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Fria vandringsvägar förbi Långaedet 
 

Utloppet av Mellan-Marviken | Strängnäs kommun | Norrström - SE61000 

1. Projektområde 
Åkers Kronopark AB äger och förvaltar stora skogsområden i Strängnäs kommun, 
däribland en del av Långaedets naturreservat. I naturreservatet ligger dammen vid 
Långaedet som reglerar vattennivån i Mellan-Marviken och Övre Marviken. Dammen har 
sannolikt ersatt vad som historiskt sett varit en naturlig strömsträcka och sjönacke, baserat 
på de stora rensmassor som ligger längs vattendragets kanter nedströms dammen. Dammen 
är idag i dåligt skick och riskerar på sikt att brista, med en hastig avsänkning av 
uppströmsliggande sjöar som konsekvens. Åkers Kronopark vill åtgärda dammen och har 
kontaktat Sportfiskarna för att få hjälp att avsluta den vattenverksamhet som dammen i 
dagsläget utgör samt ersätta den nuvarande dammkonstruktionen med en naturlik 
strömsträcka och sjönacke med möjlighet för fiskpassage.  
 

Syfte och mål 
Marvikarnas sjösystem, i Strängnäs kommun, består av Övre Marviken, Mellan-Marviken 
och Nedre Marviken. Sjöarna utgör viktiga habitat för bland annat häckande fiskgjuse 
(Pandion haliaetus) och fisken nissöga (Cobitis taenia). Delar av Marvikarna ingår i 
Långaedets naturreservat, Marvikarnas naturreservat, Natura 2000-område samt 
fågelskyddsområde. Från Marvikarna tar vattnet sin väg via sjön Visnaren och Råckstaån 
ut i Marielundsfjärden i Mälaren. Den rödlistade fiskarten asp (Aspius aspius) går årligen 
upp från Mälaren för att leka i de nedre delarna av Råckstaån, nedströms Krutbruket i 
Åkers styckebruk, och här har även den rödlistade ålen (Anguilla anguilla) påträffats vid 
elfisken förr om åren. 
 
Vattensystemet Marvikarna-Visnaren-Råckstaån fragmenteras idag av fyra 
vandringshinder där dammen i Långaedets naturreservat utgör det översta. Nedströms 
dammen i Långaedet ligger dammen vid Ulva, dammen vid Forsa och dammen vid 
krutbruket, som alla bedömts som möjliga att åtgärda i VISS (Vatteninformationssystem 
Sverige). Genom att skapa fria vandringsvägar förbi samtliga av dessa dammar skulle stora 
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vattensystem tillgängliggöras för fisk och andra vattenlevande organismer som vandrar upp 
från Mälaren. Genom att åtgärda dammar uppströms i systemet ökar incitamentet att 
åtgärda även dammarna nedströms. 
 
Dammen vid Långaedet behöver åtgärdas i närtid för att inte riskera att brista och 
möjligheten finns nu att ersätta den med en passerbar strömsträcka och sjönacke. Åkers 
Kronopark är initiativtagare till utrivningen och har även erbjudit sig att medfinansiera 
projektet i form av egen arbetstid samt med det sand-, grus- och stenmaterial som behövs 
för anläggandet av strömsträcka och sjönacke. 
 
Inom projektet kommer Sportfiskarna ansöka om tillstånd för utrivning av dammen, med 
tillhörande miljökonsekvensbeskrivning och domstolsbeslut. Samråd med alla sakägare i 
området kommer hållas i samband med detta. 
 

Uppföljning 
En tid efter utrivningen kommer åtgärden utvärderas med avseende på 
avbördningsförmåga och passerbarhet för fisk. Detta görs enkelt genom en serie mätningar 
av flöde och vattendjup på plats. Eventuella korrigeringar kan därefter genomföras i fåran 
om behov finns. Pengar kommer avsättas inom budgeten för eventuella finjusteringar året 
efter genomförande. 

2. Budget och tidsplan 
 

Projektbudget 
Projektets totala budget: 
656 250 SEK 
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Kostnadsslag/aktivitet (SEK) Tidsplan 

Projektledning 180 000 Januari 2022 
– December 
2023 

Hydrauliska beräkningar 18 000 Januari 
2022-Maj 
2022 

Ritningsarbete 24 000 Januari 
2022-Maj 
2023 

Resor 3 000 Januari 
2022-
December 
2023 

Entreprenad inkl. moms 300 000 September 
2023 

Kulturmiljöutredning 30 000 Mars-Juni 
2022 

Domstolskostnad 20 000 December 
2022 

Natursten, grus och sand 0 September 
2023 

Oförutsett 25% 143 750 Januari 
2022-
December 
2023 

Totalt 718 750 Januari 2022 
– December 
2023 

 

3. Kontaktuppgifter 
 
2. Kontaktuppgifter 
Organisation 
Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund, 
Sportfiskarna 

Befattning/Rollbeskrivning 
Projektledare fiskevård 

Kontaktperson 
Malin Kjellin 

E-postadress 
malin.kjellin@sportfiskarna.se 
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4. Länkar och bilagor 
Filnamn:    Bilagans rubrik: 
Förstudie ”Fria vandringsvägar förbi Långaedet” Förstudie Långaedet 

