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1 Sammanfattning 
Föreliggande rapport redovisar utfört arbete under verksamhetsåren 2010–

2017, samt översiktligt planerna för framtiden. Rapporten utgör en samman-

ställning av restaureringsprojektet hittills. Under de två första åren dominerade 

trålning, följt av fiske med bottengarn, trålning och notfiske. Denna årsrapport 

bygger på föregående års redovisningar. 

 

Vallentunasjön är en tätortsnära sjö, med stor betydelse för boende, tätorterna 

och det rörliga friluftslivet. Detta projekt har som mål att få ett klarare och re-

nare vatten i Vallentunasjön. Biologiskt kan man enkelt uttrycka det med att 

man vill skapa mer djurplankton, så dessa kan konsumera mer växtplankton 

(det gröna), och att sjön på så vis får ett klarare vatten. 

 

Verksamheten drivs av en projektgrupp, vilken leds av en styrgrupp. Regelbun-

det kallas en expertgrupp samman för att få synpunkter kring resultat och pla-

nering. Alla insatser i sjön är förankrad hos, och sker i samråd med Vallentuna-

sjöns fiskevårdsområdesförening. 

 

Reduktionsfisket påbörjades 2010, och har sedan pågått med bottengarn, trål-

ning och not. Den vitfisk man plockat bort har gått till rötning av biogas. Rov-

fisken släpps tillbaks. Ett starkt kontrollprogram inriktat på plankton och vat-

tenkemi övervakar sjön och följer utvecklingen regelbundet. 

 

Utöver fisket undersöks också sedimentsammansättning, sedimenttransport, 

tillflöden, växternas utbredning och markanvändningen inom nederbördsområ-

det. Inneslutningsförsök har genomförts under två års tid där man studerar 

olika alternativa behandlingar över en sommarsäsong. Samarbete och utbyte 

har skett med andra liknande projekt inom och utom Sverige. Allt mer insatser 

riktas mot tillflödeskontroll, sedimentundersökningar och näringsbudgetar. 

 

Över åren har knappt 160 ton vitfisk tagits bort, och därmed också ca 1,5 ton 

fosfor, ur sjön. Teorin säger att ett tydligt systemskifte var att vänta när man 

fiskat ner vitfiskbeståndet kraftfullt. Detta har ännu inte skett. Ett flertal para-

metrar visar dock förbättring. Men skillnaderna mellan åren är stor, och just 

mellanårsvariationerna tycks vissa år kunna vara i paritet med den uppkomna 

förbättringen. 

 

Men, fisksamhället går mot mer rovfisk och mindre del vitfisk. Fiskarnas kon-

dition och tillväxt ökar. De ofta giftiga cyanobakterieblomningarna tycks för-

svinna, och närsalthalterna minskar. Arbetet med sjön uppfattas som mycket 

positivt av boende och de som vistas runt sjön. Djurlivet har ökat med arter 

som inte funnits på många år. 

 

Det löpande arbetet med att förbättra vattenkvalitén i Vallentunasjön fortsätter 

och omprövas varje år, med avseende på inriktning och genomförande. För 

2018 kommer projektet att initiera en diskussion om kompletterande metoder 

för att förhindra fosfor att vara biotillgängligt i sjön. 
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2 Kort projektbeskrivning och historik 
Föreliggande rapport redovisar utfört arbete under verksamhetsåren 2010–

2017, samt översiktligt planerna för framtiden.  

 

Rapporten utgör en sammanställning av restaureringsprojektet hittills, och byg-

ger på föregående års redovisningar: 

 

• Restaurering av Vallentunasjön - verksamheten till och med år 2009 

• Biomanipulering i Vallentunasjön, verksamhetsåret 2010 

• Biomanipulering i Vallentunasjön, verksamhetsåren 2010–2011 

• Biomanipulering i Vallentunasjön, verksamhetsåren 2010–2012 

• Biomanipulering i Vallentunasjön, verksamhetsåren 2010–2013 

• Biomanipulering i Vallentunasjön, verksamhetsåren 2010–2014 

• Biomanipulering i Vallentunasjön, verksamhetsåren 2010–2015 

• Biomanipulering i Vallentunasjön, verksamhetsåren 2010–2016 

 

Av dessa tidigare rapporter framgår utredningar, tagna beslut, förstudier, samt 

riggningen av detta projekt. Rapporterna finns hos Täby och Vallentuna kom-

muner. Av föreliggande etapprapport framgår 2010 – 2017 års linjeverksamhet, 

genomförda övriga insatser, samt planer för innevarande år. 

