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Bakgrund
ÖSFK förvaltar och bedriver fiskevård i Österåkers kommuns olika fastigheter.
Som en del i fiskevården har det ingått dels att utföra biotopvårdande insatser i olika
vattendrag såsom Smedbyån, Isättraviksbäcken och Dyviksdalsbäcken, och dels genom
utsättning av havsöringssmolt i samarbete med, och med bidrag från, Stockholms Stad,
Länsstyrelsen och Sportfiskarna.
Dessa och även andra bäckar i kommunen är viktiga reproduktionslokaler för bl a havsöring
och bidrar till att säkerställa att det finns vilda stammar kvar av dessa arter som är beroende
av tillgång av strömmande vatten för sin reproduktion.
Isättraviksbäcken är som ovan nämnts ett av dessa viktiga vattendrag. 2017 sökte ÖSFK ett
bidrag för omläggning av en vägtrumma i anslutning till Isättrabäckens utlopp.
Efter att ha stött på initialt motstånd från vägföreningen i Flaxenvik har de ursprungliga
tankarna med projektet kommit att genomföras. Mot bakgrund av detta har vi från ÖSFK:s
sida övervägt möjligheten att inkomma med en alternativ bidragsansökan gällande
Smedbyån. Även här handlar det om att röja ett vandringshinder i ett avsnitt ån som ligger i
anslutning till Åby gård. Smedbyån är eftre Loån Österåkers kommuns viktigaste vattendrag
när det gäller havsöringsreproduktion. Under våren 2019 drabbades ån av ett utsläpp från
en av Roslagsvattens pumpstationer. Detta utsläpp har slagit ut all reproduktion nedströms
utsläppet. Detta gör att det från ÖSFK:s sida känns ytterst angeläget att sätta in alla
upptänkliga bitopvårdsinsatser i ån för att stärka dess status som öringresproducerande
vattendrag.
Nu fick vi så sent som igår den 10/10 2019 kontakt med den nye ordföranden i Flaxenviks
vägförening. Han är förvisso positiv till att ta ett samlat grepp kring Isättraviken och Isättra
bäckens mynningsområde men mot bakrund av att han ansåg sig behöva tid för att förankra
detta var hans förslag att vi i nuläget skulle gå vidare med en alternativ bidragsansökan
gällande ett annat objekt än det ursprungliga.
Syfte och mål

Vi söker bidrag för ett projekt som syftar till att skapa fri vandringsväg för bl.a. öringen som
idag har svårt att passera sträckan som ligger i anslutning till Åby gård i Åkersberga under sin
lekvandring. Markägare Per-Arne Jöngren.
Konkret handlar det om utbyte av en befintlig vägtrumma mellan stallbyggnad och
beteshagar. Trummans nedre rördel har lossnat och är utgör ett vandringshinder. Hela
trumman bör bytas ut mot antingen en bro som håller att köra traktor med redskap över
eller en ny trumma med flat boten och med lämplig lutning efter åns struktur.
Strax ovan trumman finns åns högsta fallhöjd, ca 1,2 m, bestående av en sten- eller berghäll
vilket två stora alträd vilar på där vattnet rinner mellan dem. Denna fallhöjd utgör också ett
vandringshinder för bl.a. mindre fiskar som skall ta sig uppströms.
Antigen bör stenen/berget fasas ur eller alternativt att någon typ av omlöp görs där.
John Kärki vid Sportfiskarna har fått bilder från platsen och har även tidigare varit där.
Han kommer i samband med den fiskevårdsplan som han fått i uppdrag att utarbeta för
kommunen skissa och räkna på ett lämpligt åtgärdsförslag att presentera. Det ligger också i
linje med den översyn som gjorts av dem för ån. Förutsättningen för att kunna genomföra
projekt är att markägaren godkänner förslaget.
Motivering
Om inte förslaget genomförs riskerar ett viktigt vattendrag att som dessutom genom
olyckliga omständigheter under året har drabbats av olyckliga omständigheter att påverkas
negativt som reproduktionslokal för havsöring.
Beskrivning av aktiviteterna
Åtgärderna kommer att genomföras i samråd med dels Per-Arne Jöngren som är markägare
vid Åby gård, dels Sportfiskarnas fiskevårdsexperter samt Länsfiskekonsulenten som kommer
att konsulteras kring hur arbetet bör läggas upp. Tiden för genomförandet kommer att väljas
med utgångspunkt för att det ska ge minsta möjliga störning för fiskarnas reproduktion såväl
som för de boende i området. Sportfiskarna och Länsstyrelsen kommer också att kontaktas
för att se om det finns möjlighet att få andra bidrag för att finansiera aktiviteten.
För genomförandet räknar vi med att utnyttja frivilliga krafter från ÖSFK och att en lämplig
entreprenör anlitas för utförande av grävjobb mm.
Kostnader
Efter avstämning med John Kärki på Sportfiskarna är vår bedömning att kostnaden kommer
att ligga runt 150.000-250.000:-.
Vi ansöker nu om att få ett bidrag som motsvarar det tidigare beloppet som vi fick beviljat
för omläggning av vägtrumman i Isättrabäcken, dvs 150.000 kr för att göra detta projekt.

Överstiger kostnaden för genomförandet denna nivå kommer vi komplettera med
bidragsmedel från andra organisationer som (länsstyrelsen och Sportfiskarna i första hand)
samt genom att använda medel som finns i ÖSFK:s fiskevårdsfond som vi byggt upp genom
att arrangera tävlingar och genom frivilliga bidrag från sponsorer och enskilda individer som
velat bidra till fiskevården.
Tidplan
Projektet beräknas genomföras under 2020 och kommer då att ske sen vår, sommar och
tidig höst för att ge minsta påverkan på öringens lekperiod som är på hösten.
Utvärdering
Utvärdering sker bl a genom inventering av lekgropar samt ev. elfiskeinventering av
Sportfiskarna och Stockholms Stads Fiskevård.
Vi har ännu inte sökt bidrag från de andra instanserna men hoppas att kommunen iaf skall
vara villiga att bidra med åtminstone lika mycket som det bidrag som beslutats om för att
stötta den omläggning av vägtrumman i Isättravik som nu denna ansökan ersätter. (150 tkr).
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