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Förord
Gädda och abborre är de viktigaste fiskarterna för sportfisket i Sverige. Vem
har inte metat upp en abborre eller hört gäddan plaska i vassen? När dessa
arter de senaste årtiondena uppvisat sviktande bestånd längs ostkusten är
läget alarmerande och ett tecken på ett hav som inte mår bra. Just friska
bestånd av fisk som nappar på kroken eller slår i vassen är för många svenskar förmodligen en av de allra starkaste indikatorerna för en frisk vattenmiljö.
Samtidigt som fiskbestånden på ostkusten gått tillbaka har vi också sett hur
övergödningen symboliserad av sommarens algblomningar blivit ett allt
större problem längs ostkusten. Sportfiskarna har ambitionen att agera för
att vända den negativa trenden. Därför har vi tagit initiativ till en kraftfull
satsning på stärkta rovfiskbestånd och friskare kustmiljö längs ostkusten.
Genom konkreta åtgärder ska det bli fler abborrar och gäddor samt en minskad närsaltsbelastning. För att vara kostnadseffektiva jobbar vi systematiskt
med kartläggningar av potentiella insatser som grund för åtgärderna. Rapporten du nu håller i är resultatet av denna kartläggning i 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 Oxelösunds kommun som bidragit med finansiering. Ett stort tack riktar vi
också till alla markägare och andra som bidragit med uppgifter. Vi vill avslutningsvis poängtera att åtgärdsförslagen i rapporten är just förslag. För att
kunna gå vidare krävs att markägare ställer sig positiva till insatser. Den
erfarenhet vi har så här långt är att de flesta markägare är positiva till insatser för att förbättra fisket och miljön.
/Joel Norlin
Projektkoordinator Sportfiskarnas nationella rovfiskprojekt
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Sammanfattning
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 länsstyrelser, Europeiska fiskerifonden (EFF), Havs- och Vattenmyndigheten, Naturvårdsverket och stiftelsen BalticSea2020. Inom de olika delprojekten har
över 100 hektar våtmark återskapats och nära 50 mil kustmynnande vattendrag 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 föreliggande 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 fiskeområde Kustlinjen och med medel för lokala naturvårdssatsningar (LONA)
där Nyköpings-, Trosa-, och Oxelösunds kommun bidragit med medfinansiering.
Det huvudsakliga syftet med projektet är att skapa gynnsamma lek- och
uppväxtområden för kustlevande rovfisk som gädda, abborre, id och havsöring. 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 Östersjön minskar.

Föreslagna åtgärder
Som fysisk åtgärd är restaureringsinsatserna i regel relativt enkla. I praktiken är dock åtgärderna oftast komplicerade genom att en lång rad intressen
måste jämkas samman. En framgångsrik restaureringsinsats kräver att markägaren är positiv och att nödvändiga tillstånd kan ges för åtgärden. Det gör
att stor hänsyn måste tas till sociala-, ekonomiska- och kulturhistoriska intressen. Även andra miljö- och fiskeintressen måste tas hänsyn till. Något
som medför att restaureringsinsatser tar lång tid att genomföra. De områden
7

SVERIGES SPO
ORTFISKE‐ OCH FISKEVÅRDSFÖ
ÖRBUND
RAPPORT 201
15:2

och åtgärdder som föreeslås i dennna rapport ärr just förslag
g och innann de kan
genomföraas krävs en omfattandee förankring
gsprocess. I många fall har Sportfiskarna reedan inlett en
e dialog m
med exempellvis markäg
gare och vi uupplever
att det finnns ett stort intresse
i
att bbidra till ettt bättre fiskee och en frisskare
kustmiljö.
m
reglin
ngs- och avvvattningsUtmärkannde för Södeermanlands län är de många
företag som
m berör de kustmynnan
ande vattend
dragen. Dettta ställer särrskilda
krav på deen juridiska processen i samband med
m planering av åtgärd
rder.

Figur 1. Principskiss av en re
estaurerad våtm
mark, en så kallaad ”gäddfabrik””. Under våren (vänstra
bilden) är våttmarken fylld med
m vatten och den översvämm
mande gräsängen utgör då ettt perfekt
lekområde. På försommaren
n (högra bilden ) simmar gäddu
ungarna ut i hav
vet och vattnett kan sänkas i
om nu blir betessmark. Illustrattion: Erik Ohlsso
on.
våtmarken so

Figur 2. Att åtterskapa grunda översvämnin gs‐ och översiln
ningsmarker i anslutning till vaattendragen
är en viktig naaturvårdsåtgärd
d i jordbrukslanndskapet. Det grunda
g
vattnet utgör förutom lekområden
för flera fiskarter även viktigga födosöksomrråden för en lån
ng rad fågelarte
er. I det grundaa vattnet sker
samtidigt en omfattande rettention av närinngsämnen. Foto
o: Micael Söderrman.
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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 vårlekande fiskarter som gädda, id och abborre. Störst fokus har lagts på att identifiera befintliga våtmarker eller områden där våtmarker kan åter- eller nyskapas. 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 bedömts 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 karttjänst Fornsök där värdeklassade natur- och kulturobjekt finns utpekade på
en digital karta.
För kartläggning av eventuella markavvattningsföretag erhölls en digitaliserad förteckning över markavvattnings- och dikningsföretag i Södermanlands 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 vadarstövlar, 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 möjligalekområdets förbindelse med kusten, dess betydelse som rekryteringsområde vid besöket och uppskattad potential efter eventuell åtgärd. Observationer av fiskar och/eller andra för projektet intressanta organismer, bedömning av möjligheten att anlägga eller återskapa lekområden, områdets potential 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 subjektivt bedömd skala för fiskproduktion och näringsretention (Tabell 1). Skalans 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 bedöms ha någon effekt. Ett exempel för denna klassning är att ett vandringshinder tas bort i ett vattendrag vilket bedöms ha stor positiv påverkan på
fiskrekryteringen, dvs. klass 2, men åtgärden bedöms inte ha någon påverkan 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 effekten av dessa åtgärder antas bli betydande.
Redovisade klasser för besökta objekt liksom objektens lokalisering återfinns i Tabell 2.
Tabell 1. Tabellen visar de klasser som samtliga besökta vattendrag klassificerats i.

Klassificering
Iå
0
1
2

Förklaring
Ingen åtgärd
Ingen påverkan
Positiv påverkan
Stor positiv påverkan

Möjlighet att genomföra åtgärderna är i denna bedömning inte medräknad.
Detta eftersom genomförandefasen ofta är komplex, långdragen och svårförutsedd.
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Objektsvisaa resu
ultat & åtgärrdsförrslag
Objekt 1.. Tullgarnsbäcken
Åtgärdskllass fisk: 1

Åtg
tgärdsklass näringsreteention: 1

Kommun:: Trosa

In venteringsd
datum: 2013-04-22 m.ffl.

Beskrivning
Den ca 1,55 kilometer långa Tullggarnsbäcken
n eller Tullg
garnsån, avvvattnar den
grunda Noorasjön och rinner omggiven av åkeer- och ängssmark innann den
mynnar i Tullgarnsvik
T
ken strax sööder om Tullgarns slottt (Figur 1:1)). Ån är i
sin helhet rensad, förd
djupad och rätad och sttrax nedströ
öms Norasjöön har
åfåran äveen sprängts ner i omgivvande berg i samband med
m att sjönn sänktes.

Figur 1:1. Öveersiktskarta Tullgarnsån med m
mynning och åttgärdsförslag uttpekade.

Vattnet är kraftigt gru
umlat och åkkermarken går ända ut till vattenddragets
kanter. Skkyddszoner och
o skuggan
ande vegetattion är, föru
utom ett fåtaal alar i
anslutningg till strandäängen innann mynningen
n i havet, mer
m eller minndre obefintlig. Koombinationeen av mjukaa bottnar, hö
ög näringshalt och avsaaknad av
skugga göör att åns fårra är kraftiggt igenväxt av
a bladvass (Figur 1:2)).
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Figur 1:2. På grund
g
av avsaknad av beskugggande kantzone
er och hög näringsbelastning äär stora delar
av ån kraftigtt igenväxt av bla
advass. April 20014. Foto: Micael Söderman.

Vattenhastigheten är överlag luggn förutom en
e knappt 500 meter låång strömsträcka dirrekt nedströ
öms Norasjöön. Bäcken har förmodligen en vikktig funktion som vaandringsled
d för vårlekaande fisk so
om stiger fråån havet förr att leka i
den grundda sjön, men
n har på grunnd av kraftiig fysisk påv
verkan sannnolik förlorat storaa delar av sin
na ursprunggliga värden
n för vattenllevande orgganismer.
Förmodliggen nyttjas åfåran
å
som lek och upp
pväxtmiljö för
f arter som
m sutare,
braxen ochh sarv. Gäd
dda i flera årrsklasser ob
bserverades vid besök 22013.

Fiskförekomst
Vid investteringstillfället observeerades gädda och storsp
pigg. Sedann tidigare
finns rappporter av abb
borre, mört och braxen
n från bäcken (Ekblad m
m. fl.)
1994).

Eventuellla konflikte
er vid åtgärrd
Ån innefatttas i sin helhet av Norrasjöns sjösäänkningsförretag från 19945 vilket
idag försvvårar åtgärdeer i själva åffåran. Bäck
ken rinner geenom Tullggarns naturreservaat och omfatttas även avv skydd enligt Natura 2000. Förutoom fina
strandängaar i anslutniing till mynnningen utgö
örs bäckens närområdee dock av
konventionell åkermaark med obeefintlig hänssyn till vatteenmiljöernaa.

Bedömning/åtgärdssförslag
Tullgarnsbbäcken skullle genom reelativt enklaa åtgärder kunna
k
få kraaftigt höjda
biologiskaa värden och
h därigenom
m även bidraa till att ökaa naturvärdeena i området som helhet. Förr hela sträckkan från gru
usvägen uppströms mynnningen
och upp till utflödet från
f
Norasjöön är etablerring av en funktionell
f
kkantzon,
gärna i kombination med
m tvåsteggsdike, en an
ngelägen åttgärd. Söderr om bäck-
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en uppströöms de betade strandänngarna finnss goda möjliigheter att ggenom
schaktningg skapa en grund
g
våtmaark (Figur 1:3).
1
Områd
dets låga höjjd över
havet gör att områdett om det sännktes av och
h förbands med
m ån skullle kunna
få en grunnd vattenspeegel som varrierade med
d årstiderna och vattennnivån i ån.
Förutom ett
e vackert in
nslag i landdskapsbilden
n med värdeen för fiskleek och
fågelliv skkulle våtmarrken bidra m
med en viss fastläggnin
ng av partikklar och
näringsäm
mnen från ån
n. En projekktplan och en
e färdig anm
mälan om vvattenverksamhet förr potentiell åtgärd har aarbetats fram
m och en fo
ortsatt dialogg förs med
berörda markägare.
m

Figur 1:3. Straax uppströms mynningen
m
finn s en potentiell yta där en mindre våtmark kaan skapas
genom schaktning. Våtmarkken skulle utgörra ett lämpligt lek‐ och uppväxxtområde för fissk samt ge
möjlighet för partiklar och näringsämnen aatt fångas upp. Foto: Micael Sö
öderman.

Strömsträcckan nedströms Norasjjön är hårt rensad
r
med en plan ochh homogen
botten (Figgur 1:4). Geenom tillförrsel av sten och grus i olika
o
fraktiooner skulle
området kunna
k
få ökaad betydelsee som leklok
kal för blan
nd annat id ooch mört.
På sikt äveen havsörin
ng om vattennkvalitén fö
örbättras.

Figur 1:4. Straax nedströms Norasjön
N
finns een ca 500 m lån
ngs strömsträck
ka där biotopvå rd genom
tillförsel av stten är lämplig åtgärd.
å
Åtgärde r skulle gynna strömlevande
s
arter
a
som id ochh mört. Foto:
Micael Söderman.
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Objekt 2.. Trosaån
Åtgärdskllass fisk: 2

Åtg
tgärdsklass näringsreteention: 0

Kommun:: Trosa

In venteringsd
datum: Löp
pande

Beskrivning
Trosaån ärr ett utav län
nets större kkustmynnan
nde vattendrrag med ett avrinningsområåde på 571 km
k 2 och en medelvatteenföring på 4,09 m3/s. Å
Ån avvattnar sjön Sillen och haar ett omväxxlande ström
mmande och
h lugnflytannde lopp
nnan utloppeet i Östersjö
ön centralt i Trosa samhhälle.
de 12 kilometrarna in
Längs strääckan finns totalt fyra ddammbyggn
nader varav tre utgör vaandringshinder för fisk. Trosaa kvarn, belääget ca en kilometer
k
up
ppströms myynningen
är vid gynnnsamma förhållanden ppasserbart för
f öring meen utgör ett definitivt
vandringshhinder för övriga
ö
fiskarrter (Figur 2:1).
2

Figur 2:1. Red
dan ca en kilom
meter uppström s mynningen hindras fiskens vandring
v
av Troosa kvarn.
Dammen kan
n vid gynnsamm
ma förhållandenn passeras av örring men saknar fungerande fiiskväg. Foto:
Nils Ljunggren
n.

Trosaåns fiskevårdso
f
mråde tog uunder 2013 tillsamman
ns med komm
munen,
Trosa amaatörfiskeklu
ubb och Spoortfiskarna m.fl.
m fram en
n plan för hhur åns
vandringshhinder kan åtgärdas occh indämda strömsträck
kor återskappas med fri
vandringsvväg mellan havet och S
Sillen. Åtgäärderna kan medföra attt ur ett
regionalt perspektiv
p
betydande
b
ssammanhäng
gande ström
mvattenbiotooper kan
återskapass och tillgän
ngliggöras fför fisk (Pettersson och Sandell 20013).

Fiskförekomst
Trosaån ärr trots sina många
m
vanddringshindeer ett artrikt vattendrag där abborre, gäddda, gös, mö
ört, sarv, gerrs, sutare, braxen,
b
björk
kna, stäm, vvimma, id,
lake, benlööja, nors, sm
måspigg, stoorspigg, nejonöga, grön
nling, ål, siggnalkräfta

14

SVERIGES SPO
ORTFISKE‐ OCH FISKEVÅRDSFÖ
ÖRBUND
RAPPORT 201
15:2

och öring uppges föreekomma (Peettersson occh Sandell 2013).
2
Öringgbeståndet
upprätthållls i dagsläg
get via utsätttningar och förekomsteen av nejonöögon och
stäm har innte kunnat bekräftas
b
i ssamband med elfisken eller vid koontakt med
ansvariga för fisket i ån.

Eventuellla konflikte
er vid åtgärrder
Vid delar av ån råder rasrisk, någgot man mååste ta med i beräkningaarna vid
eventuellaa åtgärder. Flera
F
utav dee dammar som
s
finns i Trosaån
T
harr varit i
drift underr lång tid occh framtida åtgärder bö
ör planeras i nära samarrbete med
kulturmiljövården. Fllera områdeen/objekt utp
pekade som
m forn- och kkulturlämningar finnns i anslutning till ån ooch dammarrna.

Bedömning/åtgärdssförslag
Trosaån ärr ett av de större
s
kustm
mynnande vaattendrag längs Sörmlaandskusten
som har sttörst möjligheter att åteerställas till ett ekologisskt funktionnellt
strömvatteendrag med värde för oorganismer som
s
kräver hårda bottnnar och
snabbt ströömmande vatten.
v
Genoom åtgärdan
nde av de vaandringshinnder som
finns i vatttendraget, återskapand
å
de av idag öv
verdämda strömvattensshabitat
samt biotoopförbättran
nde åtgärderr genom tilll/återförsel av
a sten skullle vattendraget ekoologiska fun
nktioner återrskapas och
h ån bli ett av
a de viktigaaste vattendragen för strömleevande fiskaarter i länet..
Inom rameen för projeektet genom
mförde Sporttfiskarna un
nder sommaaren 2014
biotopvårdd nedströmss Husby kvaarn i Vagnh
härad. Samm
mantaget tilllfördes ca
200 ton sten i olika frraktioner till den sedan
n tidigare håårt rensade sströmFigur 2:2). Åtgärden
Å
föörväntas få positiva efffekter på i ånn föresträckan (F
kommandde arter som öring, mörtt, lake och signalkräfta
s
a och i en fraamtid med
fria vandriingsvägar ett antal kusttvandrande arter som id
d, vimma occh flodnejonöga.

Figur 2:2. Biotopvård nedstrröms Husby kvaarn i Vagnhärad
d sommaren 2014. Ca 200 ton stenmaterial i
olika fraktioner tillfördes den sedan tidigarre hårt rensade strömsträckan. Foto: Nils Ljunnggren
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Objekt 3.. Tureholm
msbäcken
Åtgärdskllass fisk: 1

Åtg
tgärdsklass näringsreteention: 0

Kommun:: Trosa

In venteringsd
datum: 2014
4-04-29

Beskrivning
Tureholmsbäcken harr sina källflööden i ett seedan länge utdikat
u
och dränerat
sjö- och våtmarksomrråde söder oom Trosa occh är ca 4,5 km lång (FFigur 3:1).
Bäcken avvvattnar blan
nd annat deen sedan förrra sekelskifftet sänkta M
Mörbysjön
(Figur 3:22, 3:3). Avrinningsområådet utgörs idag utesluttande av jorrdbruksmark och bäcken har till följd avv utdikningaarna en oreg
gelbunden vvattenföring, vid innventeringsstillfället i aapril 2014 caa 1l/s.

Figur3:1. Öveersiktskarta Ture
eholmsbäcken med mynning och
o åtgärdsförsslag utpekade.
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Figur 3:2. I geeneralstabskartan från 1877 syyns ännu den caa 15 hektar stora Mörbysjön. D
Den rätade
bäckfåran visar dock att arbetet med att toorrlägga område
et redan har på
åbörjats. I västeer syns även
undsbäcken (O bjekt 6) med mynning
m
i Hållsviken.
den vid tiden odikade Erikslu

Figur 3:3. Härradsekonomiska kartan från föörra sekelskiftet. Av Mörbysjön återstår endaast ett sankt
våtmarksomrråde, på kartan markerat som grönfärgad änggsmark.

Fiskförekomst
Vid inventteringen observerades enstaka småspiggar i vattendraget
v
t. Sedan
tidigare finnns rapporter av gäddaa från vatten
nsystemet (E
Ekblad m.fll. 1994).

Eventuellla konflikte
er vid åtgärrder
Hela avrinnningsområd
det ingår i T
Tureholm, Södertuna
S
m.fl.
m Mörbyssjön torrläggningsfföretag från
n 1924 vilkeet idag försv
vårar åtgärd
der i själva bbäckfåran.
Inga naturrvärdesklasssade områdeen finns ino
om det utpek
kade områddet, dock
finns fleraa forn- och kulturlämnin
k
ngar i anslu
utning till ob
bjektet.

Bedömning/åtgärdssförslag
Bäcken ärr till sin helh
het rätad ochh rensad meed avsaknad
d av struktuurer både i
och vid siddan av vatteendraget. V andringshin
nder i form av en högt lliggande
kulvert finnns precis uppströms m
mynningen i Tureholmssviken. Kulvverten är
17
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möjligen passerbar
p
i samband
s
m
med högre flö
öden och hö
ögt havsvatttenstånd
(Figur 3:44). För att un
nderlätta fisskvandring föreslås
f
att kulverteringgen bryts.

Figur 3:4. Ned
dströms Tureho
olms slott rinneer bäcken kulve
erterad längs med en sträcka aav ca 100
meter. Kulverrtens mynning utgjorde vid invventeringstillfället ett vandringshinder för fissk. Foto: Nils
Ljunggren

Direkt upppströms my
ynningen harr ett viltvattten anlagts i anslutningg till bäckfåren. Bäccken har förrbindelse meed viltvattnet och om de
d grunda vaattenytorna hinddras från igeenväxning kkan de utgörra fina lek- och
o uppväxxtområden
för framföörallt gädda (Figur 3:5)).

Figur 3:5. Dett viltvatten som
m anlagts i ansluutning till bäcke
en utgör ett fintt lek‐ och uppvääxtområde för
bland annat gädda.
g
Foto: Micael Södermann.

Förutom allmänna
a
åtg
gärder i form
m av kantzo
oner och ök
kad beskugggning föreslås att mööjligheternaa till att återsskapa den utdikade
u
Mö
örbysjön utrreds (Figur
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3:6). Åtgäärden är docck så omfatttande att ing
ga vidare un
ndersökninggar gjorts
inom förelliggande projekt.

Figur 3:6. Den
n sänkta Mörbyysjön skulle gennom omfattand
de åtgärder kunna återskapas ooch utgöra ett
viktigt lek‐ occh uppväxtområ
åde för kustlevaande fisk. Denn
na åtgärd bör uttredas men inggår inte som
en del av dettta projekt. Foto
o: Micael Söderrman.

19

SVERIGES SPO
ORTFISKE‐ OCH FISKEVÅRDSFÖ
ÖRBUND
RAPPORT 201
15:2

Objekt 4.. Lagnöbäccken
Åtgärdskllass fisk: Iå

Åtg
tgärdsklass näringsreteention: Iå

Kommun:: Trosa

In venteringsd
datum: 2014
4-04-29

Beskrivning
Den ca 4,55 km långa Lagnöbäckken saknar sp
pecifikt källflöde och m
mynnar i
Lagnövikeen ca 3 km söder om T
Trosa (Figur 4:1). Enligt tidigare unndersökningar torkkar den lillaa bäcken ut regelbundeet och har ob
betydligt väärde för
fisk (Ekblad m.fl. 199
94). Bäckenn rinner gen
nom ängs- och jordbrukksmarker
och liknarr mer ett åkeerdike än enn bäck. De nedre
n
delarn
na rinner geenom en
golfbana och
o mynnin
ngen sker difffust i ett stort bladvasssbestånd.

Figur 4:1. Öveersiktskarta Laggnöbäcken medd mynning utpe
ekad.

Fiskförekomst
Uppgifter kring fiskfö
örekomst saaknas från vattendraget
v
t.

Eventuellla konflikte
er vid åtgärrder
I princip hela
h vattend
draget omfatttas av Lövh
hagen-Bresäätter torrlägggningsföretag från 1939 vilkett idag försvåårar åtgärdeer i själva bääckfåran. Innga kända
natur- elleer kulturvärd
den finns i aanslutning till
t objektet..

Bedömning/åtgärdssförslag
Inga platssspecifika åttgärder föresslås. Därem
mot är allmänna åtgärdeer för att
minska traansporten av
v partiklar ooch näringsäämnen till kusten
k
angellägna som
exempelviis odlingsfriia zoner länngs med den
n jordbruksm
mark som kkantar
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bäcken. Vid
V Lövhageen finns ett vviltvatten so
om bedöms som så öveergödningspåveerkat att det saknar värdde för fisk (Figur 4:2). Bäckens vaanligtvis
mycket lågga vattenförring gör att området intte bedöms vara
v nåbart för kustfisk.