3 Syfte och projektmål 
Vallentunasjön är en tätortsnära sjö, med stor betydelse för boende, tätorten 

och det rörliga friluftslivet. Det finns också naturvärden som är viktiga att be-

vara. För att kunna bibehålla, och delvis återställa 

värdena, har man inventerat sjöstatus och utsläpps-

källor. 

 

Detta projekt har som politiskt mål att få ett klarare 

och renare vatten i Vallentunasjön. Den inledande 

delen av restaureringen var att under två års tid 

främst tråla bort vitfisk. Därefter har visst underhålls-

fiske varje vår skett med bottengarn, trålning några 

år, samt försök med notdragning. 

 

Med fisket vill man skapa mer djurplankton, så dessa 

kan konsumera mer växtplankton, och att sjön på så 

vis får ett klarare vatten. All minskning av bökning 

av bottnen är också positivt. Allt eftersom man utvär-

derar och optimerar arbetet har också resurser lagts 

på olika insatser gällande sjöns närområde. Genom 

att studera markanvändningen bättre, genom att titta 

på närsaltscirkulationen i sjön och genom analys av bottensedimenten så kan 

man skapa sig en bättre helhetsbild av sjöns tillstånd. 

 
De vanligaste vitfiskarterna i Vallentu-

nasjön. Från vänster benlöja, mört, 

braxen och björkna 
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4 Projektarbetet under åren 

4.1 Styrgruppen 
Den politiska styrgruppens sammansättning 2017 har varit: 

 

Täby kommun: Vallentuna kommun: 

Johan Algernon Parisa Liljestrand 

Mats Nordström Elwe Nilsson 

 

Därtill har flertalet av arbetsgruppens tjänstemän deltagit, beroende på frågor. 

 

Under 2017 har möten i styrgruppen hållits vid tre tillfällen; i februari, juni och 

september. 

4.2 Arbetsgruppen 
Arbetsgruppen har under året bestått av: 

Sören Edfjäll, på slutet av året också Anton Mankesjö och Pernilla Morris, 

Täby kommun 

Anton Mankesjö, fram till senhösten, på slutet av året Nadja Andréewitch, Val-

lentuna kommun 

Björn Tengelin, Norconsult AB, projektledare 

Per Nilsson, ansvarig fiskare 

Olle Wahlberg, KTH och Vallentuna fiskevårdsområdesförening VFOF 

 

Arbetsgruppen har möten när det behövs, cirka en gång i månaden under fiske-

säsongen, därtill när det är påkallat. Enklare och kortare möten kring enstaka 

beslut kan tas per telefon, eller när man ändå är samlade. 

4.3 Expertgruppen 
Expertgruppen har sammankallats en gång per år. 2017 träffades gruppen i 

Vallentuna. 17 personer var anmälda. 

Förutom att diskutera genomförda och 

planerade insatser i och omkring Vallen-

tunasjön, deltog Andreas Hedrén från 

Växjö kommun och berättade om deras 

erfarenhet i sina tätortsnära sjöar med 

undersökningar, utfiskning och växtom-

flyttningar. Johan Hollander från biolo-

giska institutionen kring akvatisk eko-

logi vid Lunds Universitet höll ett 

mycket intressant föredrag om artbild-

ning och fenotypisk plasticitet, samt om 

vetenskapsmetodik. 

4.4 Vallentunasjöns fiskevårdsområdesförening (VFOF) 
Under 2010 genomfördes ett första möte med fiskerättsägarna. Ett avtal utfor-

mades och upprättades, vilket reglerar kommunernas rätt till fiske inom ramen 

för projektet. Detta avtal har sen vid behov förnyats. Föreningsmedlemmar bi-

står vid behov med skötsel och tömning av bottengarnen. Fisk lossas vid ham-

nen vid Såsta Gård. Detta regleras i ett avtal. Någon från projektet deltar på 

 
Fisksortering på trålbåt. 
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årsstämmorna, och intresset och engagemanget från medlemmarna är stort och 

positivt. 

4.5 Utrustning och utförare 
Trålar hyrdes från Växjö kommun för fisket åren 2010 och 2011. Firma Dala-

natur ansvarade för själva fisket. 

