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1 Kort projektbeskrivning och historik 
Föreliggande rapport redovisar utfört arbete under verksamhetsåren 2010-2011, 
samt översiktigt planerna för framtiden.  
 
Rapporten utgör en sammanställning av den första etappen i restaureringspro-
jektet, två års trålning. Rapporten bygger på föregående års redovisningar ”Re-
staurering av Vallentunasjön - verksamheten till och med år 2009”, samt 
”Biomanipulering i Vallentunasjön, verksamhetsåret 2010”. Av dessa tidigare 
rapporter framgår tidiga utredningar, tagna beslut, förstudier, samt riggningen 
av detta projekt. Rapporterna finns hos Täby och Vallentuna kommuner och är 
producerad av Structor januari 2010 och 2011. Av föreliggande etapprapport 
framgår 2010 och 2011 års linjeverksamhet samt genomförda studiebesök och 
informationsinsatser. 

2 Syfte och projektmål 
Vallentunasjön är en tätortsnära sjö, med stor betydelse för boende, tätorter och 
det rörliga friluftslivet. Det finns också naturvärden som är viktiga att bevara. 
För att kunna bibehålla, och delvis återställa värdena, har man tidigare invente-
rat sjöstatus och utsläppskällor. 
 
Detta projekt syftar till att få ett klarare vatten. Första delen av restaureringen 
har varit att under två års tid tråla bort vitfisk, för att på så vis skapa mer djur-
plankton, så dessa kan konsumera mer växtplankton. Denna insats utvärderas i 
denna etapprapport. 

3 Projektarbetet under året 

3.2 Styrgruppen 
Styrgruppens sammansättning har varit: 
Täby:   
Torsten Björnsson  Elwe Nilsson 

Vallentuna: 

Erik Andersson  Örjan Lid 
C-G Boström   Eva Anderling 
Därtill har arbetsgruppens tjänstemän deltagit. 
 
Under 2010 har möten i styrgruppen hållits vid fem tillfällen; i januari, mars, 
april, augusti och november. Under 2011 har möten hållits i februari, maj, på 
trålbåtarna i juni, september och november, alltså också vid fem tillfällen. 

3.3 Arbetsgruppen 
Arbetsgruppen har under året bestått av: 
Sören Edfjäll, Täby 
Sigrid Walve, Vallentuna och Täby (bytte kommun i augusti 2010) 
Eva Anderling, Vallentuna (augusti till november 2010) 
Tobias Sahlman, Vallentuna (ersattes av Catharina Grundin i december 2011) 
Catharina Grundin, Vallentuna 
Sten-Ivan Bylund, Structor (ersattes av Anna Malmlund i december 2010) 
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Björn Tengelin, Structor 
 
Arbetsgruppen har haft tolv möten under 2010, samt täta och löpande under-
handskontakter. Under 2011 har det hållits åtta möten, samt löpande under-
handskontakter. 

3.4 Expertgruppen 
Expertgruppen har sammankallats vid två tillfällen. 
 
Det första skedde i december 2010, och mötet genomfördes tillsammans med 
ett biomanipuleringsprojekt i en annan sjö, Skundern. Ett drygt 20-tal personer 
deltog, i form av fiskerättsägare, konsulter, kommuner och myndighetsperso-
ner. Vid det mötet inbjöds också expertis från Skåne, Helene Annadotter, 
forskningschef på Regito Research Center on Water and Health AB, samt ex-
pertis från Finland, Ilkka Sammalkorpi, forskare vid Finlands Miljöcentral. 
 
Målet med detta möte var att diskutera resultatet från fisket hittills och meto-
der. Mötet var mycket givande, inte minst för att projektet nu har en ”kompis-
sjö”. Arbetsgruppens medlemmar stärktes i sin uppfattning att det som görs är 
rätt. 
 
I november 2011 hölls nästa möte. Vi hade då en mycket bra närvaro och in-
tresse med representanter från Vallentuna Fiskevårdsområdesförening, Kungli-
ga Tekniska Högskolan, Miljödepartementet, SLU, Naturvatten konsult, Läns-
styrelsen och projektägarna. Diskussionerna vid mötet visade att sjörestaure-
ring och biomanipulering är en mycket viktig, men också komplex process. 
Men allt tydde på att projektet jobbar rätt. 