Figur 4:2. Vilttvattnet vid Lövvhagen vid inve nteringen i aprril 2014. Under inventeringstilllfället be‐
dömdes viltvaattnet så påverkat att övergöddning att det saaknar värde för fisk. Foto: Micaael Söderman.
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Objekt 5.. Bäck vid Stora
S
Utte rvik, Trosa
a
Åtgärdskllass fisk: Iå

Åtg
tgärdsklass näringsreteention: Iå

Kommun:: Trosa

In venteringsd
datum: 2012
2-05-15

Beskrivning
Den ca 2,55 km långa namnlösa bbäcken myn
nnar i Yttre Hållsfjärden
H
n söder om
Trosa. Avvrinningsom
mrådet utgörss av skogsm
mark och bääcken rinnerr bitvis
genom alssumpskog. Strax
S
uppstrröms mynniingen i haveet finns ett cca 4 hektar
stort fukt/--strandängssområde som
m tidigare utgjorde
u
en havsvik
h
menn som på
grund av sedimentatio
s
on och landdhöjning torrrlagts.

Figur 5:1. Öveersiktskarta me
ed bäckens mynnning utpekad.

Fiskförekomst
Under invventeringen observeradees vuxen gäädda i mynn
ningsområdeet. Markägaren uppgav att gädd
da förr om ååren sökte sig
s upp på de
d då betydlligt blötare
och öppnaa ängarna up
ppströms m
mynningen fö
ör att leka.

Eventuellla konflikte
er vid åtgärrder
Inga kända natur- elleer kulturvärrden finns i anslutning till
t objektett.
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Bedömning/åtgärdssförslag
Vattendragget bedöms ha för låg vvattenföring
g för att kun
nna dämmass till en
våtmark tiillgänglig fö
ör kustlevannde gädda. De
D tidigare tidvis överssvämmade
strandängaarna uppströ
öms mynninngen har san
nnolikt bliv
vit alltmer toorrlagda
till följd avv landhöjning. Inga plaatsspecifikaa åtgärder fö
öreslås för ddet utpekade objekktet.

Figur 5:2. Dett sanka område
et direkt uppstr öms mynningen bedömdes på
å grund av vatteendragets
ringa storlek inte som lämpligt för anläggannde av en överssvämningsvåtm
mark. Platsen haar tidigare
nväxning med aal. Foto: Tobias Fränstam.
betats men är nu under igen
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Objekt 6.. Erikslundsbäcken
Åtgärdskllass fisk: 2

Åtg
tgärdsklass näringsreteention: 1

Kommun:: Trosa

In venteringsd
datum: 2014
4-04-30 m.ffl.

Beskrivning
Erikslundssbäcken, iblland även bbenämnd Tu
unsättersbäcken, är ett cca 4,5
kilometer långt vatten
ndrag som m
mynnar i Håållsviken caa 4 kilometeer söder
om Trosa. Bäcken av
vvattnar denn lilla skogsssjön Mörtsjön och på ääldre kartor
m
vattendrag
v
m
med två greenar. Grenen
n från Mörttsjön är
syns ett meandrande
idag delvis igenlagd med
m täckdikken och övrriga delar av
v vattendragget har
påverkats kraftigt gen
nom kanalissering och återkomman
å
nde rensninggar. Längs
m
mellaan mynningen och riksv
väg 219 är ffallhöjden
en sträckaa av ca 500 meter
högre och bäcken rinn
ner i ett bitvvis opåverk
kat lopp omg
given av skuuggande
vegetationn (Figur 6:1). Ett källvaattensutflöd
de i höjd med Storgårdeen uppges
garantera ett visst flöd
de i bäckenn även underr torra somrrar (Ekblad m. fl.
1994).

Figur 6:1. Öveersiktskarta me
ed Erikslundsbä cken mynning och
o åtgärdsförsslag utpekade.

Fiskförekomst
Vid inventteringstillfäället den 30 april 2014 observeradees stor- ochh småspigg
allmänt länngs med heela bäcken uupp till Erikslunds gård
d. Enligt boeende vid
Tunsätter nära mynniingen stigerr varje vår sttora blanka fiskar upp i ån och
plaskar runnt på de gru
unda strömssträckorna i höjd med gården.
g
Efteer beskrivning bedöm
mdes att deet rör sig om
m lekande id
d.
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Det finns flera
f
rapporrter om att E
Erikslundsb
bäcken ska hålla
h
ett besstånd av
havsöring och observ
vationer av eenstaka lekffiskar har sk
kett regelbuundet även
under senaare år (Lund
dström munntl.). Översiktliga elfisk
ken har dockk inte
visat på nåågon föreko
omst längs m
med de biotopmässigt bäst
b lämpadde områdena i höjdd med Tunssätters gård (Ekblad m.. fl. 1994, Brunell
B
munntl.).
Fångsten har
h endast bestått
b
av stoorspigg, sm
måspigg och skrubbskäddda. Sannolikt är de
d observationer av lekaande havsörring som gjorts resultattet av utsättningar, eller så fin
nns ett svagtt bestånd med
m mycket låga tätheteer av uppväxande öring,
ö
möjlig
gen i anslutnning till de ej elfiskadee sträckornaa med
källuppsprrång högre upp
u i bäckeen.

Eventuellla konflikte
er vid åtgärrder
Hela vatteendraget om
mfattas av Tuuna-Erikslu
und-Ekebonäs torrläggnningsföretag från 19942 vilket id
dag försvåraar åtgärder i själva åfårran. Inga käända natureller kultuurvärden fin
nns i anslutnning till objeektet.

Bedömning/åtgärdssförslag
Trots den hårda kanalliseringen ffinns längs med
m delar av
v sträckan uupp till
källflödenna vid Storgården relatiivt långa och
h sammanhängande paartier med
strömmannde vatten occh en viss nnaturlig återrmeandring inom den räätade och
dikade fårran (Figur 6:2). Vid bessöket i aprill 2014 var vattnet
v
klart och till
synes av god
g kvalitet i jämförelsse med mång
ga liknandee bäckar i reegionen,
sannolikt på
p grund av
v en hög anddel källvatteen.

Figur 6:2. Erikkslundsbäcken har längs långaa partier börjat att återmeandrra inom den ka naliserade
fåran och harr ett vatten av till
t synes god kvvalitet med bra hastighet för strömlevande fisskarter som
öring och flod
dnejonöga. I Ba
akgrunden Erikl unds gård. Foto
o: Micael Söderrman.

Erikslundssbäcken harr potential aatt återfå höga naturvärrden längs m
med stora
delar av stträckningen
n upp till Stoorgården, men
m detta krääver förändr
dringar i
25
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dagens maarkanvändning längs m
med sträckan
n. Det dikningsföretag som berör
sträckan är
ä aktivt och
h ån rensas rregelbundett med ungeffär tio års inntervall.
Den naturalisering av
v bäckfåran som påbörjjas kommer därmed sannnolikt att
försvinna inom någraa år i sambannd med nyaa rensningsaarbeten. Maarkägarna
har vid koontakt i samb
band med innventeringeen ställt sig generellt poositiva till
åtgärder soom förbättrar miljön i åån, men mo
otsätter sig i dagsläget rrelevanta
åtgärder i form av träädplanteringg för ökad beskuggning
g liksom anddra åtgärder som innskränker markanvändn
m
ningen läng
gs med ån. Förnyad
F
konntakt bör
tas om nyaa stödformeer inrättas föör att tillexeempel ersättta förluster ppå grund
av ökad häänsyn till vaattenmiljön..
ör att Eriksluundsbäcken
n redan idag
g måste betrraktas som
Förekomsten av id gö
ett värdefuullt vattendrrag där de nnedre, relativ
vt orörda deelarna är vääl värda att
skydda. Biotopvård genom
g
utlägggning av sttenmaterial skulle i kom
mbination
med ökad beskuggnin
ng öka sträcckans värden ytterligaree. På sikt kaan denna
sträcka ävven komma att utgöra eett lämpligt lekl
och upp
pväxtområdde för
havsöring (Figur 6:3)).

Figur 6:3. Ned
dströms väg 219 har Eriklundssbäcken ett forssande till ström
mmande lopp m
med hårda
bottnar. Vattnet var vid besö
öket i april 20144 klart, men de
en rika påväxten
n indikerar att vvattnet är
övergött. Foto: Nils Ljunggre
en.
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Objekt 7.. Ringsjöbä
äcken
Åtgärdskllass fisk: 1

Åtg
tgärdsklass näringsreteention: 0

Kommun:: Trosa

In venteringsd
datum: 2013-04-26

Beskrivning
Ringsjöbääcken är ca 1 km lång, aavvattnar Ringsjön
R
och
h mynnar i H
Hållsviken
en dryg haalvmil västeer om Trosaa (Figur 7:1)). Mynningssområdet ärr kraftigt
igenväxt med
m bladvasss och bedöömdes vid in
nventeringsttillfället intee som
passerbartt för fisk (Fiigur 7:3). O
Omgivande marker
m
utgö
örs av framfförallt
lövskog occh ängsmarrker. Stora ddelar av bäccken har ett meandrande
de lopp
med ett boottensubstraat som domiineras av steen och grus av mindre fraktioner.
Enligt tidiigare underssökningar uuppges att bääcken riskerrar att torkaa ut under
sommarenn (Ekblad m.
m fl. 1994).

Figur 7:1. Öveersiktskarta Rin
ngsjöbäcken meed mynning och
h åtgärdsförslag
g utpekade.

Fiskförekomst
Uppgifter kring fiskfö
örekomst saaknas från vattendraget
v
t. Ingen fiskk observerades vid inventering
i
stillfället.

Eventuellla konflikte
er vid åtgärrder
Inga kända natur- elleer kulturvärrden finns i anslutning till
t objektett.

Bedömning/åtgärdssförslag
Biotopvårrd genom steenutläggninng och tillfö
örsel av död ved skulle öka bäckens värde och i komb
bination medd att mynnin
ngen öppnaas upp bör bbäcken i

27

SVERIGES SPO
ORTFISKE‐ OCH FISKEVÅRDSFÖ
ÖRBUND
RAPPORT 201
15:2

framtiden kunna fung
gera som lekkområde förr strömlevan
nde fiskarteer, bland
annat id (F
Figur 7:2). Enligt
E
det kkartunderlag
g Sportfiskarrna har tillggång till
omfattas innte bäcken av något m
markavvattniingsföretag vilket under
erlättar
genomföraandet av åtg
gärder.

Figur 7:2. Ringsjöbäcken harr en till stora deelar naturligt meandrande lopp men har renssats på grövre
nom tillförsel avv större sten occh död ved skulle bäckens värd
de som lek‐ ochh uppväxtom‐
material. Gen
råde för ström
mlevande fisk öka.
ö Foto: Nils LLjunggren.

Figur 7:3. Mynningsområdett är kraftigt igennväxt och vattn
net silar diffust genom tät bladdvass de sista
hundra metraarna innan myn
nningen. Sträckaan bedömdes vid
v besöket inte
e vara passerbaar för fisk.
Foto: Nils Ljunggren.
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Objekt 8.. Hålviksbä
äcken
Åtgärdskllass fisk: 1

Åtg
tgärdsklass näringsreteention: 0

Kommun:: Trosa

In venteringsd
datum: 2012
2-05-15

Beskrivning
Den 350 m långa bäcken avvattnnar sjön Hållviken och mynnar
m
i Daalbyöviken
ca 7 km sööder om Tro
osa (Figur 88:1). Bäcken
n rinner kan
naliserad gennom framförallt åkeermark med inslag av skkogspartierr längs de öv
vre och nedr
dre delarna.
Vid inventteringstillfääller i maj 2 012 bedömdes att det är
ä fri vandriingsväg
för fisk uppp till Hålviken men attt vattenförin
ngen är sparrsam och fissk endast
kan ta sig upp vid gyn
nnsamma fllöden och fö
örhållanden
n (Figur 8:2)).

Figur 8:1. Öveersiktskarta Hållviksbäcken meed mynningen utpekad.
u

Fiskförekomst
Ingen fiskk observerad
des vid inveenteringstillffället. Sedan
n tidigare fiinns rapporter av abborre,
a
mö
ört och braxxen från vatttendraget (E
Ekblad m. fl
fl. 1994).

Eventuellla konflikte
er vid åtgärrd
Inga naturrreservat eller Natura-22000 områden finns i an
nslutning tilll objektet.
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Bedömning/åtgärdssförslag
Bäcken haar sannolikt ett värde soom vandringsled för fissk mellan hhavet och
Hålviken. Omgivandee mark tyckks ligga i trääda sedan nåågra år och läckaget
av näring och partiklaar och närinngsämnen frrån omgivan
nde mark beedöms
därför som
m liten. Om marken åteer brukas bö
ör allmänna åtgärder soom odlingsfria zoner
z
alternaativt etablerring av funk
ktionella kan
ntzoner skap
apas längs
med bäckeen.

Figur 8:2. Hålviksbäcken harr ett övervägandde flackt lopp genom
g
jordbruk
ksmark. Förekoommande
vägtrummor bedöms vara passerbara för fiisk. Foto: Tobiaas fränstam.
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Objekt 9.. Örboholm
msbäcken
Åtgärdskllass fisk: 2

Åtg
tgärdsklass näringsreteention: 2

Kommun:: Trosa

In venteringsd
datum: 2013-04-25

Beskrivning
Den ca 6,55 km långa Örboholmssbäcken avv
vattnar klarv
vattenssjön G
Gisesjön
och mynnar i Viksfjärden ca 10 kkm sydväst om Trosa (Figur
(
9:1). Vattendraget falller kraftigt den
d första kkilometern efter
e
utloppeet ur sjön occh längs
denna strääcka finns fllera konstruuktioner från
n tidigare krraftutvinninng. Den
naturliga fallhöjden
f
är
ä dock så höög att annan
n fisk än ål sannolikt alldrig har
kunnat passsera sträck
kan (Figur 99:2).

Figur 9:1. Karrta över Örboho
olmsbäcken meed åtgärdsförslaag utpekade.

Figur 9:2. Ned
dströms Gise kvvarn finns brantta forsar som sannolikt utgör ett naturligt occh definitivt
vandringshind
der för alla fiskarter. Foto: Nilss Ljunggren.
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Nedströms fallen vid Gise kvarnn ändrar Örb
boholmsbäcken snabbt karaktär.
Fallhöjdenn minskar och vattendrraget rinner rätat och kaanaliserat geenom en
flack dalgång med öv
vervägande jjordbruksm
mark. Vatten
nkvaliteten fförsämras
snabbt ochh redan de första
f
tillrinnnande åkerd
dikena bidraar påtagligtt till det
allt mer grrumliga vatttnet (Figur 99:3). Föruto
om kortare strömmande
s
e partier,
framföralllt i anslutnin
ng till Örbohholms gård, är vattenhastigheten llåg med
svagt ström
mmande vaatten och mj uka bottnarr.

Figur 9:3. Närr Örboholmsbäcken når jordbrrukslandskapett grumlas Gisesjjöns klara vatteen snabbt av
partiklar från omgivande jorrdbruksmark. Footot visar samm
manflöde med ett
e större jordbbruksdike i
mmarstugan. Foto: Nils Ljungggren.
höjd med Ham

Fiskförekomst
Vid inventtering den 25
2 april 20113 observeraades lekand
de gädda på sträckan
längs medd Kvarnängeen direkt upppströms Örrboholm. Äv
ven stora m
mängder
löja och sppigg observ
verades näraa mynningen
n. Tidigare finns rappoorter av
gädda, abbborre, signaalkräfta, abbborre, mört och
o lake (Ekblad m. fl.. 1994).
on, uppvuxeen och boen
nde på Örboholms gårdd sedan
Enligt Claas Erlandsso
tidigt 19500-tal var Örrboholmsbäccken när haan var ung ett
e fiskrikt vvattendrag.
Som barn brukade Cllas meta i bääcken och fick
f då myck
ket ål och ab
abborre.
Under de senaste åren
n har det vaarit en del prroblem med
d bäver i bäccken och
flera damm
mar har riviits. Vid rivnningsarbetett har en del ålar observeerats. Id
har alltid i stort antal vandrat ändda upp till fallen
f
nedstrröms Gisesjjön för att
leka underr våren. Fråån sent 19900-tal och fraam till idag har
h han iblaand sett
öring i ån.. Det har rörrt sig om stoora öringar (2-5 kilo) som hittats iinstängda i
djuphålornna vid låg so
ommarvatteenföring. Nåågra små örringar har doock aldrig
observeratts. Enligt ry
ykten har booende längree uppströmss planterat uut laxartad
fisk i ån de senaste årrtiondena (B
Brunell mun
ntl.). Sannollikt rör sig oobservationerna däärför om utp
planterad örring som eftter havsvistelse återvännt till
bäcken förr lek.
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Eventuellla konflikte
er vid åtgärrder
Objektet omfattas
o
av flera dikninngsföretag; Västankärr--Hammarstuugan-Berg
torrläggninngsföretag från
f
1953 ooch Örbohollm-Yttervik
k torrläggninngsföretag
från 1948.. Detta försv
vårar idag ååtgärder i sjäälva åfåran. Inga utpekkade naturvärden finnns längs bääcken, därem
mot ett antall forn- och kulturlämni
k
ingar.
Strax uppsströms Örbo
oholms gårdd finns resteerna (damm
mvallen) frånn en gammal kvarnndamm. Ned
dströms Gissesjön i höjd
d med Broby
y finns en ggammal
raserad steenbro.

Bedömning/åtgärdssförslag
Flera olikaa typer av åtgärder
å
kann genomföraas för att åteerställa vatteendragets
ekologiskaa funktionerr. Dels finnns sträckor som är i beh
hov av biotoopvård
genom steenutläggning
g, framföralllt sträckan nedströms fallen och vvandringshindren viid Gisekvarn
n där förbätttrade lek- och
o uppväxttområden föör bland
annat id, havsöring
h
occh flodnejonnöga kan sk
kapas. Läng
gs de partierr där bäcken rinner genom
g
jordb
bruksmark är det angelläget att skaapa funktionnella kantzoner för att
a öka besk
kuggningen och binda upp
u strandb
brinkarna sam
amt att
tillföra steen och död ved
v för att ååterställa bo
ottnarna.
Strax uppsströms Örbo
oholms gårdd vid Kvarn
nängen (Figu
ur 9:4) finnns möjlighet att anläägga en ca 30
3 hektar sttor våtmark
k. Våtmarken
n skulle utggöra ett
effektivt filter
f
för parrtiklar och nnäringsämneen för det vaatten som iddag transporteras raakt ut i Vikssfjärden sam
mtidigt som
m den kommer utgöra leek- och
uppväxtplast för kustlevande gäddda och läm
mpligt häckn
ningsområdee för en
rad olika fågelarter.
f

Figur 9:4. Kvaarnängen uppsttröms Örboholm
ms gård. Områd
det dämdes fram till första hallvan av 1900‐
talet då en kvvarn fanns anlaggd i anslutning till Örboholms gård. Områdett har även på seenare år varit
tidvis översväämmat i samband med att bävver dämt bäcken direkt nedströms. Foto: Nilss Ljunggren.

Marken viid Kvarnäng
gen ägs idagg av Holmeen AB men arrenderas
a
uut till Clas
Erlandssonn, Örboholm
ms gård som
m brukar maarken på hobbynivå. Enn dialog
med Holm
men har påbö
örjats vilka vid en första kontakt ställer
s
sig föörsiktigt
positiva till anläggand
det av en vååtmark.
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Objekt 10
0. Luckebo
olsbäcken
Åtgärdskllass fisk: 1

Åtg
tgärdsklass näringsreteention: 1

Kommun:: Trosa

In venteringsd
datum: 2013-04-26

Beskrivning
Den ca 4 km
k långa bääcken saknaar specifikt källflöde
k
occh mynnar i Mättingeviken ca 13 km sydv
väst om Troosa (Figur 10:1). Den liilla bäcken rrinner
kraftigt rättad genom åkermarker
å
r och är bitv
vis kulverterrad. Enligt ttidigare
undersöknningar är vatttenföringenn sparsam och
o bäcken torkar
t
ut soommartid
(Ekblad m.
m fl. 1994).

Figur 10:1. Övversiktskarta Lu
uckebolsbäckenn med mynningg och åtgärdsförrslag utpekade..

Fiskförekomst
Uppgifter kring fiskfö
örekomst saaknas från vattendraget
v
t och ingen fisk observeradess vid inventteringen.

Eventuellla konflikte
er vid åtgärrder
Delar av bäcken
b
rinneer genom N
Nynäs naturrreservat.

Bedömning/åtgärdssförslag
Enligt det kartunderlaag Sportfiskkarna har tilllgång till om
mfattas intee bäcken
av något markavvattn
m
ningsföretagg vilket und
derlättar gen
nomförandett av åtgärder. Då bääcken är kraaftigt dikad och fallhöjd
den är väldiigt dålig är ddet svårt
att genomföra några konkreta
k
åtggärder. En mindre
m
våtm
mark för närringsre-
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tention ochh fåglar sku
ulle kunna sskapas direk
kt uppströms Luckebol.. Vattenföringen i bääcken ansess för låg för att fungeraa för fisk.

Figur 10:2. Strax uppströms Luckebol finns möjlighet att skapa
s
en mindre
e våtmark för nnäringsretent‐
ion och lämpligt område för fåglar. Foto: N ils Ljunggren
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Objekt 11
1. Trobboffjärdens uttlopp
Åtgärdskllass fisk: 2

Åtg
tgärdsklass näringsreteention: 0

Kommun:: Nyköping

In venteringsd
datum: löpaande

Beskrivning
Trobbofjäärden bör hisstoriskt ha hhaft en myccket stor bettydelse för ffiskproduktionenn i närliggan
nde kustomrråde och ett ekonomisk
kt betydandee fiske
efter blandd annat brax
xen, ål, abboorre och lak
ke bedrevs åtminstone
å
ffram till
1950-talett (Österbygd
dens vattenddomstol 195
55). Den ko
orta åsträckaa som naturligt skilljer fjärden från havet bborgar för en
e låg vatten
nomsättningg med
snabb upppvärmning som
s
i kombiination med
d stora grunda vattenom
mråden
och flackaa stränder med
m betade sstrandängar bör ha skap
pat goda bettingelser
för lek ochh uppväxt för
fö en lång rrad vårlekan
nde fiskarterr. De tillrinnnande
vattendraggen har föru
utom en utsöötande verk
kan på självaa Trobbofjäärden utgjort lekom
mråden för strömlekannde arter som
m id och mö
ört. Sannolikkt har
även havsöring historriskt lekt i N
Nynäsån, fraamförallt up
ppströms Ruundbosjön,
(Objekt 122) innan ån dämdes uppp med kvarn
ndammar.

Figur 11:1. Övversiktskarta Trrobbofjärdens uutlopp.

