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    Källor

    Denna sammanställning innehåller uppgifter om fiskbestånden i avrinningsområdets sjöar och
några av dess vattendrag. I viss mån har förändringar över tiden noterats och även de problem
som förekommer kring fisket. Uppgifterna är insamlade muntligen och skriftligen från
kommunerna, deras fiskeklubbar och fiskevårdsföreningar, Länsstyrelsen i Stockholm och
Sötvattenlaboratoriets uppgifter om provfisken i sjösystemet. För att underlätta läsningen
nämns föreningens eller klubbens namn som källa. Följande personer står för informationen
(kontaktlista finns på sid 17):

FK Forellen: Kent Gustavsson/ Maj Pietilä
Sigtuna Fiskevårdsförening: Einar Olsson
Sollentuna Amatörfiskeklubb: Magnus Surtin
Täby Fiskevårdsförening: Erik Hoffman
Täby Fiskevårdsområdesförening /Täby Pimpelfiskare: Bertil Karlsson
Täby Sportfiskare: Gunnar Berg
Vallentuna Fiskevårdsförening: Per Stribeck
Länsfiskekonsulent: Henrik C. Andersson
Upplands Väsby kommun: Håkan Talling

Hela sjösystemet

    Många av sjöarna innehåller mer än nio olika fiskarter vilket enligt Naturvårdsverkets
bedömningsgrunder bedöms som ett mycket högt antal arter och motsvarar klass 1 (av fem
möjliga). Generellt finns det mycket fisk i sjöarna, särskilt abborre, och beståndet i systemet är
relativt konstant mellan åren, menar Täby Sportfiskare. Sigtuna Fiskevårdsförening tycker
däremot att den totala mängden fisk i sjöarna är mindre nu än för ett par år sedan. De
variationer som uppvisas i fångststorlek och individstorlek mellan olika år i sjöarna är i stort
sett är naturliga, anser Sollentuna Amatörfiskare. Undantaget är gös, vilken pga av ett hårt
fisketryck har minskat i antal och storlek i vissa sjöar, enligt aktiva fiskare. Fiskarna
rapporterar även att olaglig utsättning av karp har skett i Mörtsjön och Oxundasjön.
     Oxundaån hör till sjöar och vattendrag där endast utsättning av flodkräfta får ske (Kräftor
och kräftpest i Stockholms län, rapport 1997:07, Lst i Stockholms län) eftersom flodkräfta
fortfarande finns i systemet. Enligt Länsstyrelsens fiskekonsulent Henrik C. Andersson har
signalkräftor dock planterats ut olovligt i flera sjöar sedan 1996. Löwenströmska sjukhusets
Fiskeklubb berättar att så är fallet i Fysingen och Sollentuna Amatörfiskeklubb rapporterar
olovlig utplantering i Norrviken. Om olovlig inplantering av signalkräfta skett i andra sjöar i
Oxundas sjösystem är oklart.

    Oxundaån

Upplands Väsbys ett par år gamla sammanställning över fiskarter i Väsbyån borde gälla för
förekommande arter även i Oxundaån, se lista ovan. Sigtuna Fiskevårdsförening säger dock att
nors, som tidigare fanns i ån, inte setts till de senaste tre åren. Aspen leker enligt FK Forellen
på samma platser som aspen. De menar att eftersom aspen fortfarande finns kvar måste
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försvinnandet bero på någonting annat än avsaknad av lekplatser, försämrad vattenkvalitet
möjligen.

Artförekomst
abborre
asp
björkna
braxen
gädda
gers
gös
lake
löja
mört
nors?
ruda
sarv
sutare
ål

   Oxundasjön

Sjön ägs av Civilförsvaret och privata markägare. Fiske är därför inte tillåtet för allmänheten
och ett speciellt tillstånd krävs för att fiska i sjön. De tidigaste uppgifterna om fiskfaunan är
från slutet av 1800-talet (Sötvattenlaboratoriet) och berättar om förekomst av abborre, mört,
gädda och ål. Enligt FK Forellen och Sigtuna Fiskevårdsförening finns idag förutom dessa arter
även asp, gös och braxen. Enligt Upplands Väsbys ett par år gamla sammanställning finns
förutom nämnda arter löja, sarv, björkna, gers, lake, ruda, och sutare i Väsbyån (de tre sista är
dock ovanliga). Dessa arter bör därför finnas även i Oxundasjön. Löwenströmska sjukhusets
Fiskeklubb rapporterar dessutom karp, som troligtvis är olagligt inplanterad.
     Gösen har enligt Sigtuna Fiskevårdsförening minskat i antal de senaste åren. De menar att
det beror på att ett kraftigt yrkesfiske bedrevs i Mälaren utanför Oxundaåns mynning fram tills
ett par år sedan. Gösen har aldrig återhämtat sig efter det, anser de. Stora abborrar har blivit
mer sällsynta medan det finns gott om små abborrar. Föreningen rapporterar också om
periodvis syrebrist i sjön där fisken dör på djup mer än 2 m.