 

För fisket med bottengarn, på för-

sök 2011 och i full skala 2012–

2015, hyrdes redskap från Fiskered-

skapsfirma J Ståhl. 2016 köptes 

redskapen loss för fortsatt fiske 

inom projektet. Skötseln genomförs 

av Per Nilsson, som också håller 

med båt. Fisket har bedrivits 

mycket effektivt, skickligt och an-

svarsfullt.  

 

Under åren 2015 och 2016, liksom 

under 2012, anlitades också trålbå-

tarna från Ringsjöprojektet som 

komplement till bottengarnsfisket 

under begränsade perioder. Under 2017 har man provat ta fisk med not (också 

kallad landvad). 

4.6 Hamn 
Såsta gård har fungerat som fiskehamn under alla åren. I avtalet med Såsta gård 

ingår också hjälp med att köra de fulla fisksäckarna till Hagby återvinningsan-

läggning, för vidare transport till Uppsala för rötning till biogas. Detta har fun-

gerat mycket bra. 

4.7 Trålfisket 
År 2009, före det 

egentliga fiskepro-

jektet, gjordes ett 

mindre testfiske med 

hjälp av trålbåtarna, 

utrustning och perso-

nal från Ringsjöpro-

jektet i Skåne. Försö-

ket föll väl ut varpå 

Vallentunasjöns pro-

jekt valde att söka, 

och också finna, en 

egen mer eller mindre 

komplett trålutrust-

ning som sen användes i två år. År 2010 och 2011 trålades det i princip hela is-

fria säsongen med egna trålar och trålbåtar, som man köpt och hyrt från Växjö 

kommun. Åren 2012, 2015 och 2016 hyrde man återigen in trålarna från Ring-

sjöprojektet, för att bistå med punktinsatser. 

 

 
Skånetrålarna i Vallentunasjön 

 
Sortering av trålad fångst, innehållande många mindre gösar. 
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Vitfisken vägdes eller bedömdes i säck, men returnerad rovfisk är uppskattad 

vikt, då de returneras omgående. Som värdefull rovfisk räknas främst gös, ab-

borre, gädda och mal. Som vitfisk räknas braxen, björkna, löja, mört och ruda. 

 

År Vitfisk, ton 

2010 49 

2011 14 

2012 5,1 

2015 15,2 

2016 10,7 

4.8 Bottengarnsfisket 
Ett bottengarn provades under år 2011, som ett fullskaleförsök. Fisket med bot-

tengarnet fungerade mycket bra, tack vare värdefull hjälp från fiskevårdsområ-

desföreningen. 

 

År Vitfisk, ton Antal redskap 

2011 2,3 1 

2012 18,5 5 

2013 11,4 5 

2014 4,9 7 

2015 5,1 7 

2016 5,2 7 

2017 9,3 14 

 

Första året dominerade abborre med 6,3 ton följt av 1,1 ton ål. Detta år fångade 

man också några aspar för första gången i Vallentunasjön. 

 

Det är ganska stora skillnader i fångstmängd mellan åren, vilket till mycket stor 

del beror på hur våren utvecklar sig. Detta styr fiskens vandringar och lek. Vid 

sol, lugnt och värme samlas fisken, men vid kyla och blåst går de isär igen. 

Man ska vara medveten om att de år det blir en intensiv och tydlig fisklek för 

olika arter, och att man prickar in fisket då, kommer det också att påverka 

fångstutfallet en hel del. 

 

Det fångades väldigt mycket ål vissa år. Vallentunasjön hyser ett rikligt och 

storvuxet ålbestånd, som så vitt man vet grundar sig på tidigare utplanteringar. 

Ålen är stor, och den frossar gärna på liten vitfisk i bottengarnen. Ålen mins-

kade i medelvikt från 2012 till 2013, och det 

beror sannolikt på att det var en stor utvand-

ring av vuxen ål hösten 2012. 

 

Troligen återfångas en del ålar flera gånger, 

då de är robusta och inte tar skada av att han-

teras. Därtill lockas de troligtvis till botten-

garnen då dessa är fulla av vitfisk, alltså föda. 

