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Lokala åtgärdsprogram för vatten

1. Fysiska livsmiljöer

- värdefulla områden

- påverkan

- förslag till kommunala åtgärder

- Kunskapsluckor

2. Näringsämnen/miljögifter

- källor (dagvatten, verksamheter, sediment)

- åtgärdsbehov

- förslag till kommunala åtgärder

- kunskapsluckor

Kostnadseffektiva åtgärder var, hur, när, av vem och till vilken 

kostnad? 





Lilla Värtan och Strömmen

-kunskapsunderlag inför lokala åtgärdsprogram

våren 2021- december 2022 



Underlag till lokala 

åtgärdsprogram för akvatiska 

livsmiljöer

- Riddarfjärden och Ulvsundasjön

- Strömmen och Lilla Värtan

Henrik Schreiber, Tyréns



Åtgärdsförslag med syfte att återställa fysiska 

förutsättningar för god ekologisk status 

genom att återställa:

• Ekologiska funktioner

• Livsmiljöer

• Förekomst av arter och populationer

Tyréns uppdrag

2019-08-27 6



Tillvägagångssätt

1. Beskrivning av naturvärden och 

miljöförhållanden i nuläget

2. Beskrivning av referenstillstånd och målbild

3. Bristanalys

4. Bedömning av åtgärdsbehov



• Grundområden

• Våtmarker

• Fiskvandring till våtmarker och 

vattendrag
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Fokusområden



Kriterier för urval av åtgärder

• Miljönytta av föreslagna åtgärder

• Genomförbarhet

• Teknisk

• Juridisk

• Ekonomisk

• Andra effekter

• Näringsämnen, miljögifter

• Klimatanpassningsåtgärder

• Rekreation, friluftsliv hälsa

• Kunskap om miljö



Fisk som motiv till åtgärdsbehov

• Paraplyarter – gynnas rovfiskens miljö 

gynnas även vegetation, bottenfauna, 

fågel mm

• Nyckelarter med påverkan på 

ekosystem

Dessutom: 

• Bra miljöindikator

• Stort intresse kring fisk skapar förståelse för 

åtgärdssatsningar

Figur hämtad från Havsutsikt 1/2017



Ulvsundasjön

Karta hämtad ur VISS



Riddarfjärden

Karta hämtad ur VISS



Strömmen

Karta hämtad ur VISS



Lilla Värtan 

Karta hämtad ur VISS



Fiskbestånden

• Nätprovfisken visar på naturligt 

fisksamhälle i Ulvsundasjön, 

Strömmen och Lilla Värtan, men 

brist på små individer i 

Riddarfjärden.

• Gäddan, troligen den viktigaste 

rovfisken, låter sig inte fångas i 

nätfisken.  

• För Ulvsundasjön och 

Riddarfjärden saknas särskilda 

”gäddata”.



Vuxen gädda – små fångster i Värtan cup

Normal fångst för två fiskare en dag 

är ca 8-10 gäddor

I vatten med fiskeförbud: ca 30-40 

gäddor

Sammantaget bedöms gädda 

förekomma i lägre tätheter än vad 

som är naturligt



År n Gädda Abborre Mört 

Små-

/storspi

gg Områden Publikation

2011 46 1 91 532 20

Ekefjärd, Nibbleviken, 

Vaxholm, 

Myttingeviken, Lilla 

och Stora Värtan

Schreiber 2013 

(översiktligt)