3.5 Vallentunasjöns fiskevårdsområdesförening (VFVOF) 
Under 2010 har projektet träffat föreningen, dvs fiskerättsägarna, tre gånger. 
Ett avtal har utformats och upprättats, vilket reglerar kommunernas rätt till fis-
ke inom ramen för projektet. Projektet har också deltagit på deras årsstämma 
och förankrat verksamheten. Samarbetet är mycket gott med fiskevårdsområ-
desföreningen. Avtalet löper över två år. 
 
Kontakterna har fortsatt under 2011 med ett mycket bra samarbete. Förenings-
medlemmar har under sommaren bistått med skötsel och tömning av botten-
garnet. Hamnen vid Såsta gård, där all fisk lossas sköts och ägs av föreningens 
ordförande. Även detta år har projektet deltagit och informerat på föreningens 
årsstämma. 

3.6 Skundern 
Under 2010 fick projektet kontakt med en annan sjö nära Flen, Skundern, där 
det också bedrivs ett biomanipuleringsprojekt. Arbetsgruppen har varit på stu-
diebesök hos dem en gång under 2010. 

3.7 Utrustning 
I januari 2010 blev det klart med hyra av trålbåtar och tillhörande utrustning 
från Växjö kommun med vilka ett hyresavtal upprättades. Projektet fick stöd 
från Växjö kommun att gå igenom all utrustning och teknik. Med trålbåtarna 
följde två trålar. Ytterligare en trål inköptes under året. 
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Inledningsvis var avsikten att personal från Ringsjöprojektet i Skåne skulle 
bistå projektet med att prova ut vår utrustning och trimma in fisket. Det var 
också meningen att de skulle bistå oss under sitt sommaruppehåll med ytterli-
gare fiske med sina båtar. Inget av detta kunde tyvärr genomföras på grund av 
yttre omständigheter. 

3.8 Entreprenör 
Under början av 2010 blev det också klart med en entreprenör för att genomfö-
ra själva fisket. Denna entreprenör blev Mikael Carlstein med personal vid Da-
lanatur AB. 
 
Dalanatur inledde med att ta upp de hyrda båtarna från Växjö för en total 
genomgång, service och upprustning, då de legat ute några år, utan att använ-
das. 
 
Under 2011 har samma entreprenör skött trålfisket, samt del av skötslen kring 
projektets bottengarn. 

3.9 Hamn 

Såsta gård har fungerat som fiskehamn under båda åren. Piren fick inlednings-
vis förstärkas något. Det har fungerat mycket bra att ha trålbåtarna liggande vid 
piren. I avtalet med Såsta gård ingick också hjälp med att köra de fulla fiske-
säckarna till gården för vidare transport till rötning. Senare utvidgades Såstas 
uppdrag för transporterna fram till Hagby återvinningsanläggning för vidare 
transport, se  3.13  

3.10 Kvalitetssäkring 
En kvalitetssäkring genomfördes efter de första driftsmånaderna. Projektet fick 
hjälp av en yrkesfiskare, Bernt Bergström från Gävletrakten. Han deltog en dag 
vid vårt fiske, och kontrollerade att användningen av trålar, linor och båtar 
skedde på bästa sätt. Efter detta har han också varit en resursperson vid repara-
tioner av trålarna. 

3.11 Trålfisket 
3.11.1 År 2010 
Första tråldraget med egna båtar skedde 12 maj 2010. De första veckorna tråla-
des fyra dagar i veckan. Därefter gick man ner till tre dagar. Veckotråltiden har 
varit 40 timmar per vecka. 
 
På grund av hög vattentemperatur avbröts trålfisket den 13 juli 2010, och fis-
keuppehållet fortsatte till dess vattentemperaturen gått ner igen. Fisket återupp-
togs den 9 augusti 2010. Avbrottet i fisket gjordes för att minimera skaderisken 
på rovfisken, vilken riskerar ökad stress vid högre vattentemperatur. 
 
