesjöbäcken 6513506 632192 2 2 
23 Svärdsklovabäcken 6511665 630138 2 1 
24 Ångabäcken 6513032  627109 1 0 
25 Djupviksbäcken 6514628 622039 Iå iå 
26 Labro dike 6515630 620626 1 1 
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Tabell 2. Fortsättning. 

Nr. Namn Nord 
koordinat 

Ost 
koordinat

Åtg. 
klass 
fisk 

Åtg. 
klass 
näring 

27 Svärtaån 6516239 620765 2 1 
28 Tunsättersbäcken 6516966 620361 2 1 
29 Kattgalgebäcken 6517302 620462 1 1 
30 Kilaån 6513157 616461 Iå iå 
31 Idbäcken 6512974 615914 1 0 
32 Fadabäcken 6511886 606781 2 0 
33 Rinkebybäcken 6512394 599320 Iå iå 
34 Hannsjöbäcken 6512362 597724 1 0 
35 Nyköpingsån 6513691 616682 2 0 
36 Bäck Strandstuviken 6510445  620937 1 0 
37 Flättnabäcken (Snäck-

viksbäcken) 
6509355 
  

620440 2 1 

38 Kvarnbäcken 6508115 617879 1 1 
39 Bränn-Ekebybäcken 6506055  613447 1 1 
40 Buskhyttebäcken 6504880  612566 1 0 
41 Bäck Krognäs 6504516 613177 Iå Iå 
42 Bäck Karlviken 6504025  615451 Iå Iå 
43 Brännäs våtmark 6508004 624661 1 0 
44 Ålbäcken 6499984 615645 2 2 
45 Bäck Lilla Uttervik 6498849 611405 Iå Iå 
46 Bäck Stora Uttervik 6499162  608727 2 1 
47 Näveån 6499911 604427 2 1 
48 Bäck Näverkvarn 6499816 604655 Iå Iå 
49 Pinneströmmen 6499758 602200 1 0 
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Diskussion 
Inventeringen visar att arealen kustnära översvämningsmarker tillgänglig för 
kustlevande fisk är väldigt begränsad inom länet. Samtliga inventerade vat-
tendrag visar tydliga 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 försvunnit. 
 
Av de 49 objekt som besöktes under inventeringen föreslås riktade åtgärder 
för ökad fiskproduktion i 37 stycken varav åtgärderna i 21 utav vattendragen 
även förväntas leda till ett minskat läckage av näringsämnen. Åtgärderna 
skiljer sig åt i sin omfattning från enklare biotopvård till storskaliga våt-
marksrestaureringar på tiotals hektar. Även de utpekade åtgärdernas 
genoförbarhet avseende tillståndsprövning och finansiering skiljer sig där-
med åt avsevärt.  
 
Den inventerade kuststräckan kännetecknas av ett utpräglat sprickdalsland-
skap med låglänta kilar av bördig jordbruksmark som sträcker sig från kus-
ten och inåt land. Dalgångarnas långa sträckning med låg fallhöjd och vat-
tendragens ofta ringa storlek har medfört att det historiskt varit relativt en-
kelt att genom utdikning vinna stora arealer produktiv jordbruksmark. I de 
inventerade vattendragens avrinningsområden finns sammanlagt över 50 
diknings- och torrläggningsföretag registrerade. De flesta registrerade torr-
läggningsföretagen är daterade till mellan förra sekelskiftet och 1950-talet, 
men äldre kartmaterial visar att många av vattendragen rätats redan under 
1800-talet. Restaureringsåtgärder som innebär intrång i juridiskt aktiva re-
gleringsföretag medför i dagsläget ett omfattande förarbete där det krävs full 
samstämmighet bland berörda markägare för att få de tillstånd som krävs för 
genomförande av vattenvårdsåtgärder. I många är den enda framkomliga 
vägen med dagens lagstiftning sannolikt att ompröva eller upplösa delar av 
de berörda företagen. Nuvarande regelverk kring dikningsföretag innebär 
därmed ett stort hinder för restaureringsåtgärder i och i anslutning till många 
vattendrag och permanentar en situation med kraftigt påverkade vattenbio-
toper. I flera av de vattendrag som Sportfiskarna besökt under karteringen 
skulle rensningar kunna ha genomförts med betydligt större försiktighet än 
vad som varit fallet. Försök med tvåstegsdiken så som i Kattgalgebäcken 
(objekt 29) kan vara en väg att återskapa mer naturliga vattendrag samtidigt 
som en god avrinning bibehålls. 
 
Sportfiskarnas förhoppning är att föreliggande rapport och dess åtgärdsför-
slag ska kunna ligga till grund för ett omfattande restaureringsarbete under 
kommande år. Flera av de insatser som föreslås i rapporten är sådana som 
rent tekniskt är relativt enkelt genomförbara. Avgörande för vilka åtgärder 
som kan genomföras är dock i slutändan att markägarna ställer sig positiva 
till den inskränkning i nuvarande markanvändning som åtgärder av den här 
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typen ofta innebär. Förutsägbara och kontinuerliga stöd till åtgärder och 
ändrad markanvändning är i det sammanhanget en mycket viktig faktor där 
kommande landsbygdsprogram får en viktig roll. Sportfiskarnas erfarenhet 
från ett antal års aktivt arbete med att återställa kustvattendrag och våtmar-
ker i andra län är att markägare generellt är positivt inställda till det vatten-
vårdsarbete Sportfiskarna bedriver. Inte minst beror detta på att man har lätt 
att förhålla sig till ekosystemtjänster i form av ökad fiskproduktion eller 
jaktbart vilt kopplade till de restaurerade miljöerna. I många fall krävs dock 
en viss betänketid där presenterade åtgärdsförslag behöver tid för att sjunka 
in. Positiva exempel i närområdet har här en viktig roll där vi har sett att en 
åtgärd snabbt kan få ringar på vattnet när även grannen vill ha en myllrande 
våtmark och gäddfabrik på sin mark! 
 
Restaurering av vattenmiljöer innebär vanligtvis ett arbete i flera steg från 
projektering till tillståndsprövning följt av praktiskt genomförande och i 
många fall efterföljande kontinuerlig skötsel. Arbetet innebär inte sällan 
relativt kostsamma processer där långsiktigheten i finansieringen är mycket 
viktig. Ett nära samarbete mellan berörda aktörer med prioritering och sam-
ordning av tillgängliga medel ökar möjligheten att samla resurser till priori-
terade restaureringsprojekt. 
 
Med rätt förutsättningar finns goda möjligheter att återskapa stora arealer av 
de myllrande vattenmiljöer som försvunnit från det sörmländska kustland-
skapet! 
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