2012 33 0 480 4470 1 Säbyviken

Arvidsson & Gustafsson 

2014

2013 28 1 81 1552 0 Säbyviken

Arvidsson & Gustafsson 

2014

2014 66 0 18 1 1

Ekefjärd, Nibbleviken, 

Säbyviken

Arvidsson & Gustafsson 

2014

2019 13 0 13 0 0 Säbyviken Tyréns 2019

Totalt 186 2 683 6555 22

F/a 0,01 3,7 35 0,1

Yngelfiske med 10 g laddningar



Antropogen påverkan

• Mänskliga aktiviteter och deras indirekta effekter

• Övergödning

• Hamnar, båt- och fartygstrafik 

• Buller, visuella intryck

• Föroreningar

• Fiske

• Ljusföroreningar 

• Kablar, elektriska fält och magnetfält 

• Klimatförändringar 

• Invasiva arter

• Skräp som mikroskopiska plastpartiklar

• Fysisk påverkan

• Synergieffekter



Ca 1625 

Historiska kartor har hämtats ur 

Stockholmskällan



1805 



 

 

Norrmälarstrand idag 

och en ide om hur 

det skulle kunna ha 

sett ut

Barnhusviken/Karlbergs-

sjön idag och enligt 

inbillat referenstillstånd



Erosionsskydd och utfyllnader  



Stockholm, 1861. 



Nybroviken och Stora Träsket (1733)

• Stora träsket fylldes igen i slutet 

av 1800-talet

• Nybroviken utfylld.

• Strandvägen kaj numera



Hammarby sjös utveckling

1702 1930 2022



Danvikskanalen inför färdigställandet 1929 



Karta från 1750

• Värtahamnen

• Husarviken

• Brunnsviken separat sjö



Husarviken



Brunnsviken och Ålkistan

Brunnsviken sänktes med 1,3 m 1865 när kanal grävdes. 

Vattendrag 200 m eliminerades



Sammanfattning - fysiska 

förändringar

• Våtmarker och grunda bottnar utfyllda eller används som småbåtshamnar

• Stränder påverkas av erosion och stora vattenrörelser

• Vattendrag kulverterade, påverkade av vandringshinder och föroreningar

• Mälaren är reglerad sedan 1940-talet -> brist på översvämningsområden
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Förslag för Ulvsundasjön/Riddarfjärden
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Grundområde vid Rålis

Våtmark i Fredhällsparken

• För fisk och fågel

• Byggs av överskottsmassor

• Finpartikulärt material och kokosmattor 

bildar botten

• Eventuellt inplanteras vassruggar

• Övriga växter kommer som fröbank med 

sediment som flyttas dit.
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Grundområde i Barnhusviken (prio 2)

• Grundområden skapas av massor

• Spont och vågskydd

• Vegetation kan inplanteras

• Inte oproblematiskt

• Kostnad svårbedömd
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Våtmark i Fredhällsparken  

• Viken ”förlängs” genom 

urschaktning

• Träbro uppförs för gångväg

• Skötsel – hävd av vass för att 

optimera funktionen



• Grunt, relativt skyddat område med 

stor potential för fisklek mm

• Flytbryggor kan flyttas ut och 

omgärdas med vågskydd
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Flytt av bryggor i 

Margaretelundsviken
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Administrativa åtgärdsförslag för 

Ulvsundasjön/Riddarfjärden

• Anpassad fysisk planering

• Värna strandskyddet, återskapa mer naturliga strandmiljöer

• Riktad tillsyn

• Uppföljning och utvärdering

• Handbok

• Bryggpolicy

• Planeringsunderlag känsliga områden

• Trädpolicy

• Minskad övergödning

• Naturreservat vid Lillsjön
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Extremt preliminära 

åtgärdsförslag för 

Strömmen/Lilla Värtan

• Fiskvandring in i Uggleviken och Isbladskärret

(måste avvägas mot grodvärden)

• Våtmark innanför Nyckelviken?

• Rev och grunda vågskyddade områden utanför 

Isbladsviken på Djurgården? 

• Vågskydd runt Tranholmens östra udde?

• Förbättrad fiskvandring vid Sickla sluss, Strömmen

• Ta fram kulverterade diken

• Erosionsskyddande strukturer

• Hastighetsbegränsningar (t ex 

Djurgårdsbrunnsviken) eller ”båtfria” områden

• Planering, tex flytt av båtbryggor
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Frågor? 

Tack!

Henrik Schreiber