Den 23 november drogs sista trålen för säsongen 2010. Dagen därpå togs bå-
tarna upp. Under efterföljande helg frös sjön till. Totalt under säsongen trålades 
509 timmar. 
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Under säsongen 2010 fångades 49 ton skräpfisk i trålarna. Därtill fångades 9,5 
ton rovfisk, vilka släpptes tillbaks. Skräpfisken har vägts eller bedömts i säck, 
men returnerad rovfisk är uppskattad vikt, då de returneras omgående1

3.11.2 År 2011 

. Som 
värdefull rovfisk räknas gös, abborre, gädda och mal. Som ”skräpfisk” räknas 
braxen, björkna, mört och ruda. 

Första tråldraget 2011 genomfördes 18 april, och sista draget för säsongen och 
för denna del av projektet genomfördes på Lucia, 13 december. Under hög-
sommarens varma period var det fiskeuppehåll från 13 juli till 8 augusti. Totalt 
under 2011 trålades 588 timmar. 
 
Säsongen 2011 gav som väntat betydligt mindre fisk, trots något längre fiske-
säsong i båda ändar. Det fångades och togs bort 14 ton vitfisk. 8 ton rovfisk 
fångades, men returnerades. Under året fångades det mal två gånger. 

3.11.3 Kumulativ fångst år 2010-2011 
Kumulativ fångst över trålfisket framgår av figur 1. I figur 2 redovisas genom-
snittlig fångst per tråltimme och vecka för båda åren. 
 
 

 
 
Figur 1: Kumulativ fångst av vitfisk. 
 

                                                 
1 Invägning av fisk har skett genom att Dalanatur vid första fisketillfället vägde fångsten. Det 
gav en bild av hur mycket varje säck innehåller. Därefter har fångstvikten uppskattats vid varje 
tillfälle. I september övergick projektet till att väga in fisken vid Hagby och erhöll därmed en 
faktisk vikt på fångsten. Viss differens har noterats. 
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Figur 2: Fångst per tråltimme och vecka. 
 
Bäst fångster 2010 skedde direkt efter sommaruppehållet, och en bit in i sep-
tember. Det är samma tid som det provtrålades 2009 vilket också gav höga 
fångster. Även 2011 var sensommaren bäst, och därtill också tidig vår. 

3.11.4 Analys av fångsten år 2010-2011 
Under säsongen 2010 fångades alltså knappt 50 ton vitfisk. Inför fisket var 
förväntningen att det skulle kunna bli mer än så. Orsakerna till skillnaden mel-
lan förväntat och verkligt utfall kan vara flera: Det finns inga säkra metoder att 
bedöma hur mycket fisk det finns i sjön, eller hur mycket som låter sig fångas. 
De ingångsvärden som projektet utgick från var dels hur mycket man fångar i 
Ringsjöarna, dels vad Ringsjöns båtar fångade vid provtrålningen hösten 2009. 
Det fanns alltså ingen tydlig referens till hur mycket fisk det kunde bli, utan var 
en uppskattningen. 
 
Att fångsten 2010 är mindre än förväntat kan alltså bero på att det fanns mindre 
fisk än uppskattat. Det kan också bero på att projektet har lite mindre trålar och 
svagare motorer än vad man har i Ringsjöarna. Det finns också en teori att sjön 
fick en kraftig fiskdöd vintern 2009/2010, då denna vinter var mycket lång. 
 

En bidragande orsak kan också 
vara att det visade sig finnas 
oväntat mycket hinder på sjö-
bottnen, vilka trålen var tvungen 
att undvika. Kyrkviken gick inte 
att tråla, och det fanns ledningar 
av olika slag även i andra delar 
av sjön. Trålningen fick följaktli-
gen ske något mer centralt i sjön, 
än vad som kanske hade behövts. 
Dessa trålaktiviteter i de centrala 
delarna av sjön kan också ha lett 
till att driva undan vitfisken till 
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del, så de undvek trålen, och uppehöll sig mer strandnära. 
 
Det finns inget som tyder på att fisket varit för litet eller felaktigt under året. 
Projektet hann inte komma igång med fisket de första veckorna efter isloss-
ningen 2010, vilket hans med vid islossningen 2011. 
 
Övrigt att notera kring fisket under dessa år är följande. Det fångades rikligt 
med både storvuxen ål och storvuxen gös. Enstaka signalkräftor fångades. Det 
fångades mal två gånger, eventuellt samma båda gångerna 2010. 2011 fångades 
också två malar, men de var olika stora. Slutsatsen är att det finns enstaka ma-
lar, kanske en liten population. Fångsten av storvuxen ruda började först efter 
sommaruppehållet. 
 