 



 
 

Fria vandringsvägar 
förbi Långaedet 

 



 
 

Tel: 08-410 80 613 
E-post: malin.kjellin@sportfiskarna.se 

Postadress: Svartviksslingan 28, 167 39 Bromma 
Hemsida: www.sportfiskarna.se 

 
© Sportfiskarna 2021 

 
Omslag: Dammen vid Långaedet 



Innehållsförteckning 
 

INLEDNING 5 

RÅDANDE FÖRHÅLLANDEN 6 
Hydrologi 6 
Ekologisk status och miljökvalitetsnormer 7 
Skyddsvärda arter 8 
Rådighet över vattnet 8 

DAMMEN I LÅNGAEDET 9 
Befintlig utformning 9 
Laglighet 10 
Teknisk beskrivning 11 
Budget 12 

REFERENSER 13 
 



Inledning 
Marvikarnas sjösystem, i Strängnäs kommun, består av Övre Marviken, 
Mellan-Marviken och Nedre Marviken. Sjöarna utgör viktiga habitat för 
bland annat häckande fiskgjuse (Pandion haliaetus) och fisken nissöga (Co-
bitis taenia). Delar av Marvikarna ingår i Långaedets naturreservat, Marvi-
karnas naturreservat, Natura 2000-område samt fågelskyddsområde. Från 
Marvikarna tar vattnet sin väg via sjön Visnaren och Råckstaån ut i Mari-
elundsfjärden i Mälaren. Den rödlistade fiskarten asp (Aspius aspius) går år-
ligen upp från Mälaren för att leka i de nedre delarna av Råckstaån, ned-
ströms Krutbruket i Åkers styckebruk, och här har även den rödlistade ålen 
(Anguilla anguilla) påträffats vid elfisken förr om åren. 
 
Vattensystemet Marvikarna-Visnaren-Råckstaån fragmenteras idag av fyra 
vandringshinder där dammen i Långaedets naturreservat utgör det översta. 
Nedströms dammen i Långaedet ligger dammen vid Ulva, dammen vid 
Forsa och dammen vid krutbruket, som alla bedömts som möjliga att åt-
gärda i VISS (Vatteninformationssystem Sverige). Genom att skapa fria 
vandringsvägar förbi samtliga av dessa dammar skulle stora vattensystem 
tillgängliggöras för fisk och andra vattenlevande organismer som vandrar 
upp från Mälaren. 
 
Dammen vid Långaedet ligger belägen i Långaedets naturreservat, mellan 
Mellan-Marviken och Övre Marviken, och utgör ett definitivt vandringshin-
der för fisk. Fastighetsägaren, Åkers Kronopark, är initiativtagare till en ut-
rivning av dammen som skulle skapa fria vandringsvägar för fisk ända från 
Nedre till Övre Marviken. 
 
 
 
 



Rådande förhållanden 
Huvudavrinningsområdet för vattenförekomsterna Marvikarna, Visnaren 
och Råckstaån är 61 Norrström. Systemet har sin upprinning i Övre Marvi-
ken och passerar genom sjöarna Mellan-Marviken, Nedre Marviken och 
Visnaren innan det via Råckstaån mynnar i Marielundsfjärden i Mälaren.  
 
Samtliga vattenförekomster ingår i Råckstaåns åtgärdsområde och kommer 
att ingå i den åtgärdsplan som Råckstaåns vattenråd tar fram. Totalt fyra 
vandringshinder fragmenterar systemet och hindrar fisk från att vandra mel-
lan Mälaren och Övre Marviken där det nedersta hindret utgörs av dammen 
vid Åkers krutbruk. Uppströms dammen vid krutbruket ligger dammen i 
Forsa och därefter dammen vid Ulva, båda tillhörande Åkers styckebruk. 
Uppströms dessa ligger dammen vid Långaedet som ägs av Åkers Krono-
park (Figur 2). 
 

 
Figur 1. Vandringshinder mellan Mälaren och Övre Marviken. 
 

 
 
 

Hydrologi 



Avrinningsområdet uppströms Långaedet är 16,37 km2 stort och innefattar 
Övre Marviken och Mellan-Marviken (Figur 3). 
 
Markanvändning i avrinningsområdet: 

• Skogsmark    82,97%  
• Sjö och vattendrag   10,38% 
• Tätort     3,17%  
• Hedmark och övrig mark  1,79% 
• Jordbruksmark   1,69% 

 

 
Figur 2. Delavrinningsområdet för Övre Marviken och Mellan-Marviken. 
 

Flöde: m/s: 
HQ50 0,74 
MHQ 0,37 
MQ 0,10 
MLQ 0,01 

 

Ekologisk status och miljökvalitetsnormer 

Nedre Marviken, Mellan-Marviken och Övre Marviken uppnår alla god eko-
logisk status. Råckstaån bedöms ha måttlig ekologisk status och Visnaren 
bedöms ha otillfredsställande ekologisk status. Ingen av vattenförekoms-
terna bedöms uppnå god kemisk status. De utslagsgivande parametrarna för 



kemisk status är förekomsten av kvicksilver och kvicksilverföreningar samt 
bromerade difenyletrar, en form av svårnedbrytbara ämnen ofta använda i 
flammskyddsmedel. I Visnaren utgör näringsbelastning från omkringlig-
gande jordbruksmark den främsta orsaken till den låga klassningen för eko-
logisk status. I Råckstaån är övergödning och fysisk påverkan på vattendra-
get de utslagsgivande parametrarna. 
 