Artförekomst
abborre
asp
björkna
braxen
gädda
gers
gös
karp
lake
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löja
mört
ruda
sarv
sutare
ål

Väsbyån

Gös, lake, ruda, sutare, ål och nissöga finns i ån, enligt ”Vattenplan Upplands Väsby kommun”
(Tollstedt). Upplands Väsbys ett par år gamla sammanställning rapporterar även abborre, asp,
braxen, gädda, mört, björkna, gers, sarv och nors. Nors finns bara i ån under lekperioden.
Aspen vandrar upp i ån från Mälaren på våren. Fredningstid gäller för aspen från 1 april till 31
maj. FK Forellen berättar att vattennivån var så låg i ån 2002 att det utgjorde ett
vandringshinder.

Artförekomst
abborre
asp
björkna
braxen
gädda
gers
gös
lake
löja
mört
nissöga
nors
ruda
sarv
sutare
ål

Edssjön
Asp, abborre, gädda, gös, mört, braxen, ål , sutare, id, löja och signalkräfta finns i sjön, enligt
FK Forellen, Löwenströmska sjukhusets Fiskeklubb och Täby Sportfiskare som fiskar aktivt i
sjön. Förekomsten av abborre är mycket god, berättar Täby Sportfiskare, och Rosersbergs
Fiskevårdsförening rapporterar att det finns gott om fina gäddor. Enligt Upplands Väsby ett par
år gamla sammanställning finns utöver noterade arter gädda björkna, gers, sarv, lake och ruda i
Väsbyån (de två senare är dock ovanliga). Dessa arter borde därför finnas även i Edssjön.
Aspen förekommer enligt FK Forellen året om i sjön. Fredningstid på aspen gäller mellan 1
april och 31 maj. Antalet arter i sjön tycks ha utökats under det gångna århundradet. År 1886
observerades endast abborre, gädda, mört och ål (Sötvattenlaboratoriet).
Fiskekort krävs för fiske i sjön, vilket kan köpas på Informationscentrum, tel 08- 590 976 00.
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Artförekomst
abborre
asp (året om)
björkna
braxen
gädda
gers
gös
id
lake
löja
mört
ruda
sarv
signalkräfta
sutare
ål

Edsån

Inga uppgifter finns om artförekomst i ån, men den borde vara densamma som den Väsbyån
hyser, se ovan. Asp leker vid bron över Edsån vid Staffans väg i Rotsunda.

Norrviken

Norrviken har bra fiskestränder och sjön utnyttjas flitigt av amatör- och sportfiskare året om.
Fisket efter abborre, gös och gädda är särskilt bra, enligt Sollentuna Amatörfiskeklubb.
I Sötvattenlaboratoriets uppgifter från 1862 (muntliga från fiskare) rapporterades abborre,
mört, gädda, gös, löja och ål. Om dessa observationer överensstämmer med verkligheten
innebär det att  faunan har utökats med ett flertal arter, däribland asp.
    Både FK Forellen och Sollentunas fiskeklubb menar att asp finns stationärt i Norrviken. Det
betyder att en del av den asp som leker i Väsbyån och Edsån på våren simmar upp till
Norrviken efter lekens slut istället för att utvandra till Mälaren. Sollentuna Amatörfiskeklubb
berättar att det pågick ett mycket olustigt ryckfiske på aspen under 70- talet som troligtvis hade
stor påverkan på beståndet. Aspen har dock ökat så markant i antal under senare år att man nu
kan bedriva riktat sportfiske efter fisken, menar de. Ökningen tror de beror på de
biotopförbättringar som gjordes i Väsbyån på 1990-talet och att det hårt riktade fisket
antagligen upphört, eller åtminstone avtagit. Sportfiskarna hävdar att de i regel sätter  tillbaka
den asp som de fångar.
    Det stora bestånd av flodkräftor som fanns i sjön under 1990-talet har helt eller delvis slagits
ut av olagligt inplanterad signalkräfta, enligt Sollentunaklubben. De tror även att fisketrycket
på gösen kan vara för högt för att arten ska kunna växa till. Fisken tycks dock inte ha några
problem att föröka sig, menar de. De trender i fångststorlek och individstorlek som uppvisas
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hos övriga arter tror klubben är naturliga variationer. Detsamma gäller för hela sjösystemet,
säger klubben.
     De fiskemetoder som används vid sportfiske är spinnfiske, dragrodd, trolling, mete och  på
vintern pimpelfiske, angelfiske och ismete. I Norrviken bedrivs både lovligt och olovligt fiske
med olika redskap som när och mjärdar, enligt Sollentuna Amatörfiskaklubb. De menar dock
att fisket med fasta redskap inte förekommer i någon större omfattning. Fiskevatten ingår i en
del fastigheter.
    Några direkta vandringshinder i sjösystemet känner inte klubben till, förutom diverse bråte
som hamnar i åarna med jämna mellanrum. Sollentuna Amatörfiskeklubb ordnar varje vinter
pimpelfisketävling på sjön. Sollentunakortet gäller vid fiske och kan köpas i receptionen i
Sollentunas kommunhus.
    Hösten 2002 uppmättes mängden kvicksilver, bly och kadmium i fisk från Norrviken. Tre
(egentligen för litet antal enligt SNV´s bedömningsgrunder) honfiskar analyserades och
samtliga halter låg under SLV gränsvärde för främmande ämnen. Gränsvärdet för kvicksilver
är ≤ 0,5 mg/ kg våtvikt. Högsta uppmätta halten kvicksilver låg på 0,21 och den lägsta halten
0,07 mg/ kg. För bly är gränsvärdet ≤ 0,2. De uppmätta värdet varierar mellan < 0,008 och 0,02
mg/ kg. Gränsvärdet för kadmium är ≤ 0,05 och analyserade fiskar uppmätte alla 0,011 mg/ kg.
    1996 undersöktes halterna av ett 10-tal metaller i fisk i Norrviken. Samtliga uppmätta halter
låg under SLV:s uppsatta gränsvärden (Miljö- och Hälsoskyddskontoret, Sollentuna).
Kvicksilver fanns inte med i analysen.