I sambandd med etableeringen av S
Studsviks attomforsknin
ngsanläggniing på
1950-talett förändradees förutsättnningarna förr den fisk so
om vandradee in och ut
ur Trobboofjärden. Deen ensligt beelägna forsk
kningsanläggningen varr i behov
av betydannde mängdeer färskvatteen och för att
a möjliggöra användni
ning av
vatten frånn den närlig
ggande Trobbbofjärden krävdes
k
att de
d återkomm
mande
inbrotten av
a brackvattten stoppaddes. Studsvik fick 1955 tillstånd attt uppföra
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ett dämmee i utloppsån
n i syfte att hindra de återkomman
å
nde brackvaattensinbrotten occh därigenom
m omvandlaa fjärden till en insjö med
m helt söttt vatten
(Österbyggdens vatten
ndomstol 19955). Reglerringen sker automatisktt genom
att dammlluckan stäng
gs vid situattioner då haavvattennivåån riskerar aatt överstiga nivånn i Trobbofj
fjärden och lluckan står därmed äveen öppen unnder långa
tider av årret (Figur 11
1:2, 11:3).
Det är intee klarlagt i vilken
v
omfaattning dammluckan pååverkar kusttfiskens
möjligheteer att röra siig mellan haavet och Trobbofjärden
n. Sannoliktt är det
stor skillnad mellan olika
o
år berooende på lufftryck/havsv
vattenstånd under
olika arterrs vandring. Det är dockk känt att sttora mängdeer fisk kan bbli stående
både uppsströms och nedströms
n
ddammluckan
n och vissa år förekomm
mmer relativt stora mängder
m
dö
öd fisk av fleera arter (Brrunell munttl.) Att fiskeen hindras
i sin vandrring medförr även en ökkad exponerring för pred
datorer i forrm av
fågel och säl, såväl so
om fiskandee människorr.

Fiskförekomst
Under invventeringen observeradees abborre, gädda, brax
xen id, mörtt och nors
i direkt annslutning tilll utloppet. E
Enligt sportffiskare på platsen
p
kan llake tidvis
vara en vaanlig fisk vin
ntertid. Histtoriskt har även
ä
ål fiskats i den koorta ån
(Österbyggdens vatten
ndomstol 19955).

Figur 11:2. Näär dammluckan
n är nerfälld innnebär den ett de
efinitivt vandrin
ngshinder för aalla vattenle‐
vande organismer och skärm
mar effektivt avv Trobbofjärden
n och dess tillflö
öden från kring liggande
2
Foto: Nilss Ljunggren.
kustområde. Foto från maj 2012.
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Figur 11:3. Vi högflöde är de
et möjligt för fissk att vandra till och från Trobbofjärden. Vid fototillfället
2
lekte stora
a mängder norss på den korta strömsträckan.
s
den 24 april 2013
Foto: Nils Ljun ggren.

Eventuellla konflikte
er vid åtgärrder
I och medd att Trobbofjärden idagg utgör en sötvattentäktt får inte bra
rackvatten
tränga in, något som försvårar
f
enn eventuell utrivning
u
av
v dammen.

Bedömning/åtgärdssförslag
Regleringsdammen mellan
m
Trobbbofjärden och
o havet utgör ett vanddringshinder för fiskk när luckan
n är nedfäll d, sannoliktt med effektten att lekvaandrande
fisk underr de flesta årr får en störrd lekvandriing med försämrad reprroduktionsframggång. Damm
men kan äveen hindra fisskyngel att migrera
m
frånn
Trobbofjäärden för forrtsatt spridnning i närliggande kusto
område.
Diskussionner har und
der 2014 påbbörjats för att
a utreda deen faktiska sskadan av
dammen och
o hur even
ntuell skadaa kan minsk
kas. Den 13 januari 20115 hölls ett
första mötte med repreesentanter ffrån Länssty
yrelsen i Söd
dermanlandds län,
Nynäs förvvaltning, Sttudsvik ochh Sportfiskarrna. Vid mö
ötet framgicck att
Studsvik ännu
ä
idag ärr helt beroennde av dam
mmen för sin
n färskvattennsförsörjning och att
a annan reg
glering av luuckan än deen som skerr idag knapppast är
möjlig.
Vid en eveentuell fram
mtida ändrinng i Studsvik
ks färskvatttensförsörjnning bör
dammen vid
v Trobbofj
fjärdens utloopp hållas permanent
p
öppen.
ö
Tillsvvidare bör
fiskeförbuud i närområådet överväggas i sambaand med att luckan är sttängd, i
synnerhet under våren
n.
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Objekt 12
2. Nynäsån
n
Åtgärdskllass fisk: 2

Åtg
tgärdsklass näringsreteention: 1

Kommun:: Nyköping

In venteringsd
datum: löpaande

Beskrivning
Nynäsån är
ä ca 7 km lång, avvattnnar klarvatttenssjön Bjö
örken och paasserar
även sjön Rundbosjön
n innan mynnningen i Trobbofjärde
T
en ca en kiloometer
nedströmss Nynäs slottt. Åns övree delar är i stort
s
sett opååverkade me
med ett fritt
meandrandde lopp där ån strömm
mar fram omg
given av sk
kog eller en vväl tilltagen trädriddå. Direkt uppströms
u
läänsväg 219 ligger Karlfors kvarn m
med sin 6
meter högga kvarndam
mm. Dammeen uppfördees på 1830-ttalet och utggör ett
definitivt hinder
h
för fisk
f som villl söka sig vidare upp i vattensystem
met.
Nedströms väg 219 minskar
m
fallhhöjden och ån löper tilll stora delarr kanaliserad genoom öppen betesb
och joordbruksmark. Strax up
ppströms Lititselby
finns spår av sprängn
ning där ån ffördjupats i syfte att dränera tidigaare våtmarker i anslutning
a
tiill åfåran. D
Direkt nedstrröms utlopp
pet från Runndbosjön
finns åter ett brantaree parti där ånn strömmar väl skuggaad genom höögvuxen
lövskog. Direkt
D
nedsttröms sjöns utlopp finn
ns en äldre dammbyggn
d
nad med
ett för fiskk ej passerbaart överfall på ca 1 metters fallhöjd
d. De sista hhundra
metrarna innan
i
utlopp
pet i Trobboofjärden harr en obefintlig fallhöjd och ån
har längs denna
d
sträck
ka breddatss och fördjup
pats kraftigt till en uppp till tio
meter bredd kanal.

Figur 12:1 Övversiktskarta ne
edre delen av N ynäsån med mynning och åtgä
ärdsförslag utppekade.
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Figur 12:2. Övversiktskarta övvre Nynäsån (u ppströms Rund
dbosjön) med åtgärdsförslag uutpekade.

Nynäsån är
ä tillsammaans med nioo andra kusttmynnande vattendrag llängs
Sörmlandsskusten utpeekat som ettt område med
m stora natturvärden, m
med betydelse för fisk
f och är särskilt
s
känssligt för påv
verkan (Län
nsstyrelsen SSödermanland 2013bb).

Fiskförekomst
Under invventeringen observeradees abborre, braxen, sarv, och mörtt. Sedan
tidigare finnns, bortsettt från ovansstående arteer rapporter av gädda, ggärs, id,
lake, löja och
o ål från vattendrage
v
et (Ekblad m.fl.1994).
m

Eventuellla konflikte
er vid åtgärrder
Hela ån inngår i Nynäss naturreserrvat. Enligt det kartunderlag Sportffiskarna
har tillgånng till omfatttas inte bäccken av någo
ot markavvattningsföreetag vilket
underlättaar genomförandet av åtggärder. Helaa området kring
k
Karlfoors kvarn
hyser högaa kulturvärd
den.

Bedömning/åtgärdssförslag
Sportfiskaarna påbörjaade under 20014 arbetet med att ta fram
f
en öveergripande
fiske- och vattenvårdsplan för heela Nynäs naturreservat
n
t. Arbetet skker på
uppdrag avv och i näraa sammarbeete med ägarren och förv
valtaren Sörrmlands
naturbruk.. Föreslagnaa åtgärder kkommer att utvecklas
u
vidare i fram
mtagen
plan.
Våtmarkeer
Nedströms Nynäs slo
ott finns möjjlighet att genom
g
grund
d schaktningg skapa en
våtmark soom skulle utgöra
u
ett läm
mpligt lekområde för fiskarter
f
som
m gädda,
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abborre, braxen
b
och sarv
s
(Figur 12:3). Våtm
marken skullle utgöra enn central
del i landsskapsbilden mellan Troobbofjärden
n och Orangeriet vid Nyynäs slott
och måstee därför utfo
ormas och pprojekteras i nära samm
marbete medd kulturmiljövårdeen. Estetisk
ka och kultur
urmiljömässiga värden kommer
k
ha en central
roll för vååtmarkens uttformning.

Figur 12:3. Needströms Oranggeriet vid Nynääs slott finns mö
öjligheter att an
nlägga en minddre våtmark
genom schaktning. Foto: Nils Ljunggren.

Uppström
ms Rundbosjön har storaa arealer våttmark försv
vunnit i sam
mband med
utvinning av jordbruk
ksmark. En restaurering
g av Långm
maren och om
mrådet
k
tillförra höga eko
ologiska värrden till omrrådet runt
runt Oppggård skulle kunna
Nynäs sam
mtidigt som förlorade kkulturmiljöeer i form av slåtterängar
ar återskapas.
Vandringgshinder occh biotopvåård
Dammen vid
v Rundbo
osjöns utloppp utgör ett absolut
a
vandringshindeer för alla
fiskarter och
o hindrar därmed
d
viddare vandrin
ng upp i vatttensystemett. Sportfiskarna bedöömer att van
ndringshinddret går att eliminera
e
geenom en visss avsänkning av daammens trösskel i kombbination med
d att vattenn
nivån nedstrröms höjs
genom så kallad trösk
kling där deen idag stark
kt koncentreerade fallhöj
öjden fördelas överr en längre sträcka.
s
Åtggärden inneb
bär sannolik
kt ett ingreppp i kulturhistoriskt värdefulla
v
konstruktion
k
ner i anslutn
ning till åfårran och måsste projekteras nogggrant i samrååd med kultturhistorisk
k expertis. Om
O åtgärdenn ska genomföras så bör dettaa ske samorddnat med yttterligare åtgärder i vatttensystemet där ävven fria van
ndringsvägarr från havett in till Trob
bbofjärden ssamt vidare vandrringsmöjlig
gheter uppstr
tröms i vatteensystemet utreds.
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Figur 12:4. Fo
otot visar sträckkan direkt nedsströms dammen
n vid Rundbosjö
öns utlopp. Gennom att för‐
dela den konccentrerade fallh
höjden vid dam
mmen över sträcckan nedströms kan platsen gö
göras passer‐
bar för vandrande fisk. En evventuell åtgärdd skulle dock inn
nebära ett visst ingrepp i kultuurmiljön och
måste därför projekteras no
oggrant i samrådd med kulturmiljövården. Foto
o: Nils Ljunggreen.

Karlfors Kvarn
K
med sin
s sex meteer höga kvaarndamm (Figur 12:5) uutgör ett
mycket svvåråtgärdat och
o definitivvt vandring
gshinder. Fraam till att frria vandringsvägarr har skapatts vid Nynäss slott får åttgärden ha låg
l prioritett.
Stora delaar av Nynäsååns sträckniing mellan Karlfors
K
kvarn ner till N
Nynäs
slott har påverkats geenom rätningg och rensn
ning och sak
knar dessutoom skuggande kanntzoner. Gen
nom återförrsel av struk
kturer i form
m av sten ochh död ved
skulle åfårrans värde för
f fisk och bottenfauna kunna ökaas. Om möj ligt bör
även en skkuggande kaantzon av trräd och busk
kar etableraas.
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Figur 12:5. Deen vackra Karlfo
ors kvarn utgörr med sin 6 metter höga damm ett definitivt vvandringshin‐
der för fisk occh har tillsvidarre låg prioritet nnär det gäller åtgärder i vatten
ndraget. Foto: N
Nils Ljung‐
gren.

Figur 12:6. Fo
otot visar Nynässån direkt nedsströms väg 219.. Sträckan skulle få ökade ekollogiska värden
genom tillförssel av stenmate
erial och etableering av en skugggande kantzon
n med träd och buskar. Foto:
Nils Ljunggren
n.
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Objekt 13
3. Skolhusggraven
Åtgärdskllass fisk: 1

Åtg
tgärdsklass näringsreteention: 1

Kommun:: Nyköping

In venteringsd
datum: 2013-05-03

Beskrivning
Den ca 5 km
k långa Sk
kolhusgraveen avvattnarr skogssjöarrna Stora occh Lilla
Frillingen. Längs den
n övre delenn av bäcken utgörs omg
givande marrker av
skog medaan omgivnin
ngarna nedsströms helt domineras av jordbrukksmark.
Bäcken mynnar
m
genom ett stort bbladvassom
mråde i Skäln
näsviken i dden norra
delen av Trobbofjärd
T
en.

Figur 13:1. Övversiktskarta Skkolhusgraven m
med mynning occh åtgärdsförsla
ag utpekade.

Fiskförekomst
Ingen fiskk observerad
des under innventeringen
n. Sedan tid
digare är dett känt att
gädda sim
mmar upp i vattendraget
v
t (Ekblad m.
m fl. 1994). Även id upppges leka
i Skolhusggraven (Bru
unell muntl.))

Eventuellla konflikte
er vid åtgärrder
De nedre delarna
d
av vattendraget
v
t omfattas av
a Segersta--Nynäs diknningsföretag från 19956 och en effektiv anvvändning av
v omgivande jordbrukssmark är
beroende av
a fortsatt god
g avrinninng. Enligt Nynäs
N
förvaltning så innnebär år
med högt vattenstånd
d i Trobbofjäärden probllem med avrrinningen m
med följd
att vårbrukket försenass.
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Bedömning/åtgärdssförslag
Skolhusgrraven är kraaftigt påverkkad av dikniing och rätn
ning. För attt öka
bäckens biologiska väärde med ettt mer naturrligt utseend
de krävs etabblering av
kantzoner och en förssiktig naturaalisering av åfåran där det är möjliigt. Lämpligtvis plannteras träd på
p västra siddan om bäccken vilket skulle
s
innebbära ökad
beskuggniing av vattendraget som
m minskar igenväxning
gen. Befintliiga strömsträckor biotopvårdass genom tilllförsel av steen för att åtterställa botttnarna och
skapa läm
mpligt lek- occh uppväxtoområden för fisk. Ett bra alternativv vore att
genomföraa åtgärdernaa samordnat
at i samband
d med etableering av ett ekologiskt
funktionelllt tvåstegsd
dike.
Enligt det kartunderlaag Sportfiskkarna har tilllgång till om
mfattas intee det utpekade åtgärrdsområdet av något m
markavvattniingsföretag, något som underlättar eventuella praktisk
ka åtgärder
En vägtrum
mma vid Frröda (liten ggrusväg på västra
v
sidan
n om väg 21 9) utgör
vandringshhinder vid lågvatten.
l
Y
Ytterligare vandringshin
v
nder utgör B
Bråfalls
såg med en raserad sttendamm viilken vattnet letar sig ig
genom. Docck bedöms
vattendragget som så litet att fisk inte kan van
ndra så lång
gt uppström
ms.

Figur 13:2. Fo
otot visar den kanaliserade skoolhusgraven up
ppströms Tegelk
källan. Etablerinng av kantzo‐
ner och tillförrsel av sten skulle öka bäckenss biologiska värrden. Sträckan lämpar sig ävenn väl för
etablering av ett så kallat två
åstegsdike. Fotto: Nils Ljunggre
en.
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Objekt 14
4. Bäck vid
d Hånö
Åtgärdskllass fisk: iå

Åtg
tgärdsklass näringsreteention: iå

Kommun:: Nyköping

In venteringsd
datum: 2014
4-02-18

Beskrivning
Den ca 6000 m långa bäcken
b
har ssin början vid
v Kålfjärd
den, en förree detta vik
av Trobboofjärden som
m idag utgörr ett sumpm
marksområde där flera ggrävda
dammar (cca 3 hektar)) anlagts. Bääcken är ren
nsad och rin
nner kanalisserad genom bladvvass och alssumpskog läängs de övree delarna. Mynningen
M
ssker i den
västra deleen av Trobb
bofjärden caa 9 km sydo
ost om Tystb
berga.

Figur 14:1. Övversiktskarta bä
äck vid Hånö m
med mynningen i Trobbofjärden utpekad.

Fiskförekomst
Under invventeringen konstateraddes via konttakt med maarkägaren attt gräs-,
koi- och sppegelkarp planterades
p
uut i dammaarna vid säteeriet under vvåren
2014. Om
m dessa indiv
vider överleevt är i dagsläget oklartt. Ett galler hhar placerats vid väägtrumman i höjd med Alphyddan
n för att hind
dra att karpaarna rymmer eller att
a stora gäd
ddor simmaar upp i dam
mmarna (Fig
gur 14:2). Seedan tidigare finns rapporter av
a småspiggg från bäckeen (Ekblad m.
m fl. 1994)).
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Figur 14:2. Ettt galler har placcerats vid vägtrrumman som finns i höjd med Alphyddan förr att hindra de
inplanterade karparna från att
a rymma. Fotoo: Rickard Gusttafsson.

Eventuellla konflikte
er vid åtgärrder
Inga kända natur- elleer kulturvärrden finns i anslutning till
t objektett.

Bedömning/åtgärdssförslag
De grundaa dammarnaa vid säterieet utgör sann
nolikt lek- och
o uppväxttområde
för fisk, men
m i och meed utplanterringen av kaarp i dammaarna föreslåås inga
åtgärder föör objektet i dagsläget.

Figur 14:3. Dee grunda damm
marna var vid innventeringstillfäället isbelagda men
m har sannollikt utgjort ett
viktigt lek‐ occh uppväxtområ
åde för från Troobbofjärden vandrande fisk. Id
dag är dock intee dammarna
tillgängliga fö
ör vandrande fissk i och med deet vid utplantering av karp insttallerades ett gaaller vid en
vägtrumma nedströms
n
dammarna. Foto: R ickard Gustafssson.
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Objekt 15
5. Måstena
abäcken
Åtgärdskllass fisk: 1

Åtg
tgärdsklass näringsreteention: 1

Kommun:: Nyköping

In venteringsd
datum: 2014
4-04-28

Beskrivning
Måstenabääcken avvatttnar jordbruuksmark össter om Tysttberga tätort
rt och
mynnar i Sundhällafj
S
ärden, Sibbbofjärden, caa 2,5 km östter om Tysttberga.
Bäcken ärr uppdelad i två grenar,, en från Tystberga och
h en från Lässtringe
som går saamman ca 650
6 m uppsttröms mynn
ningen. Bäcken är krafttigt påverkad av dikkning och rinner kanaliiserad genom
m framföralllt åkermarkk (Figur
15:1). Kanntzoner läng
gs vattendraaget saknas helt vilket gör
g att vatteendraget är
kraftigt nääringsbelastad med ett vvanligtvis mycket
m
grum
mligt vattenn.

Figur 15:1. Övversiktskarta Måstenabäcken
M
med mynning och
o åtgärdsförsslag utpekade.

Fiskförekomst
Ingen fiskk observerad
des under innventeringen
n. Sedan tid
digare finns rapporter
av gädda, braxen, mö
ört och id fråån bäcken (Ekblad m. fl.
f 1994).

Eventuellla konflikte
er vid åtgärrder
Objektet inngår i dikniingsföretageen Björksun
nd, Hessle, Fageräng,
F
SSvankäng,
Oppeby, Brokulla
B
m.fl. från 192 1, vilket idaag försvårarr åtgärder i ssjälva
åfåran. Ingga natur- elller kulturväärdesklassad
de objekt fin
nns i anslutnning till
bäcken.
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Bedömning/åtgärdssförslag
Omgivandde åkermark
ker i kombinnation av av
vsaknad av kantzoner ggör vattendraget är kraftigt
k
grum
mlat och sannnolikt även
n näringsbelastat. Storaa delar av
bäckens nedre lopp sk
kulle kunnaa förbättras genom etab
blering av kaantzoner i
syfte att minska
m
avrin
nningen av ppartiklar och
h närsalter.
I dalen neddanför Sund
dbo gård lågg innan utdiikningarna en ca en hekktar stor
vattenspeggel med om
mgivande hävvdade stran
ndängar (Fig
gur 15:2). O
Området
torrlades i samband med
m att bäckken dikades ur men bleev aldrig så ttorrt att
det kunde brukas. Genom grävniing skulle vattenspegel
v
ln kunna åteerskapas
mbination meed återupptaagen hävd på
p de omgiv
vande blöta markerna
och i kom
skulle omrrådet kunnaa få värde soom lekplats för gädda och
o rast- ochh häckningslokall för fåglar (Figur
(
15:3 ). Inga disk
kussioner haar ännu förtss med
berörda markägare.
m

Figur 15:2. Urrklipp från Hära
adsekonomiskaa kartan visar attt det låglänta området
o
nedannför Sundbo
gård vid förraa sekelskiftet va
ar ett öppet om
mråde med vidstträckta slåtterm
mader runt en ppermanent
grund vattensspegel.
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Figur 15:3. Dee gamla slåtterm
maderna vid Suundbo är idag under igenväxning med buskveegetation och
kommer sann
nolikt att vara helt
h igenvuxna iinom några årtiionden om hävden inte återuppptas. Genom
schaktning skkulle delar av de
en permanentaa vattenspegel som
s
tidigare fanns på platsen kunna åter‐
skapas vilket i kombination med
m återuppta gen slåtter skulle skapa ett fin
nt våtmarksomrråde med
man.
värde för fisklek och våtmarksfåglar. Foto: Micael Söderm
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Objekt 16
6. Björksun
ndsbäcken
n Huvudfårran
Åtgärdskllass fisk: 1

Åtg
tgärdsklass näringsreteention: 1

Kommun:: Nyköping

In venteringsd
datum: 2014
4-04-30

Beskrivning
Den ca 200 km långa bäcken
b
avvaattnar jordbruksmarkerr söder om T
Tystberga
och mynnar intill Bjö
örksunds gårrd i Sibbofjärden. Bäck
ken rinner tiill sin
helhet rätaad omgiven av flack åkkermark och
h är kraftigt påverkad aav mänsklig aktiviteet genom diikning och kkontinuerlig
g rensning.

Figur 16:13. Översiktskarta
Ö
Björksundsbäck
B
kens huvudfåra med mynning och åtgärdsförrslag utpe‐
kade. I övre delen
d
av bilden syns grenen fråån Käxlan som mynnar i Björkssundsbäcken.

Fiskförekomst
Under invventeringen observeradees småspigg
g. Sedan tid
digare är dett känt att
de nedre delarna
d
av bäcken
b
utgjoort lekområd
de för gädda, braxen occh mört
(Ekblad m.
m fl. 1994).