Det ser ut som att när vitfisken börjar gå in i 

garnen, lockas ålen dit, för att frossa på 

dessa. Då minskar troligtvis den fortsatta 

fångsten av vitfisk, då dessa skyggar för all 

 
Årets gösungar 
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ål. Detta visas av att man får mer vitfisk i förhållande till ål, om man vittjar 

bottengarnen oftare. 

 

2015 fångades mycket smågös av årsungar. Det visade på en lyckad lek, vilket 

är mycket positivt. 

4.9 Notfiske 
2016 och 2017 provades för första gången notfiske i full skala, med hjälp av 

Klara vatten AB. Detta fiske ska normalt fungera bäst på senhösten, när vitfis-

ken samlar sig i koncentrationer nära botten. 

 

2016 fångades 1 700 kg. 

2017 fångades 5 000 kg. 

4.10 Fiskuttag över åren 
Det totala uttaget av vitfisk över åren, alla fångstmetoder, framgår av figur 1. 

 

 
Figur 1. Totala uttaget av vitfisk per år sammantaget för metoderna. 

 

Varje fiskemetod har fångat mindre fisk året efter, än året innan, trots optime-

ring och likartade metoder och jämförelser i övrigt, delvis korrigerat för antal 

fiskade veckor. Detta tyder på att fiskbeståndet successivt minskar, åtminstone 

inom det område som fisket bedrivs på. Extra trålinsatser från Ringsjöarna gav 

bra och effektiva tillskott till uttagen tidig sommar 2012 samt höstarna 2015 

och 2016. 2016 var det också bra bottengarnsfiske under en koncentrerad tid.  

4.11 Omhändertagande av fisk 
Den fångade fisken sorterades direkt efter fångst. Rovfisk som gös, gädda, ab-

borre och mal släpptes omgående tillbaks. Vitfisken, till störst del bestående av 

braxen, löja och mört lades i säckar, se bild, för transport till rötning. 
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Den första perioden 2010 gick all fisk 

med lastbil till Käppalas rötningsan-

läggning för biogasproduktion. Från 

och med hösten 2010 lämnades istället 

fisken på Hagby avfallsanläggning för 

vidare samtransport med organiskt av-

fall för rötning till biogas i Uppsala. 

Hagbyanläggningen ligger i anslutning 

till Såsta gård, tillika fiskhamn, så 

transporten och hanterandet blev be-

tydligt billigare och mer miljövänligt. 

4.12 Nätprovfisken 
Sjön har nätprovfiskats ett flertal gånger genom åren. I anslutning till projektti-

den har provfiske skett 2009 (egentligen året före själva fiskeprojektet alltså), 

2012 och 2015. Syftet var att få en indikation på om fisksamhället förändrats 

över tiden. Provfiskena finns redovisade i separat rapport från Naturvatten; 

Provfiske i Vallentunasjön 2015. 

 

Nätprovfiske är ingen idealisk metod för att undersöka fiskbestånden i närings-

rika sjöar. Men det finns inga andra bättre metoder, annat än fortlöpande egen 

fångststatistik. Det som försvårar jämförelsen med andra provfiskade sjöar är 

bland annat att näten i fiskrika sjöar snabbt och lätt blir mättade, alltså fulla på 

fisk. När näten blir fulla med fisk sjunker de och därigenom slutar de fiska. En 

annan brist är också att det inte finns tillräckligt med jämförelsematerial från 

likartade sjöar. 

4.13 De limnologiska undersökningarna 
Konsultföretaget Naturvatten ansvarar för de limnologiska undersökningarna, 

som redovisas i en egen rapport varje år. Följande material är hämtat från Na-

turvatten: 

 

Siktdjupet, figur 2, följer omvänt proportionellt partikelhalten av suspenderat 

material och mängden alger, figur 3 och 4. 
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Figur 2. Siktdjup 2011-2017, från Naturvatten. 

 

 
Figur 3. Suspenderat organiskt material, samt klorofyllhalt, från Naturvatten. 

 

Det man ser hos dessa parametrar är att de samvarierar inbördes, och att alltså 

partikelhalten, och därmed siktdjupet, styrs av både partiklar och växtalger. 

Siktdjupet varierar mycket över året, och utgör en funktion av suspenderat 

material och klorofyll. Mängden suspenderat material styrs till stor del av väd-

ret, vattenflöde, nederbörd och vind i en icke-skiktad sjö. 
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Figur 4, klorofyll a, 2011–2017, enligt Naturvatten. 

