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Projektområde 
Under de senaste 10 åren har länsstyrelsen fått rapporter från allmänheten och fiskerinäringen om att 
havsöringen minskat längs stora delar av kusten. Problematiken har under senare år fått stort medialt 
genomslag och länsstyrelsen får mycket frågor från allmänheten om hur vi jobbar med frågan. Utöver 
att hänvisa till pågående fiskevårdsprojekt i exempelvis Dalälven valde länsstyrelsen under 2018 att 
börja jobba på en bredare front genom att adressera de mindre kustmynnande vattendragen i länet.  

Uppsala län är historiskt sett mycket dåligt undersökt vad gäller öring i kustmynnande vattendrag. 
Orsakerna till detta ligger till viss del i att det elfiskats väldigt lite, men den huvudsakliga orsaken 
ligger i landskapets karaktär. Det är ett flackt landskap karaktäriserat av sänkta sjöar, utdikade 
våtmarker och rätade vattendrag. Detta är inte synonymt med vattendrag som fungerar som 
rekryteringsområde för havsöring, som bekant kräver strömsträckor för sin lek.  

Under 2018 initierades trots detta ett projekt av Länsstyrelsen i Uppsala som syftade till att identifiera 
kustmynnande vattendrag med potential som rekryteringsområde för havsöring med mycket goda 
resultat.  



Sidan 2 

I projektets första etapp gjordes kartanalyser och fältbesök vilket resulterade i en bruttolista över 
bäckar med stor potential. Dessa vattendrag karterades sedan samt elfiskades. Utifrån dessa resultat 
författades sedan en rapport där åtgärdsförslag togs fram för samtliga vattendrag. Denna rapport 
utgör underlag för de fysiska restaureringsåtgärder som nu planeras. 

  

Orsak till åtgärder 
Den bakomliggande orsaken till havsöringens nedgång är i dagsläget inte helt fastställd. Troligtvis 
speglar havsöringens nedgång den storskaliga förändring i kustekosystemet som påverkat flertalet 
fiskarter negativt. Trålfisket efter skarpsill och strömming samt predation från säl och skarv har 
föreslagits vara orsaker, men antropogen påverkan i avrinningsområden har en direkt påverkan på 
flera arters livscykel, däribland havsöringen. Till följd av rätade vattendrag, sänkta sjöar och utdikade 
våtmarker har många vattendrag genomgått morfologiska förändringar. Strömsträckor har 
försvunnit, avrinningen har påskyndats, erosionen har ökat och konnektiviteten försämrats. Detta i 
sin tur innebär lokalt att vattendrag förlorat sina ekologiska funktioner och går torra under delar av 
året.  

En åtgärdsbaserad kartering har gjorts för projektets samtliga delobjekt för att kartlägga påverkan 
samt åtgärdsbehov. Detta har sammanfattats i en åtgärdsplan.   

Vad vi vill förbättra 
Projektet syftar till att förbättra hydromorfologin på utvalda sträckor av bäckarna där potential finns. 
Biotoprestaurering genom tillförsel av sten och grus är de huvudsakliga åtgärderna, men 
återskapande av kantzoner & naturliga trösklar samt åtgärd av vandringshinder föreslås också inom 
projektet. Detta i sin tur ska leda till att återskapa strömsträckor i vattendragen som fungerar som 
rekryterings- och uppväxtområde för havsvandrande öring. Föreslagna åtgärder kommer dock leda 
till mer ekologiskt funktionella vattendrag i stort.  

Planerade åtgärder och aktiviteter 
Med bakgrund av det arbete som redan utförts inom projektet är nästa steg att förankra åtgärder med 
markägare samt söka de tillstånd som krävs. Material för restaurering är redan finansierat. Totalt 
berörs ca 4km vattendrag av föreslagna åtgärder. 

Planerade aktiviteter inom projekt är enligt nedan: 

- Extern projektledning 
- Biotoprestaurering genom tillförsel av block och grus. 
- Luckra befintligt grus. 
- Återställning av ekologiskt funktionella kantzoner 
- Markägarkontakter 
- Tillstånd & ansökningar 
- Uppföljning av åtgärder (elfiske, lekfiskinventering) 
- Rapportskrivning 

Planerad uppföljning  
Uppföljning kommer in första hand att ske genom lekfiskinventering och elfiske. Redovisning kommer 
att ske genom en rapport. 

I samverkan med 
Projektets huvudsakliga samarbetsparter är Sportfiskarna, berörda mark-fastighetsägare samt 

Tämnaråns FVOF. 
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