Eventuellla konflikte
er vid åtgärrder
Bäcken avvvattnar storra arealer åkkermark av mycket god
d kvalitet occh omfattas till sin helhet av dikningsföre
d
etaget Björk
ksund-Stång
gby-Nälbergga torrn 1928.
läggningsfföretag från
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Bedömning/åtgärdssförslag
Björksunddsbäckens huvudfåra
h
ärr sedan lång
g tid kanalisserad och om
mvandlad
till vinkelrräta diken omgiven
o
av låglänt och
h tillsynes mycket
m
bördiig jordbruksmarkk. Den låga fallhöjden ggör att någrra större restaureringsåttgärder av
åfåran ochh dess omgivning sannoolikt inte gåår att genom
mföra utan nnegativ
påverkan på
p jordbruk
ksmarken. E
Eventuella åtgärder bör inriktas på att genom
etableringg av permanent gräsbevvuxna kantzoner minim
mera avrinninngen av
partiklar tiill åfåran saamt att genoomföra fram
mtida rensnin
ngsarbeten så skonsamt som möjligt. Om
m möjligt böör dikets sv
vämplan i saamband medd framtida
rensningsaarbeten återrskapas genoom grävnin
ng av så kalllade tvåsteggsdiken.
I höjd medd Holmtorp påträffadess under inveenteringen ett
e rikligt beestånd av
vattenpestt, en främmaande art som
m ofta förek
kommer i öv
vergödda vaatten (Figur 16:3).

Figur 16:2. Björksundsbäcke
en rinner till sin helhet rätad omgiven av flack
k åkermark ochh är i behov av
omfattande åtgärder
å
för att återfå höga naaturvärden. I daagsläget ses docck bibehållandee eller nyeta‐
blering av permanent bevuxxna kantzoner ssom den åtgärd
d som kan genomföras utan koonflikter med
jordbruket. Ettablering av två
åstegsdiken skuulle öka bäckens ekologiska värden. Foto: Miccael Söder‐
man.

Figur 16:3. Un
nder inventerin
ngen av Björksuundsbäckens hu
uvudfåra påträffades Vattenpeest. Foto:
Micael Söderman.
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Objekt 17
7. Björksun
ndsbäcken
n grenen frrån Käxlan
Åtgärdskllass fisk: 2

Åtg
tgärdsklass näringsreteention: 0

Kommun:: Nyköping

In venteringsd
datum: 2014
4-04-30 m.ffl.

Beskrivning
Ca 2,5 km
m uppströmss Björksunddsbäckens mynning
m
i Siibbofjärden ansluter
en 3 km låång bäck som avvattnarr sjön Käxlaan. Bäcken står för denn största
tillförseln av vatten tiill Björksunndsbäcken. Vattendrage
V
et har en i sttora delar
m vissa rensnningar sannolikt skett i de nedre deelarna.
naturlig fååra även om
Vattenhastigheten varrierar mellaan svagt strö
ömmande till forsande och bottensubstraatet varierar med sand-,, grus- och stenbotten
s
längs hela stträckan.

Figur 17:1. Övversiktskarta Bjjörksundsbäckeen, grenen från Käxlan med mynningen i Björrksundsbäck‐
en och åtgärd
dsförslag utpekade.

Sammantaaget uppvisaar Björksunndsbäckens gren från Käxlan
K
en m
mångfald av
biotoper med
m goda fö
örutsättningaar för ström
mvattenslevaande fiskarteer som
nejonögonn, öring och
h lake. Vid B
Björndal fin
nns en gamm
mal kvarndaamm som
utgör ett vandringshin
v
nder för fiskk (Figur 17::2).
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Figur 17:2. Vaandringshindrett vid Björndal uutgörs av en gam
mmal kvarndam
mm som hindraar fisk att ta sig
vidare uppstrröms till Käxlan. Foto: Rickard Gustafsson.

Fiskförekomst
Sedan tidiigare finns rapporter
r
avv mört och abborre
a
som
m observeraddes strax
nedströmss inloppet viid Käxlan, vvilka sannolikt härstam
mmar från sjjön. Trots
flera elfiskken kunde ingen fisk obbserveras vid
v den bäck
kinventeringg som genomfördess under 199
94 (Ekblad m
m. fl. 1994). Ingen fisk
k observeraddes heller
under föreeliggande in
nventering.

Eventuellla konflikte
er vid åtgärrder
Etableringg av kantzon
ner kan förssvåras då ek
konomiskt viktiga
v
jordbbruksmarker löper hela
h vägen fram
f
till vatttendragets kant och trääden skulle enligt
brukaren riskera
r
att beskugga
b
gröödorna och därmed förrsämra tillvääxten.

Bedömning/åtgärdssförslag
Hela sträcckan från Kääxlan ner tilll mynningeen i Björksu
undsbäcken har stor
potential som
s
lek- och
h uppväxtom
mråde för arter
a
som haavsöring ochh nejonögon. Bäcken
B
bör elfiskas förr att få en ak
ktuell bild av
a fiskföreko
komsten.
Om fisk liiksom vid undersöknin
u
ngen 1994 (E
Ekblad m.fl. 1994) sakn
knas bör
kemi och vattenföring
v
g följas undder ett antal år för att kllarlägga orssaken till
avsaknadeen av fisk.
I kombinaation med biiotopvårdannde åtgärderr bör möjlig
gheterna till en introduktion avv strömvatteenlevande aarter som flo
odnejonöga och öring öövervägas.
Lämpliga åtgärder är bottenförbäättrande åtg
gärder genom
m tillförsel av sten,
åtgärda vaandringshind
der i form aav en fellagd
d vägtrumm
ma och resteerna av en
gammal kvvarndamm vid Björndaal samt etab
blera kantzo
oner där det är möjligt
för att ökaa beskuggningen av vatttendraget.
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En dialog med berörd
d markägaree och arrend
dator har inlletts och de båda ställer sig förssiktigt posittiva till åtgäärder i vattendraget men
n är skeptisska till
kantzoner med träd so
om riskerarr att skugga grödorna. Skärgårdsgu
S
uiderna
AB som arrangerar
a
gu
uidade turerr i Sibbofjärrden är posiitiva till proojektet och
är villiga att
a bidra meed engagem
mang och visss sponsring
g för åtgärdeer som kan
leda till ettablering av havsöring.

Figur 17:3. Björksundsbäcke
ens gren från Kääxlan har i de nedre delarna in
nnan sammanflöödet med
Björksundsbääckens huvudfåra ett vackert m
meandrande lopp genom omg
givande jordbruuksmark.
Etablering av kantzoner med
d skuggande trääd och buskar skulle
s
minska mängden
m
vegetaation i bäckfå‐
mera rensningsbehovet. Markkägaren avverkaar idag regelbun
ndet uppväxandde alar för att
ran och minim
minska besku
uggningen av åkkermarken och möjliggöra ren
nsningar av vege
etation i åfårann. De sandiga
bottnarna län
ngs med sträcka
an utgör fina upppväxtområden
n för nejonögon
n. Foto: Micael Söderman.
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Objekt 18
8. Sibbostä
äk
Åtgärdskllass fisk: iå

Åtg
tgärdsklass näringsreteention: iå

Kommun:: Nyköping

In venteringsd
datum: 2014
4-02-18

Beskrivning
Sibbostäk utgör den korta
k
kanal (250 m) som
m förbinderr Sibbofjärdden med
Östersjön (Figur 18:1
1). Kanalen är grävd occh fördjupad
d och vattennflödet
varierar beeroende på årstid och hhavsvattensttånd med peeriodvis intrrång av
havsvattenn till Sibboffjärden. Kannalen utgör en viktig vaandringspasssage för
en rad olikka fiskarter.

Figur 18:2. Deen korta kanale
en som förbindeer Sibbofjärden
n med Östersjön
n utgör en viktigg passage för
fisk. Foto: Ricckard Gustafsso
on.

Fiskförekomst
Kanalen är
ä på grund av
a sin storleek svår att inventera ok
kulärt. Passaagen är
dock sedann länge kän
nd som en vviktig vandriingsled för fisk
f som rörr sig mellan Östersj
sjön och Sib
bbofjärden ooch är sanno
olikt mycket viktig för ett stort
antal sötvaattensarter som
s
vandrarr in i Sibbofjärden och dess tillflödden för att
leka. Enliggt Jean Jältssten, fiskeguuide i Sibbo
ofjärden så förekomme
f
er varje vår
stora insteeg av abborrre, braxen ooch annan viitfisk in till fjärden likssom viss
vandring av
a gädda. Även
Ä
ål obseerveras regeelbundet.

Bedömning/åtgärdssförslag
Sibbostäk fungerar vääl som vanddringsled fö
ör fisk som rör
r sig mellaan havet
n
regleraat och i dagssläget
och Sibboofjärden. Fissket i Sibboffjärden är noga
uppges avv markägaren även fiskeet i mynnin
ngsområdet vara
v sparsam
mt. Om
fisketryckket i mynnin
ngen ökar böör fredning under våren
n övervägass.
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Objekt 19
9. Hälgöbä
äcken
Åtgärdskllass fisk: 1

Åtg
tgärdsklass näringsreteention: 1

Kommun:: Nyköping

In venteringsd
datum: 2015-02-25

Beskrivning
Den 6 km långa bäck
ken ligger caa 2 mil sydo
ost om Nykö
öping, saknnar specifikt källflööde och myn
nnar i Kråkkfjärden intill Hälgö herrrgård. Tidiigare fanns
den idag sänkta
s
Ovan
nsjön ca 2 km uppström
ms mynningen. Omgivaande marker utgörss framföralltt av åkermaark och bäck
ken saknar naturliga
n
kaaraktärer,
har en bitvvis kraftigt igenväxt
i
fårra med dålig
g beskuggning och avssaknad av
stenmateriial. Vattenfö
föringen flukktuerar krafftigt under året
å och trolligen riskerar bäckenn att torka ut
u sommartidd.

Figur 19:1. Övversiktskarta Hä
älgöbäcken meed mynning och
h åtgärdsförslag
g utpekade.

Fiskförekomst
Ingen fiskk observerad
des under innventeringen
n. Sedan tid
digare finns rapporter
av storspiggg från vattendraget (E
Ekblad m. fll. 1994 1994
4).

Eventuellla konflikte
er vid åtgärrder
Objektet omfattas
o
av dikningsförretaget Helg
gö torrläggn
ningsföretagg från
1940, vilkket försvårarr åtgärder i själva åfåraan idag.
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Bedömning/åtgärdssförslag
Goda möjligheter att skapa en caa 8-10 hektaar stor överssvämningsvvåtmark
finns vid den
d sänkta Ovansjön
O
caa 2 km uppsströms myn
nningen. Om
mrådet
skulle bli ett lämpligtt lek- och upppväxtområåde för från kusten vanddrande
fisk och läämpligt som
m häckningss- och rastpllats för fåglaar och vilt. I dagsläget hindraas anläggand
det av en vååtmark geno
om dikningssföretaget H
Helgö torrläggningsfföretag från
n 1940 och een närmare undersökning av vattennföringen
under våreen krävs.

Figur 19:2. Deen sänkta Ovan
nsjön utgör ett llämpligt områd
de för att skapa en översvämniingsvåtmark.
Februari 2015
5. Foto: Rickard
d Gustafsson.
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Objekt 20
0. Bäck Vre
etstufladen
n
Åtgärdskllass fisk: I.å
å.

Åtg
tgärdsklass näringsreteention: I.å.

Kommun:: Nyköping

In venteringsd
datum: 2015-02-25

Beskrivning
Den lilla bäcken
b
har sin
s början cca 2 km upp
pströms myn
nningen vidd ett
mindre vååtmarksområåde. Bäckenn rinner gen
nom barrsko
og och mynnnar i Rågösundet via
v Vretstuffladen, en fööre detta haavsvik som torrlagts
t
ochh växt
igen på grrund av land
dhöjningen. Vattenförin
ngen är sparrsam i det liilla vattendraget och riskerarr att torka uut sommartid
d.

Figur 20:1. Övversiktskarta bä
äck Vretstuflad en med mynnin
ngen i havet utpekad.

Fiskförekomst
Uppgifter kring fiskfö
örekomst saaknas från vattendraget
v
t.

Eventuellla konflikte
er vid åtgärrder
Inga kända natur- elleer kulturvärrden finns i anslutning till
t det utpeekade objektet.

Bedömning/åtgärdssförslag
Den före detta
d
viken är kraftigt i genväxt meed bladvass och utgör eendast ett
blötområdde vid högflöden. Perm
manent vatten
nspegel sak
knas helt. Deen dåliga
vattenförinngen gör attt bäcken be döms saknaa värde för fisk
f och ingga åtgärder
föreslås föör objektet.

59

SVERIGES SPO
ORTFISKE‐ OCH FISKEVÅRDSFÖ
ÖRBUND
RAPPORT 201
15:2

Figur 20:2. Mynningsområde
et utgörs av en tidigare havsviik som idag är igenväxt med b ladvass. Den
a ut under som maren och bed
döms sakna värde för fisk. Feb ruari 2015.
lilla bäcken riskerar att torka
Foto: Rickard Gustafsson.
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Objekt 21
1. Råsjöbäcken (Sjöb
bo)
Åtgärdskllass fisk: 1

Åtg
tgärdsklass näringsreteention: 1

Kommun:: Nyköping

In venteringsd
datum: 2013-04-23 m.ffl.

Beskrivning
Råsjöbäckken är ca 4,5
5 km lång ooch avvattnaar den lilla skogssjön
s
R
Råsjön.
Mynningeen sker överr ett vackertt strandängssområde i dee inre delarnna av
Sjöbovikeen. Även sjäälva mynninngsområdet är väl betatt utan högvuuxen vass
(Figur 21:2). Omgivaande markerr varierar med
m skogspartier längs dde övre
delarna occh jordbrukssmark ju näärmre mynningen man kommer.
k

Figur 21:1. Övversiktskarta Rå
åsjöbäcken medd mynning och åtgärdsförslag utpekade.

Figur 21:2. Bääcken mynnar genom
g
ett fint ooch öppet stran
ndängsområde som betas av kkor. Foto: Nils
Ljunggren.
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Ca 2 km uppströms
u
mynningen,
m
i höjd med Grytmar, fiinns en dam
mm som
utgör ett vandringshin
v
nder för fiskk (Figur 21::3). Precis nedströms
n
ddammen
finns ett brant falland
de parti som
m sannolikt är
ä naturligt svårpasseraat för fisk.
Vidare neddströms rinn
ner bäcken djupt nedsk
kuren och kanaliserad ggenom
framföralllt åkermarkeer, dock meed en viss åttermeandrin
ng inom denn kanaliserade fåraan. Vattenfö
öringen är ssommartid sparsam
s
och
h bäcken risskerar att
torka ut toorra somrar.
Råsjöbäckken är tillsam
mmans medd nio andra kustmynnan
nde vattenddrag längs
Sörmlandsskusten utpeekat som ettt område med
m stora natturvärden, m
med betydelse för fisk
f och är särskilt
s
känssligt för påv
verkan (Län
nsstyrelsen SSödermanland 2013bb).

Figur 21:3. Daammen vid Gryytmar utgör ett vandringshinde
er för fisk. Den naturligt höga fallhöjden
nedströms daammen (infälld bild) gör dock aatt dammen inte bedöms påverka bäcken neegativt. Vat‐
tenföringen vid
v Grytmar varr vid besök den 17 juni 2014 obefintlig. Foto: Rickard Gustaffsson.

Fiskförekomst
Ingen fiskk observerad
des under innventeringen
n. Vid elfisk
ke 1994 fånngades
cyprinidynngel och id samt gäddaa observerad
des under leek i bäckenss nedre
delar (Ekbblad m. fl. 1994).

Bedömning/åtgärdssförslag
Råsjöbäckken är ett sp
pännande vaattendrag däär risken förr uttorkningg utgör det
största hinndret för att bäcken skaa återfå de höga
h
värden som den sääkerligen
haft en gånng i tiden. Enligt
E
det kaartunderlag
g Sportfiskarrna har tillggång till
omfattas innte bäcken av något m
markavvattniingsföretag vilket under
erlättar
genomföraandet av åtg
gärder.
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Råsjöbäckkens fåra meellan mynniingen och Grytmar
G
är kraftigt
k
påveerkad av
rätning occh kanaliseriing. På senaare år har do
ock en viss återmeandrring påbörjats längs med flera stträckor medd en allt mer varierad och
o naturlik fåra (Figur 21:4). Om processsen tillåts ffortsätta kom
mmer bäckeen med tidenn att
kunna bli ett allt viktiigare vattenndrag för ku
ustfisk. Läng
gs vissa strääckor
skulle etabblering av tv
våstegsdikeen kunna bid
dra till att påskynda proocessen.
Etableringg av skuggan
nde kantzonner skulle minska
m
mäng
gden vegetaation i
åfåran ochh bidra till ett
e kallare vaatten somm
martid med förbättrade
fö
fförutsättningar för fiskens öveerlevnad unnder torra occh varma so
omrar. Botteenförbättrande åtgäärder längs strömsträck
s
kor är också angeläget. Med rätt åtg
tgärder
bedöms Råsjöbäcken
R
förutom ökkad betydelsse för vårlek
kande arter även
kunna få värde
v
som leek och uppvväxtområdee för arter so
om lake, öriing och
flodnejonööga.

Figur 21:4. Deelar av bäcken har börjat återm
meandra och fåått en mer natu
urlig karaktär, nnågot man bör
eftersträva läängs fler sträcko
or och skydda. FFebruari 2015. Foto: Rickard Gustafsson.
G
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Objekt 22
2. Lesjöbäccken
Åtgärdskllass fisk: 2

Åtg
tgärdsklass näringsreteention: 2

Kommun:: Nyköping

In venteringsd
datum: 2013-04-23

Beskrivning
Den ca 9 km
k långa bääcken avvatttnar Lesjön
n och mynnaar över ett sstrandängsområdde i Sjöboviken. Bäckeen är trots att den längss långa partiier har ett
bra fall, tilll stora delaar rätad och fördjupad. Vid Matsto
orp finns spåår av
sprängningg där berg avlägsnats
a
fför att sänkaa bäckens vaattennivå upppströms.
Det strömm
mande vattn
net bidrar tiill en relativ
vt snabb återrmeandringg och långa
partier hålller på att åtterfå en allt mer naturliik fåra med naturliga sttrandbrinkar och ettt mindre åplan inom diikesfåran (F
Figur 22:2).

Figur 22:1. Övversiktskarta Le
esjöbäcken medd mynning i Lövvviken och åtgärdsförslag utpeekade.

I anslutninng till mynn
ningen i Sjööboviken rin
nner bäcken rätad genom
m lågt
liggande och
o delvis mycket
m
välhhävdade straandängar. Äldre kartmaaterial visar att omrrådet betatss alltsedan oområdet succesivt torrlaagts av landdhöjningen. Områddet översväm
mmas regelbbundet vid hög vattenfföring och hhögt vattenstånd i havet (Figu
ur 22:3).
mmans medd nio andra kustmynnan
k
nde vattendr
drag längs
Lesjöbäckken är tillsam
Sörmlandsskusten utpeekat som ettt område med
m stora natturvärden, m
med betydelse för fisk
f och är särskilt
s
känssligt för påv
verkan (Län
nsstyrelsen SSödermanland 2013bb).
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Figur 22:2. Leesjöbäcken har längs långa strääckor börjat åte
ermeandra inom
m den sedan tiddigare rätade
och rensade fåran.
f
Genom en
e etablering avv skuggande kantzon skulle be
ehovet av undeerhållsrens‐
ningar sannolikt upphöra samtidigt som bääckfåran skulle tillåtas
t
att utvecklas ytterligarre. Fotot visar
0 m uppströmss väg 219. Foto:: Nils Ljunggren
n.
bäcken ca 250

Figur 22.3. Dee sista hundra metrarna
m
innann mynningen i Sjöboviken
S
rinne
er Lesjöbäcken rätad omgi‐
ven av lågt ligggande betesmarker. Genom rrelativt små inggrepp skulle vatttennivån på vååren kunna
höjas så att ett nära sju hekttar stort områdde översvämmaades. Högarna av
a vass visar attt området
enföring en tid iinnan fototillfället i april 2013. Foto: Nils Ljunnggren.
översvämmatts vid hög vatte
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Fiskförekomst
Under invventeringen den 23 apriil 2013 obseerverades lekande gäddda i en
grävd utviidgning av fåran
f
en bit uppströms mynningen
n (Figur 22:44). Sedan
tidigare ärr det känt attt abborre, ggädda, id och mört nyttjjar bäcken ooch dess
mynningsoområde som
m lek- och uuppväxtomrråde (Ekstraand m. fl. 19994).

Figur 22:4. Vid inventeringsttillfället den 23 april 2013 observerades gädd
dlek ca 500 m uuppströms
F
Nils Ljunggren.
mynningen. Foto:

Eventuellla konflikte
er vid åtgärrder
Hela vatteendraget om
mfattas av Beerg-Baggeb
bol-Hällsätteer torrläggnningsföretag från 19950, vilket försvårar
f
åttgärder i själlva bäckfåraan i dagslägget.
Strandänggarna i anslu
utning till m
mynningen har
h hävdats under myckket lång tid
och hyser sannolikt höga
h
botanisska värden.

Bedömning/åtgärdssförslag
Lesjöbäckkens till storra delar godda fallhöjd medför
m
att åfåran bör kuunna tillåtas att forttsätta naturaaliseras utann negativ pååverkan på omgivande
o
jjordbruksmarkk. Om underhållsdikninng ändå måsste utföras bör
b denna kkunna koncentreras till
t ett fåtal problemom
mråden med lägre fallhö
öjd och dåligg avrinning. Etabblering av sk
kuggande trrädridåer beedöms kunna elimineraa rensningsbehoovet längs med
m stora deelar av bäck
ken och skullle samtidigt
gt bidra till
sänkt vatteentemperatu
ur och allt m
mer välutveccklade stran
ndbrinkar.
De lågläntta strandäng
garna i ansluutning till mynningen
m
skulle
s
med eendast en
liten höjniing av vattennivån kunn
nna dämmass till en överrsvämningsvvåtmark
på nästan sju hektar. Rätt
R utform
mad och med
d en kontrolllerad reglerring där
m bibehållet bete forttsatt är torrllagt under vegetationss äsongen
området med
bedöms om
mrådet kunn
na få stor beetydelse som
m lekområd
de för gäddaa och som
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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 dikningsföretag medför att åtgärden kräver en noggrann miljökonsekvensbeskrivning
och sannolikt tillstånd från mark- och miljödomstolen.
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Objekt 23
3. Svärdskllovabäcke n
Åtgärdskllass fisk: 2

Åtg
tgärdsklass näringsreteention: 1

Kommun:: Nyköping

In venteringsd
datum: 2013-04-23 m.ffl.

Beskrivning
Den ca 5 km
k långa bääcken saknaar specifikt källflöde
k
occh mynnar i Vålaröfjärdenn, ca 12 km
m sydost om Nyköping. Bäcken är kraftigt rätaad, rensad
och rinnerr likt ett dike genom jorrdbruks- occh barrskogssområden. D
De delar
som rinnerr genom jorrdbruksmarkk saknar beeskuggande kantzoner. Längs de
nedre delaarna finns kaantzoner soom gör att fååran inte väx
xer igen. Viid högflöde i havvet trycket brackvatten
b
n in i de nedrre delarna av
a bäcken.

Figur 23:1. Övversiktskarta Svvärdsklovabäckken med mynnin
ng och åtgärdsfförslag utpekadd.