 

Klorofyllhalten tenderar att ha lägre maxvärden de sista åren, men man kan 

inte säga att det föreligger något systemskifte vad gäller siktdjup och klorofyll 

ännu. Mellanårsvariationerna är större än positiva trender. 

 

Fosforhalten för 2017 följer också i stort inom de avgränsningar som tidigare 

års mätvärden visar, men med några nya lägstanivåer från våren 2017, figur 5. 

 

 
 

Figur 5, totalfosfor 2011–2017, från Naturvatten. 
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4.14 Annat som skett under åren 

4.14.1 Växtkarteringar 

En växtkartering genomfördes sensommaren 2015. Man kunde inte se några 

större skillnader jämfört med tidigare år. Växtzonen sträckte sig ut till cirka två 

meters djup. Under år 2016 genomfördes en fotografering av Kyrkvikens 

strandområden med drönare, för att vid en uppföljning kunna bedöma om växt-

ligheten ökat i utbredning. 

4.14.2 Musslor 

Projektet har haft 

ute en liten mus-

selodling som test 

de senaste åren. I 

Vallentunasjön, 

Mälaren och 

många andra lågt 

liggande svenska 

sjöar finns den in-

vasiva införda 

musselarten zebra-

mussla, eller vandrarmusslan som den också kallas, vilken har sitt ursprung i 

Kaspiska havet. I Sverige ska den ses som ett potentiellt hot. Men den tycks ha 

funnits i Vallentunasjön länge, och verkar ha inträtt i någon form av jämvikt. 

De går inte heller att bekämpa. Samtidigt fungerar de, precis som blåmusslor 

längs våra kuster, som ett förträffligt vattenreningsverk. Det är detta vi tittar på 

i detta försök. Musslorna på vår odling växer långsamt, och tycks etablera 

sig/settla sig ganska svagt och oregelbundet.  

 
 

Miniodlingen har lämnats ute i sjön för att låta sig infrysas så vi ser hur muss-

lorna ser ut år för år. Här sker inga speciella mätningar, utan endast okulärbe-

siktningar och eventuella foton. Under 2014 hade musslorna på odlingen börjat 

tillväxa, men de fanns inte över hela odlingssubstratet mellan ytan och bottnen. 

De växer inte närmast ytan, där isen dödar, och inte närmast bottnen, där de an-

tingen kvävs eller betas av. Eventuellt kan det vara så att odlingsbanden inte är 

optimala för denna musselart. Musslor som man finner på naturliga substrat i 

Vallentunasjön, tycks ha en bättre tillväxt och överlevnad. 

 
Musselodlingen 
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4.14.3 Inneslutningar 

Försök med några inneslut-

ningar har gjorts. Syftet har 

varit att under kontrollerade 

förhållanden testa olika mani-

puleringar av sjövattnet på 

plats. I dessa inneslutningar 

har man testat att manipulera 

sjövatten genom att ta bort 

fisk, bottenmuddra, och ke-

miskt fälla näringsämnena. 

Inneslutningarna har funnits i 

sjön hela sommarhalvåret 

2013 och 2014. Sex likadana 

inneslutningar har varit för-

ankrade, och sträckt sig från 

ytan till bottnen, med en dia-

meter på åtta meter. Dessa för-

sök rapporteras separat i bilaga 

till Naturvattens rapport 2014. 

Resultaten har visat att kemisk 

fällning eller muddring inte ger bestående effekter. 

4.14.4 Tillflödesundersökningar 

Under 2015 togs vattenprov, och det gjordes flödesuppskattningar i alla större 

och mindre tillrinnande vattendrag runt Vallentunasjön. Vissa flöden togs mer 

frekvent, och uppströms på flera punkter. Syftet var att få bättre kontroll på om 

vissa tillflöden, ofta eller tidvis, ger höga näringsämnestillskott. Syftet var även 

att finna eventuella punktkällor och för att få ett bättre underlag för budgetbe-

räkningar av i första hand fosfor. Det fullständiga resultatet finns i Naturvattens 

rapport. Man föreslår här att fortsätta med att reducera fosfortillskottet till Val-

lentunasjön. Betydande tillskott kommer idag från Ormstaån och ett dike från 

Lilla Säby. 

 

Detta material har legat till grund för fortsatt planering av provtagning, och 

eventuella åtgärder kring ”hot spots” gällande fosfortillförseln till Vallentuna-

sjön. 