Trålarna fastnade ett antal gånger under säsongerna i bottnen. Man lyckades 
alltid bärga trålen, men ibland fick den skador. Ute på det öppna vattnet är det 
lättast och säkrast att tråla. 

3.12 Bottengarnsfisket 
Utöver trålfiske användes också ett bottengarn under 2011, som ett fullskale-
försök. Bottengarnet var i drift från 30 april fram till 30 oktober 2011. Det var 
fiskeuppehåll hela juli fram till ungefär 22 augusti. Fisket med bottengarnet har 
fungerat mycket bra, mycket tack vare värdefull hjälp från fiskevårdsområdes-
föreningen. Bottengarnet fångade 2,3 ton vitfisk, och så mycket som 8,3 ton 
övrig fisk eller rovfisk, vilken returnerades, se figur 3. Dominerande i detta var 
abborre med 6,3 ton följt av ål 1,1 ton. 
 

 
 
Figur 3: Fångsterna i bottengarnet 2011. 
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2011 fångades också några aspar i Vallentunasjön, vilket lär vara första gång-
en. Dessa fångades i bottengarnet, och returnerades. 

3.13 Fiskomhändertagandet 
Den fångade fisken sorterades direkt efter fångst på trålbåtarnas fångstsorter-
ingsbord. Rovfisk som gös, gädda, abborre och mal släpptes omgående tillbaks. 
Vitfisken, mest braxen, löja och mört lades i säckar, se bild. Varje fångst foto-

graferades på sorteringsbordet, för 
att möjliggöra senare analys av in-
nehållet, om så önskas. 
 
Även fångsten i bottengarnet sorte-
rades, returnerades eller deponera-
des, på likartat sätt. 
 
Säckarna med fisk lastades i land 
dagligen. Den första perioden 2010 
gick all fisk med lastbil till Käppa-
las rötningsanläggning för biogas-

produktion. Under hösten 2010, och hela 2011, lämnades istället fisken på 
Hagby avfallsanläggning för vidare samtransport med organiskt avfall för röt-
ning till biogas i Uppsala. Hagbyanläggningen ligger i anslutning till Såsta 
gård, så transporten och hanterandet blir betydligt billigare och mer miljövän-
ligt. 

3.14 De limnologiska undersökningarna 
Firma Naturvatten ansvarar för de limnologiska undersökningarna, som redovi-
sas i en egen rapport. Följande material är hämtat från Naturvatten: 
 

 
 
Figur 4. Siktdjup 2010-2011. 
 
Siktdjupet följer omvänt proportionellt partikelhalten av suspenderat material 
och alger. Det man ser hos dessa parametrar är att de samvarierar inbördes, och 
att alltså partikelhalten till stor del utgörs av just partiklar, inte bara växtalger. 
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Siktdjupet varierar mycket över året, men det går inte att utläsa någon tydlig 
förbättring över perioden. 

 
Figur 5. Djurplankton i Vallentunasjön 2009-2011. 
 
Den största och tydligaste förbättringen ser man på djurplanktonsamhället, och 
då speciellt för hinnkräftorna. 

4 Andra aktiviteter 
Projektet har under 2010 träffat Stellan Hamrin på Miljödepartementet tre 
gånger, och under 2011, en gång. Stellan Hamrin är sedan sommaren 2011 
pensionerad, men finns ändå som kontaktperson för projektet. Som forskare var 

han med om att utveckla den metod av biomani-
pulering som projektet använder. Han har stöttat 
projektet mycket, och alltid funnits tillgänglig för 
stöd. Han har också varit med ut på sjön vid ett 
tillfälle för att följa hur fisket går till, och också 
tittat lite på hur fisken ser ut, med avseende på 
skador och sjukdomar. 
 
I maj 2010 döptes båtarna, efter en veckas intrim-
ning av fisket. Kommunerna invigde med lite 
underhållande ceremonier, och det var god medi-
abevakning. Fisket har också uppmärksammats i 
ett reportage på SVT (ABC-nytt), radio och tid-
ningar. 