Artförekomst
abborre
gädda
mört
björkna
braxen
sutare
lake
sarv
löja
gös
ruda
ål
gers
signalkräfta
flodkräfta?
nors
asp (året om)

Länsstyrelsens provfiske 1997

Sjöns Fiskindex vilket baseras på bl a artdiversitet och andelen cyprinider, piscivorer och
syrebrisståliga arter indikerar miljötillståndet i sjön (”Bedömningsgrunder för miljökvalitet”,
Naturvårdsverket Rapport 4913). Klassificeringen av miljökvaliteten grundar sig på de
uppmätta värdenas avvikelser från förväntade värden (eller 'normalvärden' som beräknats ur
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Sötvattenlaboratoriets databas för sjöprovfisken). Norrviken har ett fiskindex på 2, vilket
motsvarar klass 1 (ingen eller obetydlig avvikelse). Enligt bedömningsgrunderna har Norrviken
ett rikt och diverst fisksamhälle med en stor mängd fisk.
     Diversitetsindex beskriver hur mängden fisk av olika arter förhåller sig till varandra. Ju fler
arter och ju mer jämnt fördelade de är desto högre blir diversitetsindex. Norrvikens index
ligger på 0,62 vilket bedöms motsvara ett högt antal arter. Medelvärdet för sjöprovfisken i
databasen är 0,38 (SD 0,21) och baseras på det senast utförda fisket från 2101 sjöar.

   Fördelningen mellan fiskarter i vikt- % per ansträngning med bottennät, vid Länsstyrelsens provfiske i
   Norrviken 1997. Enligt Naturvårdsverkets bedömningsgrunder är den totala mängden fisk stor och sjön har
   ett  artrikt diverst fisksamhälle.

Andelen fiskätande fiskar, piscivorer, är relativt liten (0,23), lägre än medelvärdet för
Sötvattenlaboratoriets senast utförda provfiske från 2104 sjöar (0,31, SD 0,24). Andelen
piscivorer beskriver fisksamhällets funktion. I extremt näringsfattiga sjöar kan man förvänta
sig att andelen piscivorer är låg eller saknas. Även i extremt näringsrika vatten kan andelen
piscivorer vara låg. I sjöar med låg till måttligt hög produktion kan man förvänta sig en relativt
hög andel piscivorer, enligt Sötvattenlaboratoriet..
    Andelen cyprinider  (mört, braxen, sarv, sutare, asp, ruda m fl) i Norrviken är relativt högt,
0,51. (Jämför med databasens medelvärde på 0,30 (SD 0,27). Dessa arter gynnas av förhöjda
närsalthalter men är känsliga för försurning. En hög andel cyprinider i förhållande till den
totala fiskbiomassan indikerar således att fisksamhället är påverkat av övergödning

Hagbyån

Signalkräfta observerade nedströms Fornboda gård hösten 2002. På samma plats, på sommaren
samma år observerades abborrungar. Vallentuna Fiskevårdsförening känner inte till några
vandringshinder mellan Vallentunasjön och Norrviken men betonar att det dock kan
förekomma i Hagbyån ändå.