4.14.5 Sedimentundersökningar 

Ett utläckageförsök har genomförts på laboratorium av sedimentprov från olika 

delar av sjön under år 2015. Syftet har varit att bättre förstå hur fosfor cirkule-

rar och fastläggs i olika delar av sedimenten och i kontakten med vattnet. I ar-

betet har även litteraturstudier gjorts, och man har gått tillbaka för att jämföra 

mot äldre undersökningar från Vallentunasjön. Detta finns redovisat i egen rap-

port, från Naturvatten. Försöken visar att tillgängligt fosfor till stor del finns 

löst bundet i det allra översta sedimentlagret, och att det reaktiveras upp i vatt-

net genom bakteriell aktivitet. 

 
Inneslutningsförsöket 
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4.14.6 Pumpförsök 

Under 2015 inleddes två 

olika slampumpningsför-

sök. Dessa pågick fram 

till sommaren 2016. Syf-

tet med dessa var att dels 

se hur bra det går att 

pumpa sjövattnet/bot-

tenslam och avskilja fos-

forrikt slam, samt dels 

förstå hur bra en fram-

tida planerad våtmark in-

till Vallentuna Centrum 

skulle kunna till del för-

sörjas med pumpat slam-

bemängt sjövatten. Ett 

av försöken genomför-

des i liten skala på privat mark intill sjön, och drevs och sköttes av medlemmar 

i Vallentunasjöns fiskevårdsområdesförening, där projektet stöttat finansie-

ringen. Det andra försöket hanterades också av föreningen, där man mätte och 

provtog det vatten som passerar igenom EONs värmepumpsanläggning och sen 

rinner åter genom Ormstaån till Vallentunasjön. 

 

Det är mycket stora mängder slam som följer med ingående vattenflöde om 

270 liter/sekund upp till EON:s värmeutvinning, för att sedan följa Ormstaån 

tillbaks till Vallentunasjön, se figur 6. Detta slam består av lerpartiklar och or-

ganiskt material, med hög fosforhalt. 

 

 
Figur 6. Ton slam som transporteras genom EON:s pumpar (från Olle Wahl-

berg). 

 

Det vore en mycket stor vinst för sjön om man kan fånga näringen i slammet, 

antingen i någon form av fällning och rening, eller i en aktiv våtmark. Slutrap-

porten finns hos arbetsgruppen för detta projekt. 

4.14.7 EON, Teknikmarknad och planering av våtmark 

Efter gedigna försök med provpumpningar av slambärande vatten, avsåg pro-

jektet att under 2017 inom EONs anläggning, och i samarbete med EON, upp-

rätta ett större försök med slamavskiljning där EON har sin sjövärmeutvinning. 

 
Pumpförsök. Foto Olle Wahlberg. 
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Då idén krävde en del teknik, och annan kompetens, tog man kontakt med Tek-

nikmarknad, ett utvecklingsföretag inom KTH. Teknikmarknad tog över idén, 

och riggade ett försök, utan närmare fortsatt kontakt med arbetsgruppen. Den 

slutrapport som redovisades vid årsskiftet 2017/18 visade inte på några resultat 

som Vallentunasjöns restaureringsprojekt kan gå vidare med för närvarande. 

 

Arbetsgruppen för Vallentunasjön har haft kontakt med arbetsgruppen för att 

anlägga en våtmark i Vallentuna, där Ormstaån, rinner ut i Vallentunasjön. För 

detta tillrinnande vatten, tillsammans med EON:s pumpning, planerar man för 

en våtmark, som ska kunna till del rena inkommande vatten. Här har projekt-

gruppen för Vallentunasjön bidragit med information om behovet av slamhan-

tering i det vatten som skulle passera från EON. 

 

Då våtmarken kommer att ”fånga” slam, alltså näringsämnen och slam dels 

från tillrinningen genom Ormstaån, dels från det vatten som EON pumpar upp 

ur sjön, kommer nu arbetsgruppen för Vallentunasjön inte tills vidare att jobba 

med slamfrågan, utan avvaktar våtmarkens tillkomst och framtida funktion.  