Fiskförekomst
Under invventeringen observeradees småspigg
g allmänt läängs hela bääcken och i
anslutningg till mynnin
ngen abborrre och gädd
da. Äldre uppgifter krinng fiskförekomstt saknas.

Eventuellla konflikte
er vid åtgärrder
Inga kända natur- elleer kulturvärrden finns fö
ör det utpek
kade områdeet.

Bedömning/åtgärdssförslag
Enligt det kartunderlaag Sportfiskkarna har tilllgång till om
mfattas intee bäcken
av något markavvattn
m
ningsföretagg vilket und
derlättar gen
nomförandett av åtgär-
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der. Genom
m studier av
v historiskaa kartor konstaterades att
a bäcken nnågon gång
under 19000-talet har grävts
g
om. T
Tidigare my
ynnade bäck
ken i Östra Rörvikssunder, sydost om
m Vålarö (F
Figur 23:2) medan
m
den idag
i
mynnaar i anslutning till Västra
V
Rörviikssundet.

Dagens
mynning

Urrsprunglig
my
mynning

Figur 23:2. Hääradsekonomisk karta från sekkelskiftet visar bäckens urspru
ungliga dragningg då myn‐
ningen skedd
de i Östra Rörvikkssundet, sydosst om Vålarö.

Genom om
mledning av
v bäcken tilll den gamlaa fåran finnss möjlighet att skapa
en ca 15 hektar
h
stor översvämnin
ö
ngsvåtmark vid det blötområde som
m finns
strax uppsströms den ursprungliga
u
a mynningeen och vidarre mot Vålaarö (Figur
23:3).

Figur 23:3. Geenom omlednin
ng och dämningg av bäcken kan
n en ca 15 hektar stor översvä mningsvåt‐
mark skapas. Februari 2015.. Foto: Rickard G
Gustafsson.
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En mer nooggrann kartering, medd analys av markförhåll
m
landen inom
m området
behöver genomföras vid
v lämpliggare väderfö
örhållanden.. Inga diskuussioner
har ännu förts
f
med beerörda markkägare.
Längs de sträckor
s
därr omgivandee marker uttgörs av jord
dbruksmarkker som
löper hela vägen fram
m till vattenddraget är deet angeläget att upprättaa odlingsfria kantzooner eller alllra helst etaablera fungeerande kantzoner (Figuur 23:4).

Figur 23:4. Strax nedströms Kämpetorp rin ner Svärdsklovabäcken rätad genom åkermaark. Lågt
mark på platsen. På sträckan ob
bserverades rikkligt med
liggande vägaar hindrar anlägggande av våtm
småspigg vid inventeringen den 23 april 20013. Foto Nils Ljjunggren.

70

SVERIGES SPO
ORTFISKE‐ OCH FISKEVÅRDSFÖ
ÖRBUND
RAPPORT 201
15:2

Objekt 24
4. Ångabäccken
Åtgärdskllass fisk: 1

Åtg
tgärdsklass näringsreteention: 0

Kommun:: Nyköping

In venteringsd
datum: löpaande

Beskrivning
Den ca 7000 m långa bäcken
b
avvaattnar sjön Ången
Å
och flyter
f
först llugnt innan den effter väg 219
9 faller brannt mot mynn
ningen i Ångaviken ca 10 km
sydost om
m Nyköping.. Direkt neddströms väg 219 finns en
e regleringgsdamm
där bäckenn tidigare saannolikt lettts om till en
n intagstub för
f ett nu avvvecklat
kraftverk.

Figur 24:1. Övversiktskarta Ån
ngabäcken medd mynning och åtgärdsförslag utpekad.

Kvar på pllatsen finnss förutom daammen en ålkista
å
där all
a nedström
ms vandrande fisk fångas (Fig
gur 24:2). D
Dammen påv
verkar vatteennivån upppströms så
att hela strräckan upp mot Ångenn är överdäm
md och har ett
e lugnt, vidd låg vattenföring stillastående
s
e vatten.
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Figur 24:2. Reegleringsdammen direkt nedsttröms väg 219 har en inbyggd ålkista som fånngar all ned‐
ströms vandrrande fisk. Ålkistan används avv SLU i en studie
e av utvandring
gsmönster för uutplanerad ål.
Foto: Nils Ljunggren.

Ån faller efter
e
dammeen och ålkisstan myckett brant ner till
t en grävdd damm på
ca 0,1 hekktar. Dammeens utlopp hhar raserats och vattnett rinner idagg vid sidan
av den bettongtrummaa som tidigaare utgjordee utlopp (Fig
gur 24:3-5)..

Figur 24:3. Needströms regleringsdammen vvid väg 219 falle
er Ångabäcken mycket brant. Sträckan
utgör ett natu
urligt vandringsshinder för månnga arter men kan
k sannolikt pa
asseras av havssöring efter
viss återställn
ning av åfåran. Foto: Nils Ljungggren.
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Figur 24:4. Daammen ca 250 m uppströms m
mynningen utgö
ör ett lämpligt lekområde för aabborre och
gädda efter att
a utloppet åtgärdats så att arrterna kan passsera. Foto: Nils Ljunggren.

Figur 24:5. Deen trasiga betongtrumman som
m tidigare utgjo
orde utlopp från dammen harr medfört att
vattnet idag rinner
r
vid sidan
n av betongtrum
mman på så sätt att ett vandrin
ngshinder skappats. Foto:
Rickard Gustaafsson.

Nedströms dammen meandrar
m
bääcken de sissta hundra metrarna
m
ut mot mynningen i enn väl utveck
klad naturfååra omgiven
n av högvux
xen och tät llövskog.
Stäckan haar väl ström
msatta grusbbottnar och utmärks
u
av rikliga männgder död
ved (Figurr 24:6).
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Ångabäckken bedöms tillsammanns med nio andra
a
kustm
mynnande vaattendrag
längs Sörm
mlandskusteen utgöra ettt område med
m stora naturvärden, äär av betydelse för fisk
f och är särskilt
s
känssliga för påv
verkan (Län
nsstyrelsen SSödermanland 2013bb).

Figur 24:6. Needströms damm
men meandrar Ångabäcken om
mgiven av lövsk
kog som bidrar till en skug‐
gad åfåra, vällutvecklade stra
andbrinkar och rikligt av död ved.
v Sträckan utgör en myckett bra livsmiljö
för strömlevaande fiskarter. Åfåran
Å
saknar ddock sten av stö
örre fraktioner och har sannoliikt tidigare
rensats. En tillförsel av sten och block skull e därför öka sträckans naturvärden ytterligarre. Foto: Nils
Ljunggren.

Fiskförekomst
Under invventeringen observeradees stora män
ngder storsp
pigg samt skkrubbskädda i de
d nedre delarna av bäccken. I den lilla
l
dammen observeraades abborrar i olika storlekaar och en miindre gäddaa. Sedan tidiigare är det känt att
öring, skruubbskädda, gärs, lake, m
mört, småsp
pigg och gäädda simmarr upp i
bäcken (E
Ekstrand 199
94) men vidd elfiske 201
13 fångadess bara abborrre och
storspigg (Fränstam
(
2013).
2

Eventuellla konflikte
er vid åtgärrder
Dammen och
o uppströ
ömsliggandee reglering utgör
u
fornläämningar fråån en småindustri i form
f
av en gammal
g
sågg från 1600--talet. Uppsströms riksvväg 2019
finns en gaammal bro som är kultturminnesm
märkt.

Bedömning/åtgärdssförslag
Den lilla dammen
d
sku
ulle genom relativt enk
kla åtgärder kunna bli ååtkomlig
för kustlevvande abborrre och gäddda. Genom utrivning av
v betongtruumman/den
raserade reegleranordn
ningen, upprrättande av en fast nivåå samt tröskkling med
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sten nedströms kan en svagt lutande fors som möjliggör fiskvandring skapas. 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 livsutrymme för att ett bestånd av havsöring ska kunna överleva i dagsläget.
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Objekt 25
5. Djupvikssbäcken
Åtgärdskllass fisk: i.å
å.

Åtg
tgärdsklass näringsreteention: i.å

Kommun:: Nyköping

In venteringsd
datum: löpaande

Beskrivning
Den lilla bäcken
b
avvaattnar sjön D
Djupungen som ligger ca 4 km upppströms
mynningen i Sjösavik
ken som skeer ca 5 km öster
ö
om Ny
yköping. Om
mgivande
marker utggörs längs de
d övre delaarna av fram
mförallt barrrskog medann åkermarker tarr vid närmree mynningeen.

Figur 25:1. Övversiktskarta Djjupviksbäcken m
med mynning och
o åtgärdsförslag utpekad.

Bäcken ärr övergripan
nde påverkaad av människan genom
m rätning, diikning och
rensning. Dock
D
finns ett kortare nnaturlikt av
vsnitt om ca 350-400 m ca 1 km
uppströmss mynningen
n som meanndrar kraftig
gt omgiven av salix (Fiigur 25:2).
Området utgör
u
en spillra av hur dde Sörmländska bäckarrnas ursprunngligen
bör ha settt ut. Sannolikt torkar bääcken ut sommartid.
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Figur 25:2. En
n dryg kilometer uppströms m
mynningen i Sjössaviken finns en
n ca 300 m långg sträcka där
bäcken har kvvar sin naturliga
a meandrande karaktär och rinner bitvis väl beskuggad
b
genoom ett be‐
stånd av salixx. Foto: Rickard Gustafsson.

Fiskförekomst
Bäcken uttgör ett reproduktionsom
mråde för framförallt
f
stors
och sm
måspigg
samt nissööga (Nyköpings kommuun 2013). In
ngen fisk ob
bserveradess vid inventeringsstillfället.

Eventuellla konflikte
er vid åtgärrder
Bäcken rinnner genom
m Natura-20000 område strax nedstrröms utlopppet från
Djupungenn. Inga forn
n- eller kultuurlämningarr finns i ansslutning till det utpekade objekktet.

Bedömning/åtgärdssförslag
Enligt det kartunderlaag Sportfiskkarna har tilllgång till om
mfattas intee bäcken
m
ningsföretagg. Eftersom bäcken risk
kerar att torkka ut föreav något markavvattn
slås inga platsspecifik
p
ka åtgärder,, dock är det viktigt att bevara desss meandrande karaaktär och jobba för att uutöka kantzzonernas utb
bredning länngs vattendraget, speeciellt där bäcken
b
rinneer genom jo
ordbruksmarrk.
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Objekt 26
6. Labro diike
Åtgärdskllass fisk: 1

Åtg
tgärdsklass näringsreteention: 1

Kommun:: Nyköping

In venteringsd
datum: 2013-09-10

Beskrivning
Objektet består
b
i ett 2-4
2 meter brrett dike som
m avvattnar jordbruksm
marker
norr om Bryngelstorp
B
p och Labroo direkt norrr om Nyköp
pings tätort. Äldre
kartmateriial visar att vattendrageet inte är naaturligt utan skapats i saamband
med att deen låglänta marken
m
drännerats i sluttet av 1800-talet (Figurr 26:1). De
övre delarrna av diket var tidigaree öppna men har idag ersatts
e
av täc
äckdiken.
Vattenföriingen varierrar kraftigt m
med nederb
börden men att vattendrraget ligger lågläntt gör att dett trots ofta oobefintlig vaattenföring aldrig torkaar ut. Vid
högt havsvvattenstånd trycks vatteen upp från Sjösafjärdeen. Mynninggsområdet
är bevuxett av tät blad
dvass.

Figur 26:1. Diket som mynna
ar vid Labro änggar tillkom i slu
utet av 1800‐talet i samband m
med att jord‐
bruksmarken vid Karsbol drä
änerades. Delarr av det tidigare
e öppna diket är
ä idag igenlagt och ersatt av
täckdiken, se figur 26:2 neda
an.

Fiskförekomst
Fiskförekoomsten är okänd, men ssannolikt såå rör sig fisk
k från Sjösaafjärden
upp i diket vid gynnsamma omsttändigheter när den tätaa vassen i m
mynningsn inte hindraar passage.
området i mynningen

Eventuellla konflikte
er vid åtgärrder
De nedre delarna
d
av diket
d
liksom
m mynningeen ligger ino
om Labro änngar naturreservat tillika Naturaa 2000-områåde.

Bedömning/åtgärdssförslag
Genom scchaktning kaan diket de ssista hundraa metrarna innan
i
utlopppet i
Sjösafjärdden omformas till ett syystem av gru
unda dammar med förbbättrad
livsmiljö för
f fåglar, fiskar,
fi
grod-- och kräldju
ur. Ett områåde på ca 2,33 hektar
grävs ur ner
n till ett dju
up av 0,2-1 meter med
d flacka strän
nder. Åtgärd
rden skapar
grunda, skkyddade och
h om våren snabbt uppv
värmda vatttenmiljöer ooch bidrar
även till enn viss fastlääggning av ppartiklar occh näringsäm
mnen från ddikets ofta
3
grumliga vatten.
v
Erhåållna massorr, ca 10 000
0 m , kan an
nvändas för att höja
lågt liggannde åkermarrk uppström
ms området.

78

SVERIGES SPO
ORTFISKE‐ OCH FISKEVÅRDSFÖ
ÖRBUND
RAPPORT 201
15:2

Den stora tillförseln av
a partiklar och näringssämnen från
n närliggandde Svärtaån gör att åtgärder i diket
d
bedöm
ms få margin
nella effekteer för situatiionen i den
övergöddaa Sjösafjärd
den. En utviddgning av dikesfåran
d
med
m utökadee vattenspeglar skkulle däremo
ot påverka dde sammanttagna naturv
värdena inom
om Natura
2000-områådet på ett positivt
p
sättt.
Åtgärder inom
i
Naturaa 2000- omr
mråde kräverr eventuellt tillstånd enlligt 7 kap
28a § miljöbalken, beeroende av llänsstyrelseens hantering av ärendeet i samband med anmälan om
m vattenverrksamhet.
v och kavveldun bör
För att hinndra kraftig vattenvegettation av blland annat vass
betet i om
mrådet utökas så att åtmi
minstone dam
mmarnas kan
nter omfattaas.

Figur 26:2. Fö
öreslagen omgrrävning och utv idgning av dike
esfåran vid Labrro ängar. Den m
mindre övre
dammen är på
p knappt 0,7 ha
a och den störrre på ca 1,6 ha.
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Objekt 27
7. Svärtaån
n
Åtgärdskllass fisk: 2

Åtg
tgärdsklass näringsreteention: 1

Kommun:: Nyköping

In venteringsd
datum: löpaande

Beskrivning
Svärtaån är
ä ett utav Sörmlandsku
S
ustens störree vattendrag
g med ett avvrinningsområde påå nära 400 km
k 2. Efter uutloppet från
n sjön Runn
nviken rinneer huvudfåran genoom ett omvääxlande skoogs- och jord
dbrukslandsskap innan åån efter ca
10 km myynnar i Sjösaafjärden vidd Nyköping.
Vattendragget är kraftiigt påverkatt genom dik
kning, rätnin
ng och rensnning och
huvudfåraans vatten ärr liksom källlsjön Runn
nviken ofta mycket
m
grum
mligt och
kraftigt nääringsbelastat (Figur 277:1). Ungefäär 6 km upp
pströms mynnningen
ligger Sväärta kvarn, en
e gammal kkvarndamm
m som utgör ett vandrinngshinder
för fisk (F
Figur 27:2). Ån hyser enn rad olika fisk- och musselarter bbland annat
den rödlisttade tjocksk
kalig målarm
mussla (Unio crassus).
Under som
mmaren 201
13 genomföördes inom ramen
r
för LIFE-projekt
L
ktet ”Målarmusslanns återkomsst” bottenförrbättrande åtgärder
å
vid
d fyra områdden av
Svärtaån med
m syfte attt gynna denn tjockskaliga målarmu
usslan samt de fiskarter som uttgör mellanv
värd i artenss livscykel (Figur
(
27:3)

Figur 27:1. Idmete vid Sjösa.. Svärtaåns vattten är vid högflöden mycket grumligt och biddrar med en
omfattande transport
t
av närsalter och parttiklar till Österssjön. Foto: Nils Ljunggren.
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Figur 27:2. Deen vackra kvarn
nmiljön och dam
mmen vid Svärtta gård utgör med
m sin koncenttrerade fall‐
höjd ett vand
dringshinder förr de flesta fiska rter. Dammen är i mycket dåliigt skick och koommer för‐
modligen att rasa om den in
nte restaureras inom de närmssta åren. I samb
band med restaaureringen bör
fri vandringsvväg för fisk skap
pas. Foto: Nils LLjunggren.

Figur 27:3. Veegetationsrensn
ning vid Svärta gård innan utp
placering av stora block. Foto: Nils Ljung‐
gren.

Svärtaån är
ä tillsammaans med nioo andra kusttmynnande vattendrag llängs
Sörmlandsskusten utpeekat som ettt område med
m stora natturvärden, m
med betydelse för fisk
f och är särskilt
s
känssligt för påv
verkan (Län
nsstyrelsen SSödermanland 2013bb).
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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 vilket 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 inverkan 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 bottenförbättrande åtgärder genom fortsatt rensning av de delar av vattendragen som är
kraftigt igenväxt samt tillförsel av sten för att skapa variation. Detta i kombination med etablering av kantzoner skulle minska erosionen längs åns
kanter samtidigt som beskuggningen av vattendraget ökar och igenväxningen minskar.
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Figur 27:5. Krraftig algblomning av cyanoba kterier i Runnviken sommaren
n 2014. De återrkommande
blomningarnaa indikerar att vattensystemet
v
t är kraftigt öve
ergött. Foto: Nills Ljunggren.

Figur 27:8. Fin
n sträcka med svämplan
s
i höjdd med Säby. Strrandzonen bör få fortsätta utvvecklas och
dikningar börr undvikas. Före
e utdikningarnaa bör hela dalen
n stått under va
atten vid vårflodd. Foto: Mi‐
cael Södermaan.
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Objekt 28
8. Tunsätte
ersbäcken
Åtgärdskllass fisk: 2

Åtg
tgärdsklass näringsreteention: 1

Kommun:: Nyköping

In venteringsd
datum: löpaande

Beskrivning
Tunsätterssbäcken utg
gör det störssta biflödet till
t Svärtaån
ns huvudfårra och
mynnar i Svärtaån
S
vid
d Sjösa. Bäccken omgess nästan uteslutande avv jordbruksmarkk utan skugg
gande kantzzoner och den ca 9 km långa sträckkningen
från källsjön Tunsätteersjön är tilll stora delarr rätad och rensad.
r
Enddast på
kortare strräckor finnss partier därr bäcken änn
nu meandrar naturligt ((Figur
28:3, 4).

Figur 28:1. Övversiktskarta ne
edre delen av TTunsättersbäcke
en med mynnin
ngen i Svärtaån och åtgärds‐
förslag utpekad.
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Figur 28:2. Övversiktskarta övvre delen av Tuunsättersbäcken
n med åtgärdsfö
örslag utpekat..

Figur 28:3. Tu
unsättersbäcken rinner till storra delar kanalisserad genom jordbruksmark. FFoto Nils
Ljunggren.
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Figur 28:4. Vid Garskog finnss en kortare strräcka där Tunsäättersbäcken sk
konats från rätnning och ännu
elar av vattendrraget har dock omvandlats till raka åkerdikenn under de
meandrar natturligt. Stora de
senaste hund
dra åren. De kva
arstående odikaade sträckorna av Tunsättersb
bäcken utgör enn viktig livs‐
miljö för bäckkens bestånd avv grönling. Ävenn öring har tidiggare fångats i dessa
d
miljöer m
men kunde inte
hittas vid elfisske sommaren 2013. Foto: Nills Ljunggren.

Tunsätterssbäcken är tillsammans
t
s med nio an
ndra kustmy
ynnande vatttendrag
längs Sörm
mlandskusteen utpekat ssom ett omrråde med sto
ora naturvärrden, med
betydelse för fisk och
h är särskilt känsligt förr påverkan (Länsstyrels
(
sen Södermanlannd 2013b).

Fiskförekomst
Vid en elffiskeundersö
ökning som
m Sportfiskarrna genomfförde 2013 ffångades
abborre occh grönling (Fränstam 22013). And
dra fiskarter som rapporrterats från
vattendragget är mört, småspigg, ggädda, storsspigg och laake (Ekbladd m.fl.
1994). Det finns rapp
porter om att
tt två öringaar fångades vid
v elfiske i höjd med
Garskog 1998
1
(Lundb
berg och Brrunell 1999)).

Eventuellla konflikte
er vid åtgärrder
De stora arealerna
a
jorrdbruksmarkk som finnss i anslutnin
ng till vattenndraget
utgör ekonnomiskt vik
ktiga områdeen för lantb
brukarna och
h åtgärder soom innebär en neggativ inverkan på produuktionen (beeskuggning) av grödor kan därför
försvåras.
Bäcken om
mfattas av flera
f
markavvvattningsfö
öretag: Hagnesta-Sjösaa torrläggningsförettag från 194
45; Gäddsäteer, Vackerssäter, Hofra,, Tunsäter toorrläggningsförettag från1915
5 och Garphhagen-Ekeb
by dikningsfföretag frånn 1947,
vilket förssvårar åtgärd
der i syfte aatt naturaliseera bäckfåraan. En fornllämning i
form av enn gammal kvarnruin
k
finnns uppströms järnvägeen vid Sjösaa gård.
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Bedömning/åtgärdssförslag
Med samoordnade insaatser har Tuunsättersbäccken potentiial att utveck
cklas till en
ekologisktt funktionelll bäck med värde för många
m
fiskarter, förutom
m det befintliga beeståndet av grönling
g
be döms bäckeen bland ann
nat ha möjliighet att
hysa både flodnejonö
öga och havssöring. För att lyckas krävs
k
en kom
mbination
av åtgärdeer i syfte att förbättra vaattenkvaliteen samtidigtt som bäckffåran tillåts
utvecklas mot ett merr naturligt sttadium.
Insatser soom bör geno
omföras i sjjälva åfåran
n är åtgärdan
nde av vanddringshinder i form
m av fellagdaa vägtrumm
mor, etablerin
ng av skugg
gande trädriidåer och
där så är möjligt
m
att bäckfåran
b
skkonas från återkomman
å
nde rensninggar så att
naturliga strandbrinka
s
ar och viss m
meandring kan återskaapas. Längs med flera
sträckor bör etablerin
ng av tvåsteggsdiken varra en möjlig
ghet som säkkrar en
fortsatt good vattentran
nsport vid hhöga flöden. Då även väl strömsattta partier
till stora delar
d
rensatss från grövree material vid
v tidigare dikningsarbbeten behövs längss många strääckor biotoppvård i form
m at utläggn
ning av stenn och grus.

Figur 28:5. En
n av de fyra fella
agda vägtrumm
morna i bäcken som hindrar fissk att vandra friitt i systemet.
Fotot visar en
n trumma som enkelt
e
kan åtgäärdas genom trö
öskling där sten
n och grus tillföörs åfåran
nedströms fö
ör att höja vatte
ennivån i trumm
man. Längs med
d flera sträckor av bäcken finn som på
bilden slyartaad vegetation av al som snabb t skulle skapa en
e skuggande trrädridå om de ttilläts växa.
Foto Nils Ljun
nggren.