Fiskarter i Norrviken 1997

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50

 Abborre  Mört  Gers  Braxen  Björkna  Gös  Asp

fiskart

vi
kt

- 
%

 a
v 

to
ta

l f
ån

g
st



      Fisk i Oxundaåns avrinningsområde                                                                                                 Rapport 2002:2

8

Vallentunasjön

Vallentunasjön är den bäst dokumenterade sjön. Bl a Vallentuna Fiskevårdsförening,
Vallentuna Sportfiskeklubb och Täby Fiskevårdsförening fiskar aktivt i sjön. Provfiske har
utförts av Uppsala universitet vartannat år mellan 1985 och 1997, se Sötvattenlaboratoriets
databas. Fiskfaunan i sjön observerades redan i slutet av 1800-talet och början av 1930-talet i
sjön. Enligt provfiskena finns inte gädda längre i sjön till skillnad från 1900-talets början.
Detsamma gäller nors. Karp har tillkommit fiskfaunan enligt Sötvattenlaboratoriets provfisken
från 1997. Det har alltid funnits små bestånd av ål i sjön, enligt Vallentuna Fiskevårdsförening.
Ål har planterats in i sjön av föreningen vid två tillfällen under 1990-talet, senast 1999.
    Vallentunasjön hyser ett av Länets bästa gösvatten, enligt Fiskeguiden (Lst, Sportfiskarna
Stockholmsdistriktet och Stockholm stad idrott) och samtliga fiskeklubbar. Förekomsten av
gös är stabil trots tidvis hårt fiske, enligt Vallentuna Fiskevårdsförening. Tillgången på
rekordgösar på 5-9 kg har dock minskat under den senaste tioårsperioden.
Fiskevårdsföreningen utför stödplanering av gös, senast år 2000 och 2002. Cirka 4000
gösungar sattes ut vid vardera tillfälle.
    Vallentuna Fiskevårdsförening menar också att förekomsten av abborre och gädda är stabil i
sjön. Det senast utförda provfisket 1997 innehöll dock ingen gäddfångst. Gädda, lake och ål
fångas inte representativt i de översiktsnät som används vid provfiske, och det är därför oklart
om gädda fortfarande finns kvar. Gäddan är beroende av relativt klart vatten för att kunna jaga
fick därför svårare att överleva när sjön övergöddes på 60-talet eftersom växtplankton sedan
dess har dominerat växtligheten. Illegalt inplanterad signalkräfta förekommer. Små restbestånd
av flodkräfta förekommer också, senast observerad för cirka tre år sedan. Lake finns det
enstaka exemplar utav. Alla uppgifter kommer från Vallentuna Fiskevårdsförening.
    En del problem rapporteras om Vallentunasjön. Ett av dem är smaken på fisken som fångas.
Täby Sportfiskare menar att fisken smakar illa. Det största problemet i sjön är utan tvekan de
stora bräddningsutsläppen, menar Vallentuna Fiskevårdsförening. Ett annat problem är det låga
sommarvattenståndet. Fiskevårdsföreningen vill reglera utloppet för att om möjligt höja
sommarvattenståndet ca 3 dm. Enligt FK Forellen bedrivs det mycket nätfiske i sjön, vilket inte
är olagligt om det utförs av de som har fiskerätt, dvs markägarna. Men dessa fiskare tar enligt
FK Forellen upp stora mängder fisk som antagligen säljs svart.
    Fiskekort gäller vid fiske, vilket kan köpas hos Vallentunas fritidskontor och på
Föreningsgården intill Täby Centrum tel 08- 768 00 55, och sommartid även på Kvarnbadet.

Artförekomst
abborre
gädda?
mört
braxen
gers
benlöja
karp (hybrid)
sarv
gös
ruda
lake
ål
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signalkräfta
flodkräfta? (senast observerad 1999)

Sötvattenlaboratoriets provfisken 1985- 1997

Totalt sett har mängden fisk ökat de senaste åren, enligt Sötvattenlaboratoriets statistik över
provfisken. 1985 fångades knappt 2 kg fisk per ansträngning jämfört med  11,5 kg 1997.

 Vallentunasjöns artförekomst i % (vikt) per ansträngning med bottennät, baserat på provfiske utfört av Uppsala
  Universitet mellan åren 1985 till 1997 (Sötvattenlaboratoriet Drottningholm).