4.14.8 Miljögifter 

Under 2016 gjordes undersökningar av mängden miljögifter i fisk. Detta gjor-

des för att bekräfta det man trott, att det inte fanns några större miljöproblem 

eller synder kring sjön och dess avrinning. Muskelkött från abborre har provta-

gits. IVL mätte och rapporterade följande: ”Analyserna visade generellt, i jäm-

förelse mot urbana sjöar i Stockholmsregionen, på låga halter av undersökta 

föroreningar. Undantag utgör PFOS där en halt på 20 µg/kg färskvikt detekte-

rades. Detta kan anses som en förhöjd halt, överstigande gällande miljökvali-

tetsnorm på 9,1 µg/kg färskvikt, men likväl vanligt förekommande i urbana 

sjöar. Vad beträffar fiskens innehåll av kvicksilver och vissa klororganiska för-

eningar, ämnen som ansvarig livsmedelssäkerhetsmyndighet har utarbetat 

kostråd för, så var halterna av dessa låga. Fisk från Vallentunasjön bör därmed 

kunna konsumeras utan restriktioner.” 

4.14.9 Undersökning av ål 

Under 2016 har SLU hämtat ett antal större ålar från vårt fiske i Vallentuna-

sjön. Dessa har noggrant dokumenterats och märkts och sedan släppts ut i 

Stockholms skärgård. Målet är att få in data på återfångst, för att kunna se hur 

den utvandrande ålen rör sig ut ur Östersjön. 

4.14.10 Andras vattenuttag 

Under 2017 kontaktade projektet Täby golfbana och Svenska Kyrkans två be-

gravningsplatser. Syftet var att diskutera om deras uttag av bevattningsvatten 

till större del kunde ta inkommande sjövatten bottennära, för att på så vis sam-

tidigt pumpa upp näringsrikt sjöslam. Detta skulle vara till en liten men bidra-

gande nytta för Vallentunasjön, och också innebära ett bättre näringstillskott 

till gräsmattorna. Det visade sig då att Kyrkan inte har gjort någon anmälan el-

ler begärt vattendom för sitt vattenuttag, varför det blir svårt för arbetsgruppen 

att samverka närmare. Kyrkan samråder nu med Länsstyrelsen i frågan. När 

detta är klart, avser projektet att återknyta kontakten. Till dess sker ingen vi-

dare uppsökande kontakt till golfbanan heller. 

4.14.11 Övrigt 

Under 2017 föredrogs projektet på Vallentuna kommuns kommunstyrelsemöte. 
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Man har noterat stora utflöden av fosfor och koppar i ett tillflöde, vilket blivit 

ett tillsynsärende. 

 

Den lärare som återkommande har kritiska synpunkter på verksamheten, har 

ombetts komma med synpunkter på hur man ska göra istället, men inget svar 

har inkommit. 

 

Det EU-projekt som vi blev tillfrågade om vi ville delta i, fick ändrade förut-

sättningar, varpå erbjudandet var tvunget att dras tillbaks. 

 

Ett möte har hållits med Ecofiltration, kring möjligheterna att ”fånga” fosfor. 

5 Hittillsvarande resultat 
Pågående biomanipuleringsprojekt är inriktat på att minska mängden växt-

plankton i sjön för att återskapa ett klarare vatten. När växtplanktonhalterna 

minskar och en viss siktdjupsförbättring inträder, kommer detta att leda till en 

ökning av mängden submersa vattenväxter, liknande nate och näckros. Detta 

kommer att kunna bidra till att vattenrörelserna minskar och genom minskad 

turbulens kan mängden svävande suspenderat material antas minska, samt att 

mer näring kan tas upp och bindas i dessa växter. Det finns alltså ett behov av 

att minska frigörelsen av fosfor från bottnen sommartid. När en positiv effekt 

börjar infinna sig, finns det också förutsättningar att trenden accelererar av 

kringliggande effekter.  

 

Vi ser också i projektets egna fångstmätningar vid fiskreduceringen att större 

förändringar i fiskfaunan sker, både med mindre och större steg. Detta sam-

manfaller med att budgetberäkningar av tillgängligt fosfor visar på väg mot 

sjunkande halter. Fisket i projektet har resulterat i att cirka 1,5 ton fosfor tagits 

bort från sjön. 

 

Upprepade inneslutningsförsök in situ med alternativa metoder har inte visat att 

kemisk fällning eller muddring fungerar. Pilotstudierna 2015 till 2016 visar 

istället lovande resultat med att pumpa och sedimentera bort partiklar och där-

med också fosfor ur bottennära vatten. 