5 Resultat efter två års trålning 
Firma Naturvatten sköter projektets limnologiska provtagningar. I deras rap-
port kan man läsa att efter två säsongers trålning kan man ännu inte tydligt se 
att siktdjupet eller närsalthalterna har förbättrats, jämfört med före trålningen 
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startade. En orsak kan vara att årsmån och varierande väderförhållanden olika 
år skapar större naturliga mellanårsvariationer, ur vilka det momentant kan 
vara svårt att särskilja biorestaureringens effekter. 
 
Det man kan se är att halterna av växtplankton minskar, och att mängden djur-
plankton ökar. Mängden stora djurplankton, exempelvis Leptodora, ökar, som 
en effekt av minskat betestryck från vitfisk. Dessa är av biomanipuleringen 
förväntade effekter, och alltså positiva tecken på att en förändring och förbätt-
ring av sjöns status är på väg. 
 
Vad man kan se i materialet från Naturvatten, är att suspenderat organiskt ma-
terial samvarierar med klorofyllhalten, och skapar siktdjupsvariationerna över 
tiden. Klorofyllhalten är ett mått på mängden växtplankton i vattnet. Det inne-
bär alltså att variationerna i siktdjup till stor del styrs inte bara av klorofyllhal-
ten, utan lika mycket också av halten suspenderat material. Detta suspenderade 
material är sannolikt organiskt material, alltså växtrester, under nedbrytning, 
som hela tiden virvlar upp i vattnet. Och detta sker varje gång det blåser or-
dentligt, nordligt eller sydligt, då sjön är avlång, grund och saknar skiktning. 
Pågående biomanipuleringsprojekt är inriktat på att minska mängden växt-
plankton i sjön, men rår inte på mängden organiskt material. Men, när växt-
planktonhalterna minskar och en viss siktdjupsförbättring inträder, kommer 
detta att leda till en ökning av mängden submersa vattenväxter, liknande nate 
och näckros. Och detta kommer att bidra till att vattenrörelserna minskar och 
mängden suspenderat material också kan minska. 
 
Möjliga orsaker till att inte 80 % av vitfisken fångats, och inte dubblerat sikt-
djup ännu nåtts, kan vara: 

• Själva trålningen grumlar vattnet 
• Då sjön inte är skiktad, blir den grumlig så fort det blåser 
• Mycket av det dåliga siktdjupet utgörs inte av växtalger, utan av sus-

penderat organiskt material 
• Fisken flyr pelagialen när vi trålar 
• Obalansen mellan fiskarterna inte så stora som man trott 
• Det är svårt att avgöra hur mycket fisk det fanns från början, och hur 

mycket som är kvar efter trålningarna 
• Tillväxten är högre än vad vi förutsatt 
• Invandring av ny fisk 

6 Planer för 2012 
Verksamheten ska fortsätta innevarande år med fiske med fem stycken botten-
garn. Förhoppningen är att ett mer extensivt fiske med bottengarn, och mer 
strandnära, ska ytterligare kunna bättra på den ekologiska balansen. Kostnaden 
för projektet minskar betydligt, då man går ner från nästan 4,5 man och bensin 
för ca 1000 kr per dag för trålningen 2010 och 2011, till omkring en man och 
betydligt mindre bränsle, under 2012. 
 
Målet är att kunna fiska med bottengarnen under två år, för att se hur projekt-
målen nås. 
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Diskussioner förs med trålbåtarna i Ringsjöarna i Skåne, för att se om det kan 
bli aktuellt att de kommer upp och trålar som en punktinsats under senare delen 
av sommaren 2012. 
 
Ett studiebesök planeras in till Finland, Helsingfors, för att delta på en konfe-
rens med studiebesök kring sjörestaurering, troligen i maj 2012. 
 
Ett nätprovfiske kommer att genomföras under 2012, på likartat vis som tidiga-
re har gjorts. 
 
Även en vegetationskartering kommer att genomföras 2012, likartad den som 
gjordes 2009. 
 
Eventuellt kommer en liten provodling att göras av zebramusslor, för att testa 
deras ekologiska tjänster som vattenrenare. 
 

 
Bild: Zebramusslor på en bärgad cykel, från Vallentunasjön. 
 
 
Björn Tengelin 
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