Miljötillståndet kan bedömas genom att räkna ut sjöns Fiskindex, vilket baseras på bl a
artdiversitet och andelen cyprinider, piscivorer och syrebrisståliga arter (”Bedömningsgrunder
för miljökvalitet”, Naturvårdsverket Rapport 4913). Klassificeringen av miljökvaliteten
grundar sig på de uppmätta värdenas avvikelser från förväntade värden (eller 'normalvärden'
som beräknats ur Databasen för sjöprovfisken).  I Vallentunasjön har fiskindex ökat från klass
2 (liten avvikelse) till 4 (stor avvikelse) mellan åren 1985 och 1997. Klass 1 står för ett rikt och
diverst fisksamhälle, medan klass 5 indikerar art- och fiskfattiga samhällen. Klass 3 motsvarar
det genomsnittliga förhållandet för fisksamhällen i Svenska sjöar.
    Diversitetsindex beskriver hur mängden fisk av olika arter förhåller sig till varandra. Ju fler
arter och ju mer jämnt fördelade de är desto högre blir diversitetsindex. Index i Vallentunasjön
har minskat de senaste åren och låg 1997 på 0,53 jämfört med 0,71 år 1985. Medelvärdet för
sjöprovfisken i databasen är 0,38 (SD 0,21). Värdena är baserade på det senast utförda fisket
från 2101 sjöar.

Artförekomst i Vallentunasjön
(% per ansträngning)
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      Fördelningen mellan den vanligast fiskarterna i Vallentunasjön  i % (vikt) per ansträngning med bottennät vid
      provfiske under åren 1985- 1997 utfört av Uppsala universitet. Värden från 1931 baseras på uppgifter från
      fiskare och är därför inte direkt jämförbara men ger ändå en bild av fördelningen vid den tiden (källa
      Sötvattenlaboratoriet). Andelen cyprinider (mört och braxen) är relativt stort vilket tyder på att fisksamhället
     är påverkat av övergödning. Dessa fiskar klarar av näringsrika förhållanden bättre än många andra. Detsamma
      gäller gös, som planterats ut i sjön vid flera  tillfällen.

En stor del av fiskebeståndet består av gös som tillsammans med abborre tillhör piscivorerna ,
fiskätande fiskar. Gösen har ökat markant från slutet av 80-talet fram till idag. Dels har antalet
individer ökat, dels har fiskarna blivit större och utgör en större del av den totala fångsten.
Gösen trivs i näringsrika förhållanden och därmed i Vallentunasjön. I Vallentunasjön är
andelen piscivorer hög, 0,6 år 1997, jämfört med medelvärdet för databasens sjöprovtagning
vilket ligger på 0,31 (SD 0,24).  Värdena är baserade på det senast utförda fisket från 2104
sjöar. Andelen piscivorer beskriver fisksamhällets funktion. I extremt näringsfattiga sjöar kan
man förvänta sig att andelen piscivorer är låg eller saknas. Även i extremt näringsrika vatten
kan andelen piscivorer vara låg. I sjöar med låg till måttligt hög produktion kan man förvänta
sig en relativt hög andel piscivorer, enligt Sötvattenlaboratoriet..
    Andelen cyprinider, karpfiskar (mört, braxen, sarv, bjöna och benlöja) i Vallentunasjön
varierar mellan åren. Dessa arter gynnas av förhöjda närsalthalter men är känsliga för
försurning. En hög andel cyprinider i förhållande till den totala fiskbiomassan indikerar således
att fisksamhället är påverkat av övergödning. En relativt låg andel cyprinider kan indikera sura
förhållanden, enligt Sötvattenlaboratoriet. Andelen cyprinider i Vallentunasjön varierar mellan
0,3 och 0,45 under åren 1985 till 1997. I databasen för sjöprovfisken är medelvärdet för
andelen cyprinider 0,30 (SD 0,27). Medelvärdet är baserat på det senast utförda fisket från
2102 sjöar.
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Fjäturen

Fjäturen är en av sjösystemets bästa fiskesjöar där fiskar som gädda, abborre, braxen, mört, ål,
lake, löja, sutare och sarv gynnas av goda lek- och uppväxtområden. Särskilt abborr- och
gäddfisket är bra i Fjäturen, enligt Sollentuna Amatörfiskeklubb. Om någon kräftart
förekommer är oklart. 1996 undersöktes halterna av ett 10-tal metaller i fisk i Fjäturen.
Samtliga uppmätta halter låg under SLV:s uppsatta gränsvärden (miljö- och
Hälsoskyddskontoret, Sollentuna). Kvicksilver fanns inte med i analysen. För fiske gäller
Sollentunakortet som kan köpas i Sollentuna kommunalhus reception.