Odlingsfriia kantzonerr med perm
manent vall finns
f
redan längs med sstora delar
av vattenddraget men där
d detta sakknas observ
verades vid inventeringgen en
omfattandde erosion (F
Figur 28:6).. För att ytteerligare min
nska erosionnen och
mängden grumlande
g
partiklar
p
böör fosfordam
mmar och fåångdammar anläggas i
anslutandee diken.
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Figur 28:6. Tu
unsättersbäcken saknar bitvis helt kantzoner med följden attt det sker en koontinuerlig
erosion av paartiklar och näringsämnen frånn åkermarken. Etablering
E
av od
dlingsfria områ den i anslut‐
ning till bäckeen skulle i komb
bination med eetablering av skuggande träd‐ och
o buskridåer förbättra
bäckens värde för fisk. Foto:: Nils Ljunggrenn.

Nedströms Tunsätterssjön, vid Nyysätter, finn
ns ett stort fllackt områdde som
vämningsvåttmark på upppemot 20
lämpar sigg väl för att anlägga en stor översv
hektar. I området
o
gräv
vdes under 2012 ett an
ntal mindre våtmarksyto
v
or. Vid en
eventuell åtgärd
å
skullle dessa vatt
ttenspeglar kunna
k
utgörra permanennta vattenytor samtiidigt som vaattennivån ttilläts fluktu
uera med öv
verdämning av omgivande marrk i samban
nd med högaa vattenflöd
den i ån. Åtg
gärden skullle förutom
värden koppplade till själva
s
våtmaarken bidra till en jämn
nare vattenfföring i
bäcken needströms.

Figur 28:7. Needströms Tunsä
ätterssjön finnss ett stort flacktt område som lämpar sig väl föör att restau‐
rera till en up
pp till 20 hektar stor våtmark ddär vattnet tilläts brädda ut öv
ver den flacka ddalgången i
samband med
d högflöden. I området
o
grävdees under 2012 ett
e system av mindre
m
vattensppeglar i an‐
slutning till deen raka bäckfårran. Dessa skullle kunna kvarsttå som permane
enta vattenspeeglar under
perioder med
d låg vattenföring. Åtgärden skkulle förutom värden
v
kopplade
e till själva våtm
marken bidra
till en jämnarre vattenföring i bäcken nedst röms. Foto: Nils Ljunggren.
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Objekt 29
9. Kattgalggebäcken
Åtgärdskllass fisk: 1

Åtg
tgärdsklass näringsreteention: 1

Kommun:: Nyköping

In venteringsd
datum: löpaande

Beskrivning
Kattgalgebbäcken, elleer Sjösabäckken som den
n ibland kalllas, mynnar
ar i Svärtaån vid Sjöösa samhällee. Bäcken hhar sin börjaan i skogsmaarkerna melllan Sjösa
och Tystberga men riinner snart kkanaliserad genom åkermark. De ssista 1,5
ngs en kort ssträcka i
kilometrarrna rinner bäcken bitviss kulverteraad. Bara län
anslutningg till Sjösa samhälle
s
innnan utloppeet i Svärtaån
n finns ännuu en naturligt meanddrande sträccka där bäckken rinner väl
v skuggad (Figur 29:22).

Figur 29:1. Övversiktskarta Ka
attgalgebäckenn med mynninge
en i Svärtaån occh åtgärdsförslaag utpekad.

Kattgalgebbäcken har under periooden 2010-2
2012 ingått i det så kalllade Svärtaåprojekttet där Länsstyrelsen i S
Södermanlaands län tillssammans m
med markägare gennomfört en rad insatserr för att min
nska näringssläckaget tilll sjöar och
vattendragg i avrinning
gsområdet. Viktiga åtg
gärder har vaarit anläggnning av
kalkfilterddiken, struktturkalkningg av lerjordaar och omgrrävning av ddikade
sträckor tiill så kalladee tvåstegsdiiken.
Vattendragget var tidig
gare belastaat av föroren
ningar (arsenik, krom m
m.m.) från
Sjösa sågvverk som tid
digare låg pprecis intill bäcken.
b
En sanering avv sågen
genomförddes 2005 med
m lyckat reesultat (Län
nsstyrelsen Södermanla
S
ands län
2005).
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Figur 29:2. I anslutning
a
till Sjjösa samhälle fiinns en kortare
e sträcka som har kvar naturligga meand‐
rande karaktäärer och god be
eskuggning. Fotto: Rickard Gusttafsson.

Figur 29:3. Kaattgalgebäcken visar längs medd långa sträcko
or få likheter me
ed ett naturligtt vattendrag.
Få vattenlevaande organisme
er trivs i den likfformade och stterila miljön. Fo
oto: Nils Ljunggrren

Fiskförekomst
Kattgalgebbäcken är seedan länge kkänd för sittt bestånd av
v den lilla fi
fisken
grönling och
o arten vaar vid den seenaste riktad
de inventeriingen 1998 väl spridd
i bäckens mer opåverrkade delar m
med botten av sten och
h grus (Lunddberg &
Brunell 19999). Föruto
om grönlingg har även gädda
g
och sm
måspigg påt
åträffats
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vid elfiskeen i bäcken.. Under inveenteringen observerade
o
es småspiggg allmänt
även i de mest
m påverk
kade och kaanaliserade delarna.
d

Figur 29:4. Deen ovanliga grö
önlingen är en kkaraktärsart i Kaattgalgebäckens mer opåverkaade delar.
Småspigg tycks finnas allmänt i hela vattenndraget. Foto: Nils
N Ljunggren.

Eventuellla konflikte
er vid åtgärrder
Uppström
ms Uddeby omfattas
o
bäccken av Säb
by, Valsta, Uddby,
U
Åsenndal,
Löfhagen (u Svärta o Sjösa) torrlläggningsfö
öretag från 1909.
1
De stoora areas
finns i anslutning till vattendrraget utgör ekonolerna jordbbruksmark som
miskt vikttiga områden för lantbrrukarna och åtgärder so
om innebär een negativ
inverkan på
p produktio
onen (beskuuggning) av
v grödor kan
n därför förssvåras.

Bedömning/åtgärdssförslag
Åtgärdernna inom Sväärtaåprojekteet har varit helt inriktad
de på miljöfförbättrande insaatser med sy
yftet att minnska avrinningen av jorrdpartiklar ooch näringsämneen från omg
givande jorddbruksmark samtidigt som möjlighheterna till
ett rationeellt jordbruk
k bibehålls eeller ökas. Sportfiskarn
S
nas bedömniing är att
vissa av de genomförrda åtgärderrna framföraallt i anlägg
gningsskedet
et, men
även mer varaktigt,
v
har
h haft en nnegativ inverkan på bäcckens naturvvärden
(Figur 29:5,6).

Figur 29:5. Bilderna visar strräcka av kattgallgebäcken nedsströms Valsta där tvåstegsdikee grävts inom
ramen för Sväärtaåprojektet. I samband me d åtgärden harr även lågvatten
nfåran grävts urr och rensats
från alla strukkturer som tidiggare skapat varriation i vattend
draget och livsm
miljö för bland aannat grön‐
ling. Fotot till höger visar strräckan ett år eft
fter åtgärden med
m en tilltagand
de vegetation i den för solen
mer fåran inom
m några år att va
ara tätt bevuxeen. Etablering
fullt exponeraade åfåran och sannolikt komm
skuggande trääd och buskar skulle
s
hindra ig enväxning samtidigt som livsm
miljön för vatte nlevande
organismer fö
örbättrades. Fo
oto: Nils Ljunggrren (vänster) occh Micael Söderman (höger).
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Figur 29:6. I samband
s
med åtgärderna
å
201 2 fördjupades delar
d
av den redan kanaliseradde åfåran
ytterligare occh partier med kvarvarande
k
grrus‐ och stenbottnar rensades i syfte att öka aavrinningen.
Till vänster haar ett vandringsshinder skapatss när vattennivåån sänkts vid re
ensning nedströöms väg‐
trumman. Fottot till höger vissar ett parti dä r berg sprängtss bort och åfåran rensats i höjdd med
Uddeby. Åfårran bör återställas genom tillföörsel av sten‐ och grusmaterial. Foto: Nils Ljuunggren.

Det faktum
m att Kattgaalgebäcken är mycket hårt
h påverkaad av männiiskan och
har begrännsade naturv
värden länggs med långaa sträckor gör
g den väl llämpad för
fortsatta föörsök med tvåstegsdike
t
en och andrra åtgärder av
a försökskaaraktär.
Där så är möjligt
m
bör skuggande träd- och buskridåer ettableras länngs med
bäcken. Sttrukturer i form
f
av stenn och grus bör
b återförass till de renssade bottnarna och kulverterin
ngar brytas ((Figur 29:7)). Förslagsv
vis delas vatttendraget
in i försökkssträckor där åtgärdernna genomfö
örs i olika ko
ombinationeer där
såväl miljöömässiga so
om biologisska paramettrar sedan kaan följas uppp.

Figur 29:7. Needströms Udde
eby rinner Kattggalgebäcken kulverterad längs med långa strääckor. Foto:
Nils Ljunggren
n.

Förekomsten av grön
nling och sm
måspigg visaar att Kattgaalgebäcken trots låg
vattenförinng sommarttid aldrig toorkar ut helt. Efter biolo
ogisk återstäällning
bedöms vaattendraget därför kunnna få ett ökaat värde för grönling sååväl som
andra ström
mlevande arter
a
så som
m havsöring och flodnejonöga.
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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 Kiladalen för att så småningom mynna i Östersjön nära Nyköpings centralort.
Åns totala avrinningsområde uppgår till 432 km2 varav 21,4 % är jordbruksmark och 71 % skogsmark. Innan de två källflödena Vretaån och Bålsjöån flyter samman till Kilaåns huvudfåra cirka tre mil uppströms mynningen domineras avrinningsområdet helt av skogsmark med bitvis mycket
fina strömvattenbiotoper. Vandringshinder i form av ett minikraftverk medför 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 sjöarnas 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 biologisk mångfald och minskad transport av närsalter från Kiladalens jordbruksmark. 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 Sörmlandskusten 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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Objekt 31
1. Idbäcken
Åtgärdskllass fisk: 1

Åtg
tgärdsklass näringsreteention: 0

Kommun:: Nyköping

In venteringsd
datum: löpaande

Beskrivning
Den 10 km
m långa bäcken utgör eett biflöde till Kilaån occh mynnar i Kilaån ca
600 m upppströms mynningen i S
Stadsfjärden
n. Vattendraget är kraftiigt påverkad av dikkning och rinner djupt kkanaliserad genom storra arealer joordbruksmark. De sista 2 km rinner
r
bäckeen genom sttadsmiljö, bland
b
annat i anslutning till Iddbäckens industriområdde.

Figur 30:1. Övversiktskarta Idbäcken nedre ddel med mynningen i Kilaån occh åtgärdsförslaag utpekad.

Fiskförekomst
Under invventeringen observeradees en kilostor fisk i höjd med idbääckens
industriom
mråde, trolig
gtvis en id. E
Elfiske i maaj 2010 visaade på förekkomst av
lake, storsspigg och gäädda (Elfiskkeregistret). Det är sedaan tidigare kkänt att
både id occh braxen leeker i vattenndraget (Bru
unell muntl.).

Eventuellla konflikte
er vid åtgärrder
Vattendragget omfattas av Idebäcckens regleringsföretag från 1922 oomfattande Nykköping, Storra och Lilla Kungsladu
ugården sam
mt Minningee vilket
försvårar åtgärder
å
i sjjälva bäckfååran i dagslääget. Inga utpekade
u
nattur- eller
kulturvärddesklassade objekt finnns i anslutnin
ng till objek
ktet.
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Bedömning/åtgärdssförslag
Sträckan upp
u till väg E4 är trots att bäcken omges
o
av in
ndustriområåden och
tät bebygggelse den deel av Idbäckken som harr bäst förutsättningar attt få ökade
värden förr vattenlevaande organissmer.
Den kraftiigt fördjupaade och rätadde fåran upp
pströms mo
otorvägen ärr så påverkad att meeningsfulla åtgärder
å
beddöms vara dels
d myckett dyra, dels svåra att
genomföraa inom ramarna för dikkningsföretaaget och utaan påverkann på omgivande jorddbruksmark
k. Etableringg av odlingssfria kantzon
ner utgör doock en
relevant åttgärd för attt begränsa lläckaget av näringsämn
nen och parttiklar från
jordbruksm
marken.

Figur 30:2. Idbäcken är krafttigt påverkad avv både rätning, rensningar och
h föroreningar. Nedströms
E4an finns do
ock partier som bedöms som vvärdefulla för flera fiskarter så som kustvandrrande id, mört
och abborre. Foto Nils Ljungggren
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Objekt 32
2. Fadabäccken
Åtgärdskllass fisk: 2

Åtg
tgärdsklass näringsreteention: 0

Kommun:: Nyköping

In venteringsd
datum: löpaande

Beskrivning
Fadabäckeen avvattnarr jordbruksm
marker vid östra Kolmården och m
mynnar i
Kilaån i hööjd med Tu
una. Ca 1 km
m uppströms utloppet i Kilaån finnns en
kraftverkssdamm, Fad
dadammen, m
med ett ca 10 m högt fall.
f Dammeen utgör
ett absolutt vandringsh
hinder för fi
fisk men den
n praktiska betydelsen
b
av detta är
liten då strräckan direk
kt nedström
ms är så bran
nt att den utgör et naturrligt vandringshindeer. Kraftverk
ket korttidssregleras villket medför att vattenniivån längs
bäckens nedre del flu
uktuerar krafftigt, något som påverk
kar fiskar occh andra
vattenlevaande organissmer negatiivt.

Figur 32:1. Övversiktskarta Fa
adabäcken medd mynningen i Kilaån
K
och åtgärrdsförslag utpeekad.

Fiskförekomst
Sedan tidiigare är det känt att abbborre, lake, mört, öring, löja och gä
gädda förekommer i vattendrageet (Elfiskereegistret).

Eventuellla konflikte
er vid åtgärrder
Pågående kraftutvinn
ning och vatttenreglering
g måste insk
kränkas om
m bäcken
fungerande strömvatten
n. En kortaree sträcka i
ska uppnåå sin potential som ett fu
höjd med Harsta omffattas av Fåggelhyttan o Tuna-Harstta dikningsfföretag
från 1956 vilket försv
vårar åtgärdder längs den
nna del av bäcken.
b
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Bedömning/åtgärdssförslag
Fadabäckeen har nedsttröms det naaturliga van
ndringshindret vid Fadaa kvarn en
väl utveckklad naturfårra genom biitvis myckeet grovvuxen
n lövskog. FFåran
saknar docck större fraaktioner av sten och blo
ock som tro
oligtvis har rrensats
bort genom
m åren för att
a öka avrinnningen i saamband med
d kraftutvinnning.

Figur 32:2. Faadabäcken ström
mmar nedström
ms Fadadamme
en vackert geno
om högvuxen löövskog. Spår
från den krafttigt fluktuerand
de vattenföringgen från kraftve
erkets korttidsre
eglering syns i fform av eros‐
ion i åns stran
ndbrinkar. Foto
o: Ursula Zinko.

Det minikkraftverk som
m ligger dirrekt nedströ
öms Nävekv
varnsvägen m
medför en
kraftig neggativ påverk
kan på bäckken och desss djurliv. Pååverkan skeer i första
hand genoom den korttidsreglerinng som tilläm
mpas i krafttverket. Vidd perioder
av låg vatttenföring sp
paras vattenn i vattensysstemet uppsttröms för attt skapa
flöden som
m räcker förr periodvis ddrift av turb
binen. Som en konsekvvens varierar vattenfföringen i bäcken nedsttröms onatu
urligt med omväxlande
o
e torrläggning och mycket
m
högaa flöden.
Elfiske i november
n
19
997 visade ppå förekom
mst av lekmo
ogen öring i bäcken
men inga yngel
y
har fåångats vid ssenare provffisken. Sann
nolikt skullee bäcken
snabbt kolloniseras av
v både öringg och flodneejonöga om korttidsreggleringen
från kraftvverket upph
hörde. I kom
mbination med
m återförseel av sten occh block
skulle bäccken då kunn
na få ett bettydande värrde för arterrna.
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Objekt 33
3. Rinkebyybäcken
Åtgärdskllass fisk: i.å
å.

Åtg
tgärdsklass näringsreteention: i.å.

Kommun:: Nyköping

In venteringsd
datum: 2014
4-06-13

Beskrivning
Den drygtt 4 km långaa Rinkebybääcken avvatttnar Rinkeb
bysjön och m
mynnar i
Kilaån i Jöönåkers sam
mhälle. De öövre delarnaa är relativt opåverkadee och har
en meandrrande karak
ktär kvar meedan de ned
dre delarna är
ä kraftigt räätade och
bäcken är på flera stäällen kulvertterad. Vatteenhastigheteen är överlagg ganska
lugn men flera strömp
partier finnss. Vattenförringen är sparsam och bbäcken
riskerar attt torka ut so
ommartid.

Figur 33:1. Övversiktskarta Rinkebybäcken m
med mynningen
n i Kilaån utpek
kad.

Fiskförekomst
Uppgifter kring fiskfö
örekomst saaknas från vattendraget
v
t.

Eventuellla konflikte
er vid åtgärrder
Objektet omfattas
o
av Björnbäckeens torrlägg
gningsföretaag, vilket förrsvårar
åtgärder i själva bäck
kfåran i dagssläget. Inga natur- ellerr kulturvärddesklassade
objekt finnns inom dett utpekade oområdet.

Bedömning/åtgärdssförslag
Bäcken vaar vid besök
ket i juni 20 14 i det närrmaste torrlaagd och beddöms
sakna värdde för fisk. Inga
I
platssppecifika åtgärder föresllås för objekktet.
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Objekt 34
4. Hannsjö
öbäcken
Åtgärdskllass fisk: 1

Åtg
tgärdsklass näringsreteention: 0

Kommun:: Nyköping

In venteringsd
datum: 2014
4-06-13

Beskrivning
Hannsjöbääcken mynn
nar i Hannsjjön, en sänk
kt sjö i Kilaåån. Bäcken har varierande karaaktär med sååväl naturligga sträckor med strömm
mande och forsande
biotoper där
d vattendraaget meanddrar väl besk
kuggat som rätade sträcckor som
är mer expponerade. Avrinningsom
A
mrådets sto
orlek gör att bäcken riskkerar att
torka ut unnder extrem
mt torra som
mrar men san
nnolikt förseer källuppspprång
bäcken meed ett visst flöde
f
även ddå. De övree delarna av vattendrageet är bitvis
dikade meen vattenkvaaliten är forrtfarande braa.

Figur 34:1. Övversiktskarta Ha
annsjöbäcken m
med mynningen
n i Kilaån och åtgärdsförslag uutpekad.

Fiskförekomst
Vid översiiktligt elpro
ovfiske i bäcckens nedree delar 2010
0 fångades rrikliga
mängder öring
ö
av olik
ka årsklasseer. Sannolik
kt leker havssöring i bäccken.

Eventuellla konflikte
er vid åtgärrder
De övre deelarna av bääcken omfaattas av Brottorp-Starrflo
otorp torrlägggningsföretag från 1931, vilkeet försvårar åtgärder i dessa
d
delar av
a bäckfårann i dagsläget. Mynnningen sker i Hannsjön,, vilken inkluderas i Naatura 2000-oområdet
Kilaån. Needströms Hjjorttorp finnns en fornläämning i forrm av en gaammal
hytta.
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Bedömning/åtgärdssförslag
Inga åtgärrder föreslåss för bäckenn i dagsläget men ett sk
kydd av bäck
cken behövs samtt kontinuerliig kontroll aav eventuella vandringshinder som
m kan uppstå naturligt. Bibehålllna trädridååer och god beskuggnin
b
ng är helt avvgörande
för öringbbeståndets öv
verlevnad. B
Bäcken börr övervakas genom återrkommande kvaantitativa ellfisken. Ett naturligt vaandringshind
der vid Hjorrtstorp kan
möjligen göras
g
passerrbart för havvsöring gen
nom trösklin
ng i kombinnation med
att två storra block i åffåran flyttass (Figur 34:2).

Figur 34:2. Haannsjöbäcken mynnar
m
diffust i Kilaån över Haannsjöns strand
dängar väster oom Jönåker
tätort. Ett natturligt vandringgshinder endastt någon kilometer uppströms mynningen stooppar sanno‐
likt vidare van
ndring uppström
ms för lekvandrrande havsöring. Foto: Ursula Zinko.
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Objekt 35
5. Nyköpin
ngsån
Åtgärdskllass fisk: 2

Åtg
tgärdsklass näringsreteention: 0

Kommun:: Nyköping

In venteringsd
datum: löpaande

Beskrivning
Nyköpingsån är länetts största kuustmynnand
de vattendrag
g och avvatttnar med
sitt över 3600 km2 sto
ora och sjöriika avrinnin
ngsområde stora delar aav Sörmlands inlannd liksom delar
d
av Öreebro och Östergötlands län.
Ån är klasssad som rik
ksintresse föör fisket efteer havsöring
g och dalgåången som
riksintressse för kulturrmiljö- och naturvård. Nyköpingså
N
ån är kraftiggt påverkad av määnsklig aktiv
vitet i form av flera kraaftverk och dammar sam
mt omfattande diknningar och rensningar
r
aav vattendraaget. Ovansttående i kom
mbination
med överggödning harr gjort att fleera av åns ursprungliga
u
a fiskarter saannolikt
försvunnitt, rekryterin
ngen av fiskk minskat occh medfört att
a vattenförrekomsten
inte når vaattendirektiv
vets krav påå god ekologisk status. Det fiske soom bedrivs efter havsöring
h
baseras
b
idag uteslutandee på utsättniingar.
ns med länssstyrelse,
Nyköpingsåarnas vatttenvårdsförrbund driverr tillsamman
dsföreningenn och och Sportfiskarn
S
na ett aktivt arbete
kommun, Naturskydd
hållandena i Nyköpingssån för att
med att unndersöka, uttreda och föörbättra förh
gynna vatttenlevande organismerr. Inom ramen för projeektet har en rapport
med förslaag på natur och fiskevåårdsåtgärderr arbetats fraam (Fiskevåårdsteknik
2014).