 

Fisket har ännu inte lyckats förändra sjön tillräckligt, eller minska fosforhal-

terna så mycket så att sjön har övergått i ett nytt och näringsfattigare tillstånd. 

Men fosforbudgetar och beräkningar visar att förbättringar hela tiden sker, om 

än i lägre takt än först förväntat. 

 

Bedömningar av alternativa metoder för fosforreducering eller fastläggning i 

sjön har hittills inte tytt på att det finns fungerande alternativa metoder att sätta 

in. Vissa metoder är inte lämpliga för Vallentunasjön, men det kan också vara 

att metoderna inte tycks tillräckligt utformade eller utvärderade, utan utgör mer 

ett forskningsprojekt idag. Det kan också vara att metoden tycks dyr eller kräva 

väldigt stora ingrepp, eller är mycket svåra att utvärdera resultatet efter. Det har 

hittills inte heller varit aktuellt att fokusera på metoder som kräver miljödom i 

Mark- och Miljödomstolen. Det är också viktigt att det med vald metod går att 

bedöma vilka risker eller negativa effekter den kan föra med sig. 
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Den utfiskning som sker idag, är en metod som inte kräver andra tillstånd än 

från mark- och fiskerättsägarna, och som har fördelen att med mycket hög pre-

cision löpande kan visa hur mycket fosfor man faktiskt plockar bort. 

6 Planer för 2018 
Restaureringsprojektet för Vallentunasjön fortsätter. Varje år utvärderas resul-

tat, mål och budget för verksamheten. 

 

Under året kommer diskussioner att ske med andra sakkunniga för att bedöma 

vilka kompletterande metoder det kan finnas att inaktivera/reducera fosfor. Vi 

ska öppna för en förutsättningslös diskussion om hur det fortsatta arbetet med 

sjöns restaurering kan gå till. 

 

Följande frågor utgör en metod och väg för utvärdering av alternativa insatser: 

 

1. Saknas något viktigt underlag idag som vi måste utreda först? (Typ 

ytterligare sedimentprover, tillförsel från land, mm?) 

 

2. Insats mot vattenfas eller direkt mot sedimenten? 

 

3. Om fällning med aluminium, järn, kalk eller annat? Vad är lämp-

ligast i denna sjö och varför? 

 

4. Vilka områden ska/bör/kan man fokusera på? Hur stora ytor 

måste vi attackera, för att få tillräcklig effekt? (hela eller delar av de 

djupare delarna, för/nackdelar med det) 

 

5. Sannolika kort- och långsiktiga effekter på fys/kem-parametrar i 

sjön som fosforhalter, siktdjup etc.  

 

6. Osäkerheter och livslängd av insats (att sjön är grund, EON:s intag, 

rådighet) 

 

7. Risker kring negativa bieffekter, skada på biota, fisken, övrigt 

djurliv? 

 

8. Hur kan vi mäta och utvärdera effekten? 

 

9. Hur ska man tänka kring att försöka låsa fosfor i bottnen, med risk 

för senare återläckage, jämfört med att faktiskt ta ut fosforn ur 

sjön? 

 

10. Möjligheter och rekommendationer kring att kombinera restaure-

ringsmetoder i Vallentunasjön? (exempelvis fortsatt fiske, lågflödes-

muddring, luftning, utspädning, flytande våtmarker, musselodling, etc.) 

 

11. Slutsatser och rekommendationer – bör vi gå vidare med något för-

slag eller bör man satsa på något helt annat? 

 

12. Kostnadsuppskattningar för genomförandet  
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13. Tid till fullskaledrift? 

 

Under året ska visst fortsatt restaureringsfiske ske med bottengarn i samråd 

med Vallentunasjöns Fiskevårdsområdesförening. 

 

Kontrollprogrammet för sjön ska fortsätta, med smärre kompletteringar. 

 

Det finns en vision att sjörestaurering, värmeuttag och våtmark effektivt ska 

kunna samordnas och interagera, till nytta för alla delprojekten, i en snar fram-

tid. 

 

Restaureringen av sjön på ett mer långsiktigt perspektiv kommer att fortgå. In-

riktning, omfattning och metoder beslutas årligen inom styrgruppen. 

 

Björn Tengelin 

Norconsult AB 