Artförekomst
abborre
gädda
mört
braxen
ål
lake
löja
sutare
sarv

Rösjön

Rösjön är gynnsam för fiske med lättillgängliga stränder och sjön har goda lek- och
uppväxtområden för de flesta fiskarter. Abborre, gädda, mört, björkna, braxen, sutare, lake,
sarv och löja har fångats vid sportfiske. Eventuellt finns flodkräfta kvar i sjön, men beståndet
kan ha slagits ut av mink eller kräftpest. Enligt Bertil Karlsson (Täby) har den rödlistade fisken
nissöga observerats i Rösjön. Sollentuna Amatörfiskeklubb känner dock inte till detta. För fiske
gäller Sollentunakortet som kan köpas i Sollentunas kommunhus reception.

Artförekomst
abborre
gädda
mört
björkna
braxen
sutare
lake
sarv
löja
flodkräfta (eventuellt)
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Väsjön

Sportfiske förekommer men sjön hör inte till de bästa fiskevattnen i sjösystemet. Abborre,
gädda, mört, braxen sarv och sutare har fångats i sjön av Sollentuna Amatörfiskare. 1996
undersöktes halterna av ett 10-tal metaller i fisk i Väsjön. Samtliga uppmätta halter låg under
SLV:s uppsatta gränsvärden (Miljö- och Hälsoskyddskontoret, Sollentuna). Kvicksilver fanns
inte med i analysen. Vid fiske gäller Sollentunakortet som kan köpas i receptionen i
Kommunhuset, Sollentuna.

Artförekomst
abborre
gädda
mört
braxen
sarv
sutare

Snuggan

Det låga ph-värdet och den näringsfattiga miljön gör att få fiskarter trivs i sjön, enligt
Sollentunas Vattenvårdsplan från 1990. Endast uppgifter om gädda finns i sjön men troligtvis
hyser sjön även ändra arter. Snuggan utnyttjas sparsamt som fiskesjö.

Artförekomst
gädda

Ravalen

Fiske förekommer både sommar- och vintertid. Sjöns successiva igenväxning och
återkommande perioder med syrebrist begränsar dock möjligheten att fiska. De fiskarter som är
kända i sjön är  gädda, abborre, mört, sutare och ruda. Sollentunakortet gäller och kan köpas
receptionen i Sollentunas Kommunhus.

Artförekomst
abborre
gädda
mört
sutare
ruda
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   Vibyån (Ravalnsbäcken)

Uppgifter saknas om fiskbeståndet i ån. Två kända vandringshinder finns i ån, ett söder om
Stäketvägen och ett vid Ravalens utlopp. Dessa ska åtgärdas av Oxundaprojektet 2003.

Översjön

Begränsat fritidsfiske förekommer och det finns gädda, abborre, mört, braxen och lake i sjön.
1996 undersöktes halterna av ett 10-tal metaller i fisk i Översjön. Samtliga uppmätta halter låg
under SLV:s uppsatta gränsvärden (Miljö- och Hälsoskyddskontoret, Sollentuna). Kvicksilver
fanns inte med i analysen. Sollentunakortet berättigar fiske och kortet kan köpas i Sollentuna
kommunhus reception.

Artförekomst
abborre
gädda
mört
braxen
lake

Mörtsjön

Abborre, gädda, mört och karp har fiskats i Mörtsjön av fiskeklubbarna och Fiskevårdområdes-
föreningen i Täby. 1997 planterades 150 st fjäll- och spegelkarpar (2- 4 hg) ut i sjön i
samarbete med Lst, sportfiskarna och kommunen, enligt Täby Fiskevårdsförening. Enligt Täby
Sportfiskare klarade sig antagligen inte all utsatt karp pga predation och den hårda vintern som
följde. Täby Fiskeförening har velat sätta ut ytterligare karp, men då fått nej. Karp fanns i sjön
redan innan 1997, förmodligen olovligt utsatt. Täby Fiskevårdsområdesförening tror att det
även finns sutare i Mörtsjön, men denna är svår att få i nät. Möjligen finns också nissöga. 1995
muddrades sjön för att ta bort vegetation och öka möjligheten att fiska från stranden.
    Mörtsjön ingår i Täby Fiskevårdsområde och sjön är utarrenderad till Sportfiskarnas
Stockholmsdistrikt, som står för fiskevården. Täby Fiskevårdsförening har provfiskat sjön
1995. Fiske är tillåtet med Sportfiskekortet som bl a kan köpas hos Information Täby tel, 08-
638 02 01 och Föreningsgården intill Täby Centrum, tel 08-768 00 55.

Artförekomst
abborre
gädda
mört
fjällkarp (inplanterad 1997 och äldre)
spegelkarp (inplanterad 1997 och äldre)
sutare?
nissöga?
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Kärringsjön

Täbys fiskeklubbar rapporterar abborre gädda och mört och gers i Kärringsjön.