Figur 35:1. Nyyköpingsån är ett
e av södra Sveeriges större vattendrag och är klassad som rriksintresse för
bland annat fisket
f
efter havssöring och natuur‐ och kulturvåård. På bilden sy
yns forsen vid FFiskbron
uppströms Nyyköpingshus, ettt av få forsandde områden som
m finns kvar i va
attendraget. Footo: Rickard
Gustafsson.
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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 eventuella 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 Nyköpingsån i föreliggande rapport.
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Objekt 36
6. Bäck Strrandstuviken
Åtgärdskllass fisk: 1

Åtg
tgärdsklass näringsreteention: 0

Kommun:: Nyköping

In venteringsd
datum: löpaande

Beskrivning
Den ca 4 km
k långa bääcken rinnerr övervägan
nde genom åkermarker
å
och mynnar i Stranndstuviken ca
c 4,5 km syydost om Arnö,
A
söder om
o Nyköpinng. De
nedre delaarna rinner genom
g
barrsskog och mynningen
m
sk
ker över väll betade
strandängaar i Strandsttuvikens inrre delar. My
ynningsomrrådet utgör eett viktigt
häckning- och rastnin
ngsområde fför fåglar. Vattenföring
V
gen är sparssam och
bäcken torrkar ut somm
martid.

Figur 36:1. Övversiktskarta bä
äck Strandstuviiken med mynn
ningen och åtgärdsförslag utpeekad.

Figur 36:2. Bääcken mynnar över
ö mycket finna och välhävdaade strandängar i Strandstuvikken, vilka
utgör viktiga områden för så
åväl fågel som ffisk, inte minst som uppväxtom
mråde för plattffisk. Foto: Nils
Ljunggren.
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Fiskförekomst
Vid inventteringen observerades spigg av ok
känd art i an
nslutning tilll mynningen. I övrigt
ö
saknaas uppgifterr av fiskföreekomst från vattendrageet.

Eventuellla konflikte
er vid åtgärrder
Bäcken mynnar
m
i Straandstuvikenns naturreserrvat.

Bedömning/åtgärdssförslag
Endast någgra tiotals meter
m
uppstrröms mynniingen rinner bäcken geenom ett
mycket tättt bestånd av bladvass. Området ärr sankt med
d kvarståendde vatten
som dock döljs av den
n täta vasseen. Om beteet utökades så
s även dettta område
omfattades skulle en grund och ssolexponeraad vattenspeegel kunna sskapas
(Figur 36:3).

Figur 36:3. No
orr om nuvaran
nde staket finnss ett sankt områåde där bäcken
n idag silar diffuust genom ett
tätt bestånd av
a vass och ann
nan högvuxen öörtvegetation. En
E utflyttning av staketet så attt området
betas skulle skapa
s
förutsättn
ningar för en grrund öppen vatttenspegel åtko
omlig för kustfissk. Foto: Nils
Ljunggren.
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Objekt 37
7. Flättnab
bäcken (Snäckviksbäccken)
Åtgärdskllass fisk: 2

Åtg
tgärdsklass näringsreteention: 1

Kommun:: Nyköping

In venteringsd
datum: löpaande

Beskrivning
Den ca 2 km
k långa bääcken avvatttnar åker- och
o skogsmaark vid Arnnö söder
om Nyköpping och my
ynnar i Snäcckviken ino
om Strandstu
uvikens natu
turreservat.
Strax uppsströms myn
nningen rinnner bäcken samman
s
meed två mindrre diken.

Figur 37:1. Övversiktskarta Flättnabäcken m
med mynningen och åtgärdsförrslag utpekad.

Bäcken rinnner till storra delar rätaad och rensaad genom åkermark meed en kraftig näringssbelastning vilket syns på den igen
nväxta bäck
kfåran(Figurr 37:2).
Vattenföriingen är spaarsam och bbäcken riskeerar att torkaa ut torra soomrar (Ekblad m.fl. 1994). Fallhöjden är ööverlag låg med
m lugnt vatten
v
och m
mjuka bottnar.

Fiskförekomst
Under invventeringen observeradees lekvandrrande gäddaa i bäckens nnedre delar
och det är sedan tidig
gare känt attt gädda och spigg vand
drat i vattenddraget.

Eventuellla konflikte
er vid åtgärrder
De stora arealerna
a
jorrdbruksmarkk som finnss i anslutnin
ng till vattenndraget
utgör ekonnomiskt vik
ktiga områdeen för lantb
brukarna och
h åtgärder soom innebär en neggativ inverkan på produuktionen (beeskuggning) av grödor kan därför
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försvåras. Åtgärder in
nom Strandsstuvikens naturreservatt försvåras aav gällande reseervatsföreskrifter.

Figur 37:2. Fläättnabäcken rin
nner till överväggande del rätad
d och fördjupad
d genom åkerm
mark och är
kraftigt näringgsbelastad. Fotto: Rickard Gusttafsson.

Natur‐ occh/eller kulturvärdenn
Bäcken rinnner genom
m och mynnaar i Strandsttuvikens naaturreservat tillika
Natura 2000-område.

Bedömning/åtgärdssförslag
Flättnabäcckens grävd
da fåra passeerar strax in
nnan utloppeet i Snäckviiken ett
sankt och tuvigt stran
ndängsområåde med tillssynes dålig hävd (Figurr 37:3).
Genom attt bäckens kaanalisering bryts skullee vattnet kunna tillåtas att
svämma ut
u över det lååglänta omrrådet så att en upp till fem
f hektar sstor översvämningssvåtmark sk
kapas. Åtgärrden kräverr en noggran
nn projekterring och
hindras idag utav bestämmelsernna för Strand
dstuvikens naturreserv
n
vat. De
sammantaagna naturväärdena koppplade till en
n grund våtm
mark på plattsen bedöms dockk vida översstiga ingrepppet i naturrreservatet. Genom
G
rätt uutformning med torrläggning under storra delar av vegetations
v
perioden koommer
inte hellerr strandängaarnas status påverkas neegativt av åtgärden.
å
Markägareen Nyköpin
ngs kommunn är generelllt positiva till
t att skapaa en våtmark i om
mrådet och har
h pekat ut åtgärden i gällande
g
översiktsplan (Nyköpings kom
mmun 2013)).
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Figur 37:3. Fläättnabäckens kanaliserade
k
fårra passerar straax uppströms mynningen
m
i Snääckviken ett
låglänt områd
de med tuvig be
etesmark. Genoom omledning av bäckfåran sk
kulle vattnet til låtas att
svämma ut övver området så att en upp till ffem hektar gru
und våtmark ska
apas. Åtgärden skulle föru‐
tom att utgörra en optimal le
ekmiljö för gäddda gynna flera fågelarter
f
samtt bidra till en reening av bäck‐
ens vatten innan det når Snä
äckviken. Foto: Nils Ljunggren.
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Objekt 38
8. Kvarnbä
äcken
Åtgärdskllass fisk: 1

Åtg
tgärdsklass näringsreteention: 1

Kommun:: Nyköping

In venteringsd
datum: 2014
4-02-24

Beskrivning
Den 6 km långa Kvarrnbäcken avvvattnar om
mgivande maarker och deen ca 15
hektar storra före dettaa våtmarkenn Spjutkärr. Omgivande marker uttgörs framförallt av jordbruksm
j
mark och i annslutning tilll bäcken lig
gger även Bj
Björshults
återvinninngscentral (fföre detta sooptipp), någ
got som sann
nolikt påverrkar bäckens vattennkvalitet neg
gativt. Mynnningen skerr över en delvis väl betaad
strandäng i de inre deelarna av Stjjärnholmsviiken mellan
n Nyköping och Oxelösund. Bääcken är kraaftigt påverkkad av män
nniskan geno
om kulverteering, dikning och rätning.
r
Docck finns ett kortare partti (200-300 m) av naturrlig karaktär med strrömmande och forsandde sträckor ca
c 1,7 km uppströms
u
m
mynningen
(Figur 38:2). I och meed att vattennmagasinen
n, bland ann
nat Spjutkärrr, i vattendraget är utdikade
u
är vattenföringgen oregelb
bunden med
d risk för utttorkning
och sannoolikt saknar bäcken i daagsläget värde för fisk. Ett naturliggt vandringshindeer i form av ett fall finnns ca 2 km uppströms
u
mynningen.
m

Figur 38:1. Övversiktskarta Kvvarnbäcken meed mynningen och
o åtgärdsförslag utpekad.

Fiskförekomst
Uppgifter kring fiskfö
örekomst saaknas från vattendraget
v
t.
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Figur 38:24. Kvarnbäcken
K
är kraftigt påverkkat av människaan längs stora delar
d
av bäckenn men ett
naturligt meaandrande och fo
orsande parti ppå ca 200‐300 m finns ca 1,7 km
m uppströms m
mynningen.
Foto: Rickard Gustafsson.

Eventuellla konflikte
er vid åtgärrder
Delar av bäcken
b
omfaattas av Stjäärnholm-Hu
ult torrläggn
ningsföretagg från
1948, vilkket försvårarr åtgärder i bbäckfåran för
f delar av vattendrageet. Flera
forn- och kulturlämni
k
ingar i form
m av gamla kvarnar
k
finn
ns i anslutniing till
objektet.

Bedömning/åtgärdssförslag
I och medd den sparsam
mma vattennföringen beedöms bäck
ken i dagslägget sakna
värde för fisk.
f
För attt skapa en bbättre vatten
nhållande förmåga bör m
möjligheter att återsskapa en våttmark vid S
Spjutkärr un
ndersökas.

Figur 38:3. Geenom återskapande av Spjutkäärr kan bäckens vattenhålland
de förmåga förbbättras samti‐
digt som parttiklar och näringgsämnen fångaas upp. Dock går vi inte vidare med denna åtggärd inom
ramen för det här projektet.. Foto: Rickard Gustafsson.
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Objekt 39
9. Bränn‐Ekebybäckeen
Åtgärdskllass fisk: 1

Åtg
tgärdsklass näringsreteention: 1

Kommun:: Nyköping

In venteringsd
datum: löpaande

Beskrivning
Den 8 km långa bäck
ken avvattnaar Salomonss mosse, Sto
ora mossen och omgivande marker.
m
Myn
nningen skerr längst in i Slängavikeen, en grundd vik av
Marsvikenn. Mynningsområdet ärr kraftigt igeenväxt med
d bladvass m
men fina
öppna straandängar som betas finn
nns i anslutn
ning till omrrådet.

Figur 39:1. Övversiktskarta Brränn‐Ekebybäckken med mynning och åtgärdssförslag utpeka d.

Strax uppsströms myn
nningen finnns en ängsm
mark som årlligen svämm
mas över
(Figur 39:2). Vidare uppströms
u
ddomineras omgivande
o
marker
m
av ååkermarker
där bäckenn först är räätad, men seenare har ettt bitvis fritt meandrandde lopp
genom en trädbevuxeen grund ravvin.
d bro finns 11,5 km
Ett partiellt vandringsshinder i forrm av en deelvis raserad
uppströmss mynningen
n. Ett naturlligt vandrin
ngshinder i form
f
av en hhäll finns
ca 3 km upppströms mynningen
m
ooch stoppar vandrande fisk från attt ta sig
längre upppströms i sy
ystemet.
ä tillsamm
mans med nio
o andra kusttmynnande vattenBränn-Ekeebybäcken är
drag längss Sörmlandsskusten utpeekat som ettt område med stora natturvärden,
med betyddelse för fisk
k och är särrskilt känsligt för påverrkan (Länssstyrelsen
Södermannland 2013b
b).
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Figur 39:2. Strax uppströms mynningen breeder fina ängsm
marker ut sig som årligen sväm
mmas över.
Foto: Nils Ljunggren.

Fiskförekomst
Under invventeringen observeradees lekande id
i samt håvades mört ooch löja
(Figur 39:3). Sedan tiidigare är deet känt att även
ä
gädda och
o stor- saamt småspigg vanddrar i vatten
nsystemet (E
Ekblad m.fll. 1994).

Figur 39:3. Vid inventeringsttillfället håvadees mört och löjaa i bäcken. Foto
o: Nils Ljunggrenn.
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Eventuellla konflikte
er vid åtgärrder
De stora arealerna
a
jorrdbruksmarkk som finnss i anslutnin
ng till vattenndraget
utgör ekonnomiskt vik
ktiga områdeen för lantb
brukarna och
h åtgärder soom innebär en neggativ inverkan på produuktionen (beeskuggning) av grödor kan därför
försvåras. Delar av ob
bjektet samtt Slängavik
ken, som bäccken mynnaar i ingår i
Natura 2000-område.

Bedömning/åtgärdssförslag
Bränn-Ekeebybäcken har
h värde soom lekområåde för fleraa fiskarter, in
inte minst
id. Enligt det kartund
derlag Sportffiskarna harr tillgång tilll omfattas iinte bäcken av någoot markavvaattningsföreetag vilket underlättar
u
genomföran
g
ndet av
åtgärder.
Gynnandee åtgärder fö
ör fisk i denn lilla bäcken handlar frramförallt oom att bevara de kaantzoner som
m finns idagg samt etabllera nya därr det behövss (Figur
39:4).

Figur 39:4. Kaantzoner saknass idag längs stoora delar av den
n lilla bäcken. Missuppfattning
M
gen att
vedartad vegetation bör hållas undan för aatt underlätta re
ensning och därigenom hindraa igenväxning
av åfåran är tyvärr
t
utbredd. Längs långa deelar av Bränn‐Ekkebybäcken påtträffades nyligeen avverkad
alsly vid inven
nteringen i april 2013. Foto: N ils Ljunggren.

Genom scchaktning fin
nns möjlighhet att skapaa en grund våtmark
v
läm
mplig för
gäddlek sttrax uppströ
öms bäckenss mynning i Slängavikeen (Figur 399:5). En
första diallog med markägarna haar tagits och
h de båda ärr generellt är positivt
inställda tiill miljöåtgäärder även oom de i dag
gsläget inte vill
v gå vidarre med
någon våtm
mark.
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Figur 39:5. Vid de nedre dela
arna av bäckenn finns möjlighet att genom sch
haktning skapa en grund
plig som lekområde för framföörallt kustlevande gädda. Foto: Nils Ljunggrenn.
våtmark lämp

Det partiella vandring
gshinder som
m finns ca 1,5
1 km uppsströms mynnningen
kan genom
m tröskling med sten åttgärdas (Fig
gur 39:6). Biotopvård ggenom
tillförsel av
a sten i olik
ka fraktioneer skulle i ko
ombination med ovansstående
åtgärder öka
ö bäckens biologiska värde och funktion
f
som
m lek- och uuppväxtområde föör från kusteen vandrandde fisk.

Figur 39:6. Geenom tröskling med sten nedsströms minskarr fallhöjden och därmed ström
mhastigheten
vilket underläättar för fisk attt passera den iddag starkt koncentrerade ström
mmen. Februarri 2015. Foto:
Rickard Gustaafsson.
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Objekt 40
0. Buskhytttebäcken
Åtgärdskllass fisk: 1

Åtg
tgärdsklass näringsreteention: 0

Kommun:: Nyköping

In venteringsd
datum: 2013-04-29

Beskrivning
Den ca 122 km långa Buskhyttebä
B
äcken mynn
nar i Marsviikens västraa del. Den
grunda havvsviken utg
gör ett viktiggt lek- och uppväxtomr
u
råde för flerra olika
fiskarter, men
m framfö
örallt samlass stora mäng
gder gädda under vårenn för att
leka i de innre delarna (personlig observation
n). Omgivan
nde marker utgörs
framföralllt av jordbru
uksmarker ssom bitvis bryts
b
av med
d barrskog.

Figur 40:1. Övversiktskarta Bu
uskhyttebäckenn med mynningg och åtgärdsförslag utpekad.

Bäcken ärr kraftigt påv
verkad av ddikning och är kraftigt näringsbela
n
astad men
mer eller mindre
m
orörrda och meaandrande paartier finns fortfarande
f
kkvar (Figur 40:2).
Åtgärder för
f att skapaa fri vandrinngsväg för fisk
f genomffördes under
er 20122013 då blland annat en
e gammal kvarndamm
m revs ut och tröskling med sten
skapade frri väg förbi en gammall valvbro som rasat någ
got.
Buskhytteebäcken är tillsammanss med nio an
ndra kustmy
ynnande vatttendrag
längs Sörm
mlandskusteen utpekat ssom ett omrråde med sto
ora naturvärrden, med
betydelse för fisk och
h är särskilt känsligt förr påverkan (Länsstyrels
(
sen Södermanlannd 2013b).
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Figur 40:2. Deelar av bäcken är
ä mer eller minndre opåverkad
d och meandrar fint genom baarrskog. Dessa
sträckor skulle efter biotopvvård utgöra vikttiga lek‐ och uppväxtområden för strömlevannde fiskarter
som havsörin
ng och id. Foto: Rickard Gustaffsson.

Fiskförekomst
Under invventeringen observeradees stora män
ngder id i vattendraget
v
t (Figur
40:3). Seddan tidigare känt att gäddda, stor-/sm
måspigg och
h id vandrarr upp i
systemet (Ekblad
(
m.ffl. 1994).

Figur 40:3. Stora mängder id
d stiger varje våår i vattensystemet för lek. Vid
d inventeringsti llfället obser‐
verades storaa mängder idrom. Foto: Nils Lj unggren.
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Eventuella konflikter vid åtgärder
I höjd med Skyrshyttan finns en sträcka som omfattas av Griskulla, Skyrshyttan 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 vattenhållande 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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Objekt 41
1. Bäck Kro
ognäs
Åtgärdskllass fisk: i.å
å.

Åtg
tgärdsklass näringsreteention: i.å.

Kommun:: Nyköping

In venteringsd
datum: 2014
4-04-27

Beskrivning
Den ca 3 km
k långa bääcken har kaaraktär av åkerdike
å
och
h rinner kannaliserad
genom åkeermarker in
nnan mynninngen i Marssviken strax
x öster om ggamla sågverket i Buuskhyttan. Vattenförin
V
ngen är sparssam i det lillla vattendraaget som
normalt seett torkar ut sommartidd.

Figur 41:1. Övversiktskarta bä
äck vid Krognäss med mynning utpekad.

Fiskförekomst
Uppgifter kring fiskfö
örekomst saaknas från vattendraget
v
t.

Eventuellla konflikte
er vid åtgärrder
Forn- och kulturlämn
ningar i form
m av en begravningsplaats finns straax nedströms Nyytorp.

Bedömning/åtgärdssförslag
Inga platssspecifika åttgärder föresslås för objeektet.
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Objekt 42
2. Bäck Karlviken
Åtgärdskllass fisk: i.å
å

Åtg
tgärdsklass näringsreteention: i.å

Kommun:: Nyköping

In venteringsd
datum: 2014
4-04-27

Beskrivning
Den ca 2 km
k långa bääcken har kaaraktär av åkerdike
å
och
h rinner kannaliserad
genom åkeermark. Bäccken har sinn början vid
d ett mindre sumpmarkssområde
som omgees av barrsk
kog. Mynninngen sker i de
d södra dellarna av Maarsviken
strax norr om Karlvik
k. Vattenförringen är sparsam i det lilla vattenddraget
som riskerrar att torkaa ut sommarrtid.

Figur 42:1. Övversiktskarta bä
äck vid Karlvik m
med mynning utpekad.
u

Fiskförekomst
Uppgifter kring fiskfö
örekomst saaknas från vattendraget
v
t och ingen fisk observeradess vid inventteringen.

Eventuellla konflikte
er vid åtgärrder
Delar av bäcken
b
omfaattas av Karrlvik, Bogsllöt torrläggn
ningsföretagg, vilket
försvårar åtgärder
å
i sjjälva bäckfååran i dagslääget.

Bedömning/åtgärdssförslag
Inga platssspecifika åttgärder föresslås för objeektet.
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Figur 42:2. Bääcken rinner dju
upt kanaliseradd genom åkermark och den låg
ga vattenföringeen medför att
inga platsspecifika åtgärder föreslås för objjektet. Foto: Nils Ljunggren.
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Objekt 43
3. Brannäss våtmark
Åtgärdskllass fisk: 1

Åtg
tgärdsklass näringsreteention: 0

d
Kommun:: Oxelösund

Inventteringsdatu
um: löpandee

Beskrivning
Brannäs våtmark
v
är ett
e ca 20 hekktar stort vååtmarkskomplex som liggger drygt
2 km norddost om Oxeelösund. Vååtmarken an
nlades 1993 och fungerrar som
näringsfiltter av avlop
ppsvatten fråån Oxelösun
nds reningsverk. Våtm
marken
utgör idagg ett viktigt område för fåglar och groddjur. Mynningen
M
i havet
sker norr om
o Ängsvik
ken i Örsbakken. De ned
dre delarna av våtmarkeen utgör
lämpliga lekområden
l
för kustlevvande fisk men
m är idag inte tillgängglig för
fisk i då reegleringen utgör
u
ett vanndringshind
der (Figur 43:2).

Figur 43:1. Övversiktskarta Brrannäs våtmarkk med åtgärdsfö
örslag utpekad..

Fiskförekomst
Uppgifter kring fiskfö
örekomst saaknas från vattendraget
v
t.

Eventuellla konflikte
er vid åtgärrder
Inga naturr- eller kultu
urvärdesklasssade objek
kt finns inom
m det utpekaade åtgärdsområådet.

Bedömning/åtgärdssförslag
De nedre delarna
d
av våtmarken
v
hhar potentiaal att fungera som lämppliga lekoch uppvääxtområden för kustlevvande fisk. Dock
D
krävs undersökninngar av
mängden syre
s
i våtmaarken underr våren då det
d finns en risk att syreebrist upp-
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står. Mätnningar av syrrgashalten i våtmarken
ns nedre del planeras unnder våren
2015 i sam
marbete med
d Oxelö Eneergi AB. Paarallellt med
d detta jobbaar Sportfiskarna vidare med en
e lösning fö
för att åtgärd
da vandring
gshindret.
Då markerrna runt öveerfallsvärneet utgörs av berghäll förrsvåras anlääggande av
en fiskvägg, ett så kallat omlöp. Isstället kan man
m genom enkla åtgärrder fördela ut fallhöjden ned
dströms vanndringshindrret genom att
a bäckfårann trösklas
med sten. Något som skapar en ssvagt lutand
de strömsträäcka som skkapar bästa
möjliga föörutsättningaar för fiskvaandring

Figur 43:2. Vaandringshindrett i mynningen uutgörs av ett övverfallsvärn. Genom enkla åtgäärder med
tröskling nedströms kan en svagt
s
lutande fo
fors möjliggöra passage för fisk
k. Foto: Tobias Fränstam.

Mellan vååtmarkens tv
vå nedersta bassänger rinner
r
vattneet snabbt övver en
flack bergghäll (Figur 43:3). Fiskvvandring kaan underlättas på flera ssätt som
att bryta upp
u vattnets hastighet ggenom att mura
m
fast sten
nar på berghhällen till
att en del av
a berget kn
nackas ur tiill en fåra. En
E noggrann
nare projekttering av
området krävs.
k
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Figur 43:4. Mellan våtmarke
ens två nederstaa bassänger rin
nner vattnet öve
er en berghäll ssom utgör ett
der för fisk. Fotto: Tobias Fränsstam.
vandringshind
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Objekt 44
4. Ålbäcken
Åtgärdskllass fisk: 2

Åtg
tgärdsklass näringsreteention: 2

Kommun:: Nyköping

In venteringsd
datum: 2013-04-21

Beskrivning
Den idag utdikade
u
Låångsjön var ursprunglig
gen den ned
dersta av fyrra sjöar på
Tunabergsshalvön. Låångsjön korssas- och avv
vattnas av Påldiket,
P
ett rätat och
dikat vatteendrag som efter Långssjöns utlopp
p får en merr naturlik kaaraktär och
byter nam
mn till Ålbäccken. Ålbäckken mynnarr i Östersjön
n vid Bråvikkens norra
mynningsuudde.

