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Projektområde 
Fyrisån är ett av Uppsala läns största och mest värdefulla vattendrag trots en stor antropogen 
påverkan. Stora delar är rätade och dikade och flertalet dammar utgör vandringshinder för fisk i 
denna slättlandså. Mycket åtgärder har gjorts i vattendraget under de senaste årtiondena inom ramen 
för arbetet med den hotade fiskarten asp. Fiskväg förbi Islandsfallet är den åtgärd som fått störst 
genomslag, som genom att tillåta aspen att leka inne i stan ökat allmänhetens kunskap om arten. 
Vidare har fiskvandring säkrats förbi Kvarnfallet uppströms Islandsfallet och under 2018 blev 
ytterligare en fiskväg färdigställd vid Ulva kvarn uppströms stan. Nedströms Ulva kvarn mynnar 
biflödet Jumkilsån, i vilken Nyåkers kvarn ligger strax uppströms mynningen. 

Jumkilsån avvattnar ett 262 km2 stort område nordväst om Uppsala och har den högsta fallhöjden av 
samtliga vattendrag i Uppsala län (105m). Inom avrinningsområdet finns höga naturvärden och 
oligotrofa sjöar, något som är ovanligt i Uppsala län, samt isolerade bestånd av öring och flodkräfta.   

Nyåkers kvarn ligger ca 5km upp från Jumkilsåns mynning i Fyrisån och utgör det första 
vandringshindret för fisk från Mälaren. Dammen är till stora delar konstruerad av betong men 
genomgick en ombyggnation för ca 50 år sedan, innan vilken dammens övre delar utgjordes av trä.   

Orsak till åtgärder 
Nyåkers kvarn utgör ett vandringshinder för fisk i Jumkilsån, ett biflöde till Fyrisån. Jumkilsån har 
höga naturvärden och stor potential att fungera som reproduktionsområde för fisk. För att Jumkilsån 
ska kunna nyttjas av lekvandrande bestånd av fisk, samt behålla sina befintliga naturvärden är det 
centralt att säkra fiskvandring upp i ån. En återgång till Jumkilsåns ursprungliga flödestillstånd 
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innebär att strömbiotoper i ån återskapas samt en större variation i hydromorfologin. Strömbiotoper 
är ovanligt förekommande i många av Uppsala läns vattendrag och många rödlistade arter är knutna 
till dessa. En av fokusarterna för åtgärden är landskapsfisken asp, som vid en utrivning av dammen 
når ca 1800 m2 potentiella lekområden. Vidare gynnas det öringbestånd som finns i Jumkilsån samt 
Fyrisån som också kan nyttja dessa områden för reproduktion.  

Nyåkers kvarn har vid flera tillfällen diskuterats i fiskvandringssammanhang och varit mål för tillsyn 
och förelägganden. Det finns mycket goda underlag att tillgå och förstudier har gjorts för såväl 
eventuell utrivning som för konstruktion av faunapassage.   

Vad vi vill förbättra 
Projektet syftar till att förbättra hydromorfologin i Jumkilsån genom att skapa fria vandringsvägar för 
fisk. Detta kommer förbättra förutsättningarna för skyddsvärda bestånd och arter som kan nyttja ån 
för lek och uppväxt, samt säkra de befintliga naturvärden som finns. Vi förväntar oss att den 
rödlistade arten asp samt Fyrisåns bestånd av öring kommer gynnas av åtgärden. Föreslagen åtgärd 
kommer dock leda till ett mer ekologiskt funktionellt vattendrag i stort.  

Planerade åtgärder och aktiviteter 
Med bakgrund av de underlag som finns att tillgå bör åtgärden utgöras av följande aktiviteter: 

• Sammanfatta utredning för utrivning 
• Ansökan om utrivning 
• Genomföra utrivning 

Planerad uppföljning  
Uppföljning kommer in första hand att ske genom lekfiskinventering och elfiske. Dels med fokus på 
asp inom ramen för åtgärdsprogrammet för asp och dels genom standardiserat elfiske. 

I samverkan med 
Berörda markägare. 
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