Artförekomst
abborre
gers
gädda
mört

Gullsjön

Fisket är begränsat på grund av sjöns ringa storlek och rikliga vegetation och Täby
Fiskevårdsförening menar att sjön håller på att växa igen. Ingen av fiskeklubbarna fiskar i
Gullsjön och fiskeuppgifter saknas. Sjön ingår i Täby Fiskevårdsområde och sjön är
utarrenderad till Sportfiskarnas Stockholmsdistrikt, som står för fiskevården. Sportfiskarnas
Stockholmsdistrikts fiskekort (Sportfiskekortet) gäller och kan bl a köpas hos Information
Täby tel 08- 638 02 01 och Föreningsgården i Täby Centrum tel 08-768 00 55.

Fysingen

Rosersbergs Fiskeklubb fiskar i norra delen av sjön och Löwenströmska sjukhusets Fiskeklubb
håller till i södra änden. Även Sigtuna Fiskevårdsförening utnyttjar sjön. Fiskfaunan har enligt
uppgifter från 1886 (Sötvattenlaboratoriet) inte ändrat sig nämndvärt under de senaste hundra
åren med undantag för ett par arter. Id, sarv, bjöna och benlöja fanns i sjön då men inga kända
uppgifter om dessa finns idag. Löwets Fiskeklubb rapporterar god förekomst av abborre och
gädda och förekomst av braxen mört och sutare. Lite gös finns medan lake och ruda är
sällsynta. Ål observerades senast för cirka 10 år sedan. FK Forellen tror dock att möjligheten är
stor att det finns ål i sjön. Troligtvis finns även björkna, även om den inte observerats på
många år. Signalkräfta har enligt klubben blivit inplanterad, men efter att kräftpest har härjat i
flera år finns inte många signalkräftor kvar. Inplantering av signalkräfta finns dokumenterat
från 1877 (Sötvattenlaboratoriet). Sigtuna Fiskevårdsförening har även observerat småbraxen
eller liknande i Fysingen.
    Löwenströmska sjukhusets Fiskeklubb har inte märkt någon förändring i fördelningen
mellan arterna, eller fiskarnas storlek under de 30 senaste åren som de har fiskat i Fysingen.
Däremot menar de att mängden fisk har ökat sedan sjukhuset lades ner och fiskeverksamheten
därmed avtog.
    Dammluckan vid Vallstanäs gård är ett vandringshinder för all fisk förutom möjligen ål,
menar Sigtuna Fiskevårdsförening. Nätfiske är inte tillåtet i Fysingen. Sportfiskekortet gäller
och  kan köpas av Löwenströmska Båt- och Fiskeklubb, tel 08- 590 336 92.

Artförekomst
abborre
braxen (småbraxen el liknande)
gädda
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lake
mört
ruda
signalkräfta (inplanterad)
sutare
ål? (observerad senast runt 1992)
björkna?

Ytterligare Dokumentation

- Täby sportfiskare anordnar årligen en tävling med 3 deltävlingar på våren och 3 deltävlingar
på hösten, samt klubbmästerskap 2 ggr per år. All fisk från de 6 deltävlingarna vägs i en
klumpvikt- detta finns dokumenterat.
- Täby Fiskevårdsförening har provfiskat Mörtsjön 1995.
- Sigtuna Fiskevårdsförening har statistik över tävlingsresultat.
- Vallentuna Fiskevårdsförening har provfiskat Vallentunasjön

Nämndvärda arter

Asp
Aspen leker i Väsbyån och Edsån då vattnet är mer än 5 grader varmt. Den säkraste tiden för
lek är mellan den 15- 25 april, enligt SNF i Upplands Väsby. Lokala bestånd av arten finns i
både Edssjön och Norrviken, enligt Pelle Nordmalm, Göran Ulenius, FK Forellen och
Sollentuna Amatörfiskeklubb. Även i Oxundasjön finns asp, enligt FK Forellens Kent
Gustavsson. Enligt honom är det ingen som riktigt vet hur aspen vandrar om våren. Klart är att
asp från Mälaren vandrar till både Väsbyån och Edsån för lek  Kent Gustavsson tror att
Väsbyån- aspen även härstammar från Oxundasjön. Däremot är han mer osäker på var aspen
som leker i Edsån vandrar ifrån. Troligt är, menar han, att den, förutom Mälaren, kommer från
Edssjön och Norrviken.. Länsstyrelsens fiskekonsulent Henrik C. Andersson berättar att man
inte känner till mycket om aspens levnadssätt, t ex vart ungarna tar vägen efter födseln. Han
menar också att det kan finns flera typer av asp i Oxundaåns sjösystem, både insjöasp och
invandrande asp från Mälaren (vilket flera klubbar också hävdat). Han är därför mycket
intresserad av att provfiske på asp utförs i sjösystemet, se nedan. Fredningstid på asp råder i
vattendrag, upp till det 1:a vandringshindret, som mynnar i Mälaren mellan 1 april till 31 maj.