Skyddsvärda arter 

Delar av Marvikarnas sjösystem ingår i Natura 2000-område, naturreserva-
ten Långaedet och Marvikarna samt fågelskyddsområde. Sjöarna erbjuder 
goda häckningsmöjligheter för fiskgjuse och hyser även de särskilda förhål-
landen som är gynnsamma för fisken nissöga. 
 
I Råckstaån har den nära hotade fisken asp har konstaterats leka strax ned-
ströms det första vandringshindret vid Åkers Krutbruk. Även ål har påträf-
fats vid elfisken nedan krutbruket. 
 

Rådighet över vattnet 

Dammen vid Långaedet och marken runtomkring ingår i fastigheten Åker 
9:1 som ägs av Åkers kronopark AB. Naturreservatet Långaedet förvaltas av 
Länsstyrelsen i Sörmland och rivning av dammen ingår i skötselplanen för 
reservatet (Länsstyrelsen, 2018). 
 



Dammen i Långaedet 
Befintlig utformning 

Dammen är belägen mellan Nedre Marviken och Mellan-Marviken och re-
glerar vattennivån i Mellan-Marviken och Övre Marviken. Förekomsten av 
stora rensmassor längs strandkanterna nedströms dammen tyder på att den 
nuvarande dammkonstruktionen ersatt vad som en gång var en naturlig 
strömsträcka och bestämmande sektion för sjöarna uppströms. Dammen be-
står idag av ett stenfundament med en öppning i mitten där en ca 1.7 m bred 
spettlucka sitter (Figur 3-4). Fallhöjden mellan vattenytorna upp- och ned-
ströms uppmättes vid ett fältbesök i april 2021 till 90 cm (Figur 5). För att få 
en 2% lutning av sträckan mellan Nedre Marviken och Mellan-Marviken, 
vilket möjliggör passage för samtliga fiskarter, behöver fallhöjden tas upp 
på en sträcka av 43,25 m (Figur 6).  
 

 
Figur 3. Dammens befintliga utformning, april 2021. 
 



 
Figur 4. Dammen sedd nedströms ifrån, augusti 2021. 
 

 
Figur 5. Översiktlig längdsektion genom befintlig damm. 
 

 
Figur 6. Den föreslagna strömsträckans sträckning. 

Laglighet 



Inga vattendomar finns för dammen i Långaedet. 
 
Utrivning av dammen ingår i skötselplanen för Långaedets naturreservat, 
förvaltat av Länsstyrelsen i Sörmland. 
 
Tillstånd för utrivning kommer sökas och en tillbörlig miljökonsekvensbe-
skrivning kommer göras. I samband med detta kommer samtliga sakägare 
bjudas in till samråd kring åtgärden. 
 

Teknisk beskrivning 

 
Figur 7. Översiktlig sektionsvy över föreslagen åtgärd. 
 
Dammens dämmande delar avlägsnas vilka utgörs av spettluckan och delar 
av stenfundamentet. En ny sjötröskel anläggs vid det tidigare dammläget 
med en tröskelnivå på ca +11.5 (RH2000). Stenfundamentet släntas av med 
en lutning om 1:2 mot vattendraget, detta för att säkerställa en god avrinning 
vid samtliga flöden och för att inte riskera att stenfundamenten vid höga flö-
den skapar vandringshinder för fisk. Till följd av åtgärderna kan vattenverk-
samheten som dammen utgör avslutas och den nya tröskeln kommer vara 
självreglerande. 
 
För att jämna ut fallet över dammen tillförs naturmaterial i form av sand, 
grus och sten till åfåran från närliggande täkt. Tillfört material ersätter det 
material som historiskt sett har rensats ur fåran och som numera ligger längs 
fårans kanter. Totalt beräknas ca 500 m3 natursten, sand, grus och block be-
höva tillföras till platsen. För tätning används geoduk och finkornigt 
material. Allt fyllnadsmaterial finansieras av dammägaren, Åkers Krono-
park AB. 
 
Sjönacke och strömsträcka kan vid behov behöva justeras sedan finmaterial 
och sten stabiliserats. Denna justering, om nödvändig, görs tillsammans med 
entreprenör under året efter genomförande. 
  



 
 

Budget 

Moment enhet antal á pris totalt 
Projektledning h 300 600 180 000 

Hydrauliska beräkningar h 30 600 18 000 

Ritningsarbete h 40 600 24 000 
Resor km 750 4 3000 
Entreprenad (ink moms)       300 000 

Natursten, sand och grus m3 500 500 0 
 

Kulturmiljöutredning       30 000  

Domstolskostnad     20 000 20 000  

Oförutsett % 25   143 750  

Totalt       718 750  
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