Figur 44:1. Övversiktskarta Ållbäcken med m
mynning och åtggärdsförslag utp
pekad.

Den nedree delen av ålbäcken ströömmar natu
urligt genom
m skog och hhar mycket fina biootoper för strrömlevandee fiskarter. Ca
C 300 m up
ppströms m
mynningen,
i höjd medd Ålbäcks gård
g
finns enn reglering vid
v en vägtrrumma som
m utgör ett
vandringshhinder för fisk.
f
De sistaa 200 m upp
p till Långsjjön är bäckken lugnflytande och
o rikligt med
m vegetatiion, framförrallt kaveldu
un breder utt sig i
bäckfåran.
Sportfiskaarna arbetar tillsammanns med berö
örda markäg
gare för att ffå till stånd
en genomggripande restaurering aav Ålbäcken
n och sjöarn
na Långsjönn och
Mellsjön. Ansökan om
m tillstånd hhar lämnatss in till mark
k- och miljöödomstolen och beeviljades vårren 2015.
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Fiskförekomst
Ålbäck har historiskt haft betydelse för fisket med bland annat en fast anordning 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 Ålbäcks 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 skrubbskädda (Fränstam 2012). Försök med introduktion av havsöring skedde under 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 översvämmade slåtterängar i kombination med att fria vandringsvägar i vattensystemet 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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Figur 44:2. Ålbäcken strömm
mar vackert gennom blandskog innan utloppett i Bråviken. Fotto: Helena
Herngren.

Figur 44:3. Låångsjöns yta är idag till stor deel igenvuxen av vass och kaveld
dun. Bitvis finnss inslag av
bland annat kråkklöver
k
och olika starrarterr i undervegetattionen. På sena
are år har även vedartad sly i
form av al, säälg, björk och ta
all börjat etableera sig i område
et. Området förväntas efter resstaurering
åter bli en vikktig lekplats för kustvandrandee gädda. Foto: Nils
N Ljunggren.
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Objekt 45
5. Bäck Lilla Uttervikk
Åtgärdskllass fisk: i.å
å.

Åtg
tgärdsklass näringsreteention: i.å.

Kommun:: Nyköping

In venteringsd
datum: 2014
4-04-30

Beskrivning
Den 2,5 km
m långa bäccken avvattnnar våtmark
ksområdenaa, Rasbodam
mmen,
Lilldammeen och Storrdammen occh rinner kaanaliserad occh rensad ggenom
framföralllt åkermark.. Skuggandee kantzonerr saknas i reegel men någgra kortare
partier därr dessa bevaarats finns läängs det lillla vattendraaget. Mynninngen sker
över en öpppen strandääng drygt 4 km sydost om Nävekv
varn. Vattennföringen i
vattendragget är sparsaam vilket m
medför att bääcken riskerrar att torka ut sommartid.

Figur 45:1. Övversiktskarta bä
äck Lilla Utterviik med mynningg utpekad.

Fiskförekomst
Uppgifter kring fiskfö
örekomst saaknas från vattendraget
v
t och ingen fisk observeradess vid inventteringen.

Eventuellla konflikte
er vid åtgärrder
Inga naturr- eller kultu
urvärdesklasssade objek
kt finns i ansslutning tilll det utpekade objekktet.

Bedömning/åtgärdssförslag
I och medd att vattenfö
öringen är lååg i vattend
draget föresllås inga plattsspecifika
åtgärder föör objektet.
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Figur 45:2. Bääcken rinner kanaliserad och rrensad omgiven
n av framförallt åkermarker. Footo: Micael
Söderman.
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Objekt 46
6. Bäck Sto
ora Utterviik
Åtgärdskllass fisk: 2

Åtg
tgärdsklass näringsreteention: 1

Kommun:: Nyköping

In venteringsd
datum: löpaande

Beskrivning
Den ca 3,55 km långa bäcken mynnnar i Mörk
kviken ca 7 km öster om
m Nävekvarn. Bäccken har kaaraktär av ettt åkerdike och
o saknar någon
n
egenttlig källa,
men små anslutande
a
diken
d
och kkraftig avrin
nning från ov
vanliggandee marker
gör att denn håller vattten under heela året. End
dast under extremt
e
torrra somrar
riskerar deen att torka ut enligt booende i området. Bäckeen är kraftiggt näringsbelastad (F
Figur 46:2). Precis upppströms myn
nningsområådet finns enn ca 3 hektar stor strrandäng som
m delvis bettas. Sannolik
kt utgjorde området enn viktig
lekplats föör kustlevan
nde gädda m
men genom dränering
d
av strandänggen rinner
vattnet undan snabbt på strandänngen på våreen.

Figur 46:1. Övversiktskarta bä
äck Stora Uttervvik med mynning och åtgärdsfförslag utpekadd.
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Figur 46:2. Bääcken är kraftiggt näringsbelasttad med ett tidvvis kraftigt grum
mlat vatten. Bildden tagen vid
vårfloden 201
13. Foto: Nils Ljunggren.

Fiskförekomst
Under invventeringen observeradees gädda occh storspigg
g i anslutninng till
mynningsoområdet i Mörkviken.
M

Eventuellla konflikte
er vid åtgärrder
I dagslägeet är en av tv
vå markägar
are skeptisk till åtgärderr inom det uutpekade
området.

Bedömning/åtgärdssförslag
Enligt det kartunderlaag Sportfiskkarna har tilllgång till om
mfattas intee bäcken
av något markavvattn
m
ningsföretagg vilket und
derlättar gen
nomförandett av åtgärder.
Genom relativt enkla åtgärder finnns möjligh
het att skapaa en ca 1,5 hhektar stor
våtmark vid
v den drän
nerade stranddängen straax uppström
ms mynningeen (Figur
46:3). Straandängen sv
vämmas öveer varje vår men i och med
m dräneriingsdikena
rinner vatttnet undan fort.
f
Delar aav ytan betaas idag och vegetatione
v
en i området utgör perfekt
p
lekssubstrat för ggädda. Omrrådet ägs idag av två ollika markägare därr den ena ärr mycket driivande i fråg
gan och den
n andra går i tankar
att sälja deen berörda marken
m
varfför han intee vågar gå vidare med ååtgärder i
dagsläget. En projektplan och enn färdig anm
mälan om vaattenverksam
mhet för
potentiell åtgärd har arbetats
a
fram
m och en fo
ortsatt dialog
g förs med bberörda
markägaree.
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Figur 46:3. Strandängen stra
ax uppströms m
mynningen utgö
ör en lämplig yta för våtmarksaanläggning.
Foto: Nils Ljunggren.

ngen betas idagg och vegetatio
onen utgör perfekt leksubstratt för gädda.
Figur 46:4. Deelar av strandän
Foto: Micael Söderman.
S
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Objekt 47
7. Näveån
Åtgärdskllass fisk: 2

Åtg
tgärdsklass näringsreteention: 1

Kommun:: Nyköping

In venteringsd
datum: löpaande

Beskrivning
Den knapppt en mil lån
nga Näveånn avvattnar sjöarna
s
Näv
vsjön, Enareen och ett
antal mosssar kring dee båda sjöarnna. Mynnin
ngen sker vid Nävekvarrns småbåtshamn i Bråviken. Bäcken är en av få vattendrag i läänet som hyyser ett
n flodnejonö
öga stiger i vvattendrareproducerande beståånd av havsööring. Även
get för att reproducera sig.

Figur 47:1. Övversiktskarta ne
edre delen av N
Näveån med myynning, åtgärdsförslag och gennomförda
åtgärder utpeekade.
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Figur 47:2. Övversiktskarta övvre delen av Nääveån med åtgäärdsförslag utpe
ekat.

Längs de övre
ö
delarnaa rinner bäccken genom
m barsskog med
m inslag aav lövträd
och har enn hel del natturliga karakktärer kvar med meand
drande och sströmmande parrtier. Vid deen mellerstaa delen skerr en brytning
g och bäckeen rinner
likt ett dikke genom jo
ordbruksmarrk. Bäckfåraan är kraftig
gt igenväxt i och med
avsaknad av skuggan
nde kantzoneer och bottn
narna är väld
digt homoggena på
grund av rensning.
r
Genom Näveekvarns sam
mhälle rinnerr bäcken geenom flera
dammar vilka
v
utgör vandringshin
v
nder för fisk
k och vidaree nedströmss passerar
vattendragget genom ett
e gammalt bruksområåde innan my
ynningen i hhavet.
mt förslag ppå biotopEn förprojjektering för att åtgärdaa vandringsshindren sam
vårdsåtgärrder genomffördes 20111 av Jönköp
pings Fiskeribiologi AB
B på uppdrag av Nääveåns vatteenvårdsföreening (Lindv
vall 2012). Tillsammanns med
länsstyrelsse, kommun
n och Sportffiskarna driver Näveån
ns vattenvårddsförening
vidare arbbetet med attt skapa fri vvandringsvääg för fisk i vattendrageet.
Näveån ärr tillsamman
ns med nio aandra kustm
mynnande vattendrag
v
läängs
Sörmlandsskusten utpeekat som ettt område med
m stora natturvärden, m
med betydelse för fisk
f och är särskilt
s
känssligt för påv
verkan (Län
nsstyrelsen SSödermanland 2013bb).

Fiskförekomst
Under invventeringen observeradees lekande flodnejonög
f
ga. Sedan tiddigare är
det känt attt ål, havsörring, spigg, sarv, flodneejonöga, gädda, abborrre, gärs,
mört samtt skrubbskäd
dda förekom
mmer i ån (T
Tengelin 20
009, Gustafssson
2014).
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Eventuellla konflikte
er vid åtgärrder
I höjd medd Åtorp omfattas bäckeen av Åtorp
p, Laggarbo,, Tomta torrrläggningsförettag från 192
21. Delar avv bäcken rin
nner längs ek
konomiskt vviktiga
jordbruksm
marker vilket innebär aatt åtgärder som innebäär en negativv inverkan
på produkktionen (besk
kuggning) aav grödor kan
k försvåras. Flera fornn- och
kulturlämnningar i form
m att hyttorr finns längss ån (Nävek
kvarns idrotttplats,
Ingolvshyyttan och Öv
vershyttan).

Bedömning/åtgärdssförslag
Det krävs omfattandee åtgärder föör att återsk
kapa Näveån
n till sin fullla potential som ett väl fungeraande kustvaattendrag. Läängs de delaar som rinnner genom
jordbruksm
mark krävs etablering aav kantzoneer kombinerrat med tillfförsel av
stenmateriial. Det kan
n även vara aaktuellt att anlägga tvååstegsdiken för att
minska eroosionen och
h öka fastlägggandet av näringsämn
nen. Det stör
örsta arbetet ligger i att skapa fri
f vandringssväg förbi de
d dammar som idag finnns i vattendraget. Stort engag
gemang frånn ideella förreningar och
h myndigheeter medojektet.
för att mann tillsammaans kan drivva vidare pro
Inom rameen för projeektet genom
mförde Sporttfiskarna tillsammans m
med Näveåns fiskkevårdsfören
ning under hhösten 2014
4 biotopvård
d på två lokkaler i Näveåns nedrre del. Sam
mmantaget tiillfördes ca 30 ton stenm
material i ollika fraktioner. Åtggärden förvääntas få posiitiva effekteer på i ån fö
örekommandde arter
som öringg, nejonöga mört,
m
lake ooch signalkrräfta. Innan påbörjad åt
åtgärd genomfördess ett kvantittativt elfiskee som komm
mer följas upp
u med starrt sommaren 2015 för
f att få en bild över åt
åtgärdens eff
ffekt på fiskffaunan.

Figur 47:3. Tillförsel av sten skapade fina leek‐ och uppväxttområden för sttrömlevande arrter som
h flodnejonöga. Foto: Rickard Gustafsson.
havsöring och
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Ca 5 km uppströms
u
mynningen
m
ffinns en felllagd och läcckande betoongtrumma
som behövver bytas utt (Figur 47:44).

Figur 47:4. Deen fellagda och läckande vägtrrumman behövver bytas ut och
h grävas ner djuupare. Foto:
Rickard Gustaafsson.
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Objekt 48
8. Bäck Nävekvarn
Åtgärdskllass fisk: I.å
å.

Åtg
tgärdsklass näringsreteention: I.å.

Kommun:: Nyköping

In venteringsd
datum: 2014
4-04-30

Beskrivning
Strax österr om Nävek
kvarns båtkllubb mynnaar en ca 3 km
m lång bäckk. Det lilla
vattendragget avvattnaar några blöttområden ca 2 km norrr om Skeppssvik samt
omgivandde marker. Genom
G
Skepppsvik rinneer bäcken ku
ulverterad llängs en
sträcka avv ca 500 m. Mynningen
M
n sker över ett
e fuktigt sttrandängsom
mråde med
en grund kilformad
k
vik som utgöör en fin lek
kmiljö för gäädda (Figurr 48:2).

Figur 48:1. Övversiktskarta bä
äck vid Nävekvaarn med mynniing utpekad. Till vänster i kartsskiktet syns
Näveåns myn
nning.

Fiskförekomst
Uppgifter kring fiskfö
örekomst saaknas från vattendraget
v
t. Ingen fiskk observerades vid inventering
i
en.

Eventuellla konflikte
er vid åtgärrder
Inga naturr- eller kultu
urvärdesklasssade objek
kt finns i ansslutning tilll objektet.

Bedömning/åtgärdssförslag
I och medd att vattenfö
öringen är lååg i vattend
draget föresllås inga plattsspecifika
åtgärder föör objektet. Dock är deet viktigt attt jobba för att
a bevara m
mynningsområdet öppet
ö
då dettta område uutgör lämpliiga lekområåden för fiskk.
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Figur 48:2. Bääckens mynningg utgör ett fint lekområde för gädda. Foto: Micael Södermann.
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Objekt 49
9. Pinnestrrömmen
Åtgärdskllass fisk: 1

Åtg
tgärdsklass näringsreteention: 0

Kommun:: Nyköping

In venteringsd
datum: löpaande

Beskrivning
Den ca 4 km
k långa bääcken avvatttnar Yxkärrren, Stora och Lilla Svaartmossen
och mynnar i Bråvikeen intill Vibbberholmen ca 1,5 km väster
v
om N
Nävekvarn.
Nivåskillnnaden i vatteendraget är ca 60 m. Bäcken är meer eller mind
ndre opåverkad ochh meandrar genom barr
rrskog med inslag
i
av lö
övträd i ansllutning till
vattendragget. Vattenh
hastigheten i bäcken är strömmand
de med små avbrott av
forsar ochh fall. Bäckeen innehålleer även rikligt med min
ndre höljor ooch botten
består främ
mst av grus och sand.

Figur 49:1. Övversiktskarta Pinneström medd mynning och åtgärdsförslag
å
utpekat.
u

Vattenföriingen i bäck
ken varierarr kraftigt och då avrinningsområdeet endast är
cirka fyra kvadratkilo
ometer så risskerar bäck
ken att torkaa ut under toorra somrar, vilket bekräftas från
fr tidigaree undersökningar (Ekblad m.fl.19994, Fränstam 20133).
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Figur 49:2. Vid den inventering Sportfiskarnna genomförde
e den 31 juli 201
13 konstaderaddes att bäcken
orka ut under so
ommaren. Fotoo: Tobias Fränsttam.
riskerar att to

Fiskförekomst
Under invventeringen observeradee inga fiskaar i den lilla bäcken. Seedan tidigare underrsökningar (Ekblad m.ffl. 1994) är det känt attt öring fånggats vid ett
tillfälle (1984).

Eventuellla konflikte
er vid åtgärrder
De nedre 600-700
6
m av bäcken rrinner genom
m Klints naaturreservat.. Flera
forn- och kulturlämni
k
ingar i form
m av hyttor och
o broar fin
nns i ansluttning till
vattendragget.

Bedömning/åtgärdssförslag
Bäcken haar potential till att bli ettt lämpligt lekl
och upp
pväxtområdde för
havsöring förutsatt attt man kan ffå en bättre vattenhushåållning. Ovaanstående
i kombinaation med biiotopvård geenom tillförrsel av sten i olika frakktioner
skulle ökaa bäckens biiologiska väärde och fun
nktion som lekområde för strömlevande arrter som hav
vsöring. Förr att fisk utaan problem ska kunna tta sig upp i
vattendragg krävs en del
d justeringgar i mynnin
ngsområdet (Figur 49:33).
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Figur 49:3. Bääckmynningen är
ä idag inte tillggänglig för fisk och
o behöver åtgärdas. Detta kkan göra
genom justerringar av stenarr i mynningsom
mrådet. Foto: To
obias Fränstam.

En återintrroduktion av
a öring i vaattendraget är
ä på sikt an
ngeläget meen en del
åtgärder krävs
k
för att möjliggöraa detta. En läämplig variant av återinntroduktion är gennom utplacerring av kläcckboxar med rom från Näveån
N
ochh på så vis
etablera ettt lokalt besstånd i den llilla bäcken.

139

SVERIGES SPORTFISKE‐ OCH FISKEVÅRDSFÖRBUND
RAPPORT 2015:2

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 fiskproduktion 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

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Tullgarnsbäcken
Trosaån
Tureholmsbäcken
Lagnöbäcken
Bäck vid Stora Uttervik, Trosa
Erikslundsbäcken
Ringsjöbäcken
Hålviksbäcken
Örboholmsbäcken
Luckebolsbäcken
Trobbofjärdens utlopp
Nynäsån
Skolhusgraven
Bäck vid Hånö
Måstenabäcken
Björksundsbäcken,
huvudfåran
Björksundsbäcken,
grenen från Käxlan
Sibbostäk
Hälgöbäcken
Bäck Vretstufladen
Råsjöbäcken (Sjöbo)
Lesjöbäcken
Svärdsklovabäcken
Ångabäcken
Djupviksbäcken
Labro dike

Nord
koordinat

Ost
koordinat
648019
647044
645513
647113
647264

Åtg.
klass
fisk
1
2
1
Iå
Iå

Åtg.
klass
näring
1
0
0
Iå
iå

6537408
6530681
6531024
6528073
6525506
6530754
6530349
6524836
6523209
6519651
6518877
6520216
6520845
6518701
6523660
6518881

641639
641352
642755
642124
641492
637169
636596
634919
635620
631983
631978

2
1
1
2
1
2
2
1
Iå
1
1

1
0
0
2
1
0
1
1
iå
1
1

6520935

630080

2

0

6515058
6515278
6514175
6514231
6513506
6511665
6513032
6514628
6515630

634052
632810
632777
631711
632192
630138
627109
622039
620626

Iå
1
Iå
1
2
2
1
Iå
1

iå
1
iå
1
2
1
0
iå
1
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Tabell 2. Fortsättning.

Nr. Namn

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

Svärtaån
Tunsättersbäcken
Kattgalgebäcken
Kilaån
Idbäcken
Fadabäcken
Rinkebybäcken
Hannsjöbäcken
Nyköpingsån
Bäck Strandstuviken
Flättnabäcken (Snäckviksbäcken)
Kvarnbäcken
Bränn-Ekebybäcken
Buskhyttebäcken
Bäck Krognäs
Bäck Karlviken
Brännäs våtmark
Ålbäcken
Bäck Lilla Uttervik
Bäck Stora Uttervik
Näveån
Bäck Näverkvarn
Pinneströmmen

Nord
koordinat

Ost
koordinat

6516239
6516966
6517302
6513157
6512974
6511886
6512394
6512362
6513691
6510445
6509355
6508115
6506055
6504880
6504516
6504025
6508004
6499984
6498849
6499162
6499911
6499816
6499758
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620765
620361
620462
616461
615914
606781
599320
597724
616682
620937
620440

Åtg.
klass
fisk
2
2
1
Iå
1
2
Iå
1
2
1
2

Åtg.
klass
näring
1
1
1
iå
0
0
iå
0
0
0
1

617879
613447
612566
613177
615451
624661
615645
611405
608727
604427
604655
602200

1
1
1
Iå
Iå
1
2
Iå
2
2
Iå
1

1
1
0
Iå
Iå
0
2
Iå
1
1
Iå
0
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Diskussion
Inventeringen visar att arealen kustnära översvämningsmarker tillgänglig för
kustlevande fisk är väldigt begränsad inom länet. Samtliga inventerade vattendrag 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 våtmarksrestaureringar på tiotals hektar. Även de utpekade åtgärdernas
genoförbarhet avseende tillståndsprövning och finansiering skiljer sig därmed åt avsevärt.
Den inventerade kuststräckan kännetecknas av ett utpräglat sprickdalslandskap med låglänta kilar av bördig jordbruksmark som sträcker sig från kusten och inåt land. Dalgångarnas långa sträckning med låg fallhöjd och vattendragens ofta ringa storlek har medfört att det historiskt varit relativt enkelt att genom utdikning vinna stora arealer produktiv jordbruksmark. I de
inventerade vattendragens avrinningsområden finns sammanlagt över 50
diknings- och torrläggningsföretag registrerade. De flesta registrerade torrläggningsföretagen 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 regleringsföretag 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 vattenbiotoper. 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 åtgärdsförslag 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 våtmarker i andra län är att markägare generellt är positivt inställda till det vattenvårdsarbete 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 samordning av tillgängliga medel ökar möjligheten att samla resurser till prioriterade restaureringsprojekt.
Med rätt förutsättningar finns goda möjligheter att återskapa stora arealer av
de myllrande vattenmiljöer som försvunnit från det sörmländska kustlandskapet!
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nformation identifieraddes befintlig
ga och potenntiella områåden
i behov av biotopvårdannde åtgärderr.
Resultaten
R
vvisar att föreekomsten av
v från kustenn vandrande
fiiskarter är bbegränsad läängs Sörmlaandskusten. Många
vattendrag
v
ärr påverkadee av mänskllig aktivitet genom
reensning, rättning och uttdikning. Uttdikningar aav våtmarkssoch
o översilningsområdeen har inneb
burit att månnga tidigaree lekoch
o uppväxtområden föörsvunnit. I rapporten
r
gges konkretaa
fö
örslag på åttgärder genoom återskap
pande av våttmarker sam
mt
reestaurering av vattendrrag genom etablering
e
av kantzonerr och
bottenförbätt
b
trande åtgärrder.
Resultaten
R
frrån inventerringen utgörr ett viktigt
planeringsun
p
nderlag på lokal nivå i det fortsattaa arbetet meed att
vända
v
den neegativa trennden för Östtersjöns ekoosystem och
h de
sv
viktande beestånden av kustlevande sötvattenssfisk i länet.
Föreslagna
F
ååtgärder för samtliga ob
bjekt har klaassificerats
avseende efffekten på fisskrekryterin
ng respektivve
näringsreten
n
ntion.
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