Nissöga
Bertil Karlsson i Täbys Fiskevårdsområdesförening berättar att man observerat nissöga i
Rösjön och misstänker därför att arten finns även i Fjäturen och Väsjön. Nissöga finns i
Ullnaån och troligtvis även i Ullnasjön. Nissöga är svår att se eftersom den dagtid ligger
nergrävd bottenslammet. De trivs bäst i den lugna delen av svagt strömmande vatten, enligt
Bertil Karlsson.

Karp
Det sker stor förflyttning av karp mellan sjöarna i hemlighet, enligt Länsstyrelsens
fiskekonsulent Henrik C. Andersson. Däremot kan inte inplanterad karp fortplanta sig och bilda
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egna bestånd. Ungarna är väldigt känsliga för predation (gädda och gös) och det krävs en så
gott som fisktom sjö för att arten ska kunna bilda egna bestånd, t ex Lötsjön där så har skett.

Kräftor
Den senaste sammanställningen som gjort på kräftor i länet är från 1996 (Kräftor och kräftpest
i Stockholms län, rapport 1997:07, Lst i Stockholms län) och baseras på lokala källor såsom
fiskeklubbar och fiskevårdsföreningar. Där skrevs att Vallentunasjön och Översjön hyser
flodkräfta. Flodkräfta har även funnits i Norrviken och Rösjön. Det är dock oklart om arten
finns kvar i sjöarna idag. Oxundaån var därför i rapporten med bland de sjöar och vattendrag
där endast utsättning av flodkräfta kan och får ske. Utplantering av signalkräfta får ej ske så
länge flodkräfta finns i systemet. Länsfiskekonsulenten Henrik C. Andersson påpekar dock att
rapporten från till viss del är inaktuell eftersom mycket har hänt sedan den skrevs. Signalkräfta
har till exempel satts ut olagligt på många håll,  bl a i Norrviken och möjligen Fysingen.
Länsstyrelsen avslog en ansökan om utplantering av signalkräfta i januari 2003. Ett fall av
kräftpest fanns noterat i rapporten, i Fysingen 1986.

Länsfiskekonsulentens önskemål om inventering

Konsulenten önskar större kunskap om aspen och dess levnadssätt, framför allt ta reda på mer
om var ungarna tar vägen. Han tror att de håller sig relativt nära lekplatsen. Misstänker att det
finns två typer av asp, en som lever i Mälaren och vandrar in, och en som lever som insjöfisk i
Norrviken och eventuellt Edssjön. Länsstyrelsen utför inga egna provfisken men säger att
aspen är riksintressant och därför har Lst har också ett ansvar. Detta bör diskuteras vidare,
menar Henrik.

Elfiske på asp
I Oxundaån, Väsbyån och Verkaån

Provfiske (i aspsyfte)
I Oxundasjön och Fysingen.

Provfiske för med syfte att hitta ovanliga/ svårfångade arter
Har utförts av Södertörnsekologerna (kontaktperson Lotten Sjölander) i Södertörns sjöar.
Metoden som används är Handnotmetoden vilken skiljer sig från traditionellt provfiske genom
att den riktar in sig på ovanliga och svårfångade arter, istället för biomassa och antal
(www.sodertörnsekologerna.org).

Förslag på fortsatt arbete

Bildande av referensgrupp med kunskaper om sjöarna och den biologiska mångfalden.
Förslaget har diskuterats med nämnda personer i Fiskeklubbar och fiskevårdsföreningar och
inställningen till detta är positivt.
I Tyresåns Vattenvårdsprojekt har man sedan ett par år tillbaka ett aktivt utbyte av information
mellan fiskevårdsföreningar, vattenägarna och Tyreså- projektet.  Projektet driver en
studiecirkel innehållande studiebesök och seminarium, med träffar 2-3 ggr/år. Studiematerialet



Fisk i Oxundaåns avrinningsområde                                                                                                  Rapport 2002:2 

 

17 

 

 

är utarbetat av Sportfiskarna och syftet är att införa ett ekologiskt hållbart tänkande. Enligt 

Göran Andersson på Länsstyrelsen som är ansvarig för fiskevårdsarbetet i Tyreså-projektet 

fungerar informationsutbytet relativt bra och ”Put and Take”-tänkandet har till stor del 

försvunnit. För hans kännedom har det inte skett olagliga inplanteringar i sjöarna på flera år. 
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