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1 Kort projektbeskrivning och historik 
Föreliggande rapport redovisar utfört arbete under verksamhetsåret 2010. Rap-

porten bygger på föregående års redovisning ”Restaurering av Vallentunasjön - 

verksamheten till och med år 2009”. Av den tidigare rapporten framgår tidiga 

utredningar, tagna beslut, förstudier, samt riggningen av detta projekt. Rappor-

ten finns hos Täby och Vallentuna kommuner och är producerad av Structor 

januari 2010. Av föreliggande rapport framgår 2010 års linjeverksamhet samt 

genomförda studiebesök och informationsinsatser. 

2 Projektarbetet under året 

2.2 Styrgruppen 
Styrgruppens sammansättning har varit: 

Täby:   Vallentuna: 

Torsten Björnsson  Elwe Nilsson 

Erik Andersson  Örjan Lid 

C-G Boström   Eva Anderling 

Därtill har arbetsgruppens tjänstemän deltagit. 

 

Under 2010 har möten i styrgruppen hållits vid 5 tillfällen; i januari, mars, 

april, augusti och november. 

2.3 Arbetsgruppen 
Arbetsgruppen har under året bestått av: 

Sören Edfjäll, Täby 

Sigrid Walve, Vallentuna och Täby (bytte kommun i augusti) 

Eva Anderling, Vallentuna (ersattes av Tobias Sahlman i december) 

Sten-Ivan Bylund, Structor (ersattes av Anna Malmlund i december) 

Björn Tengelin, Structor 

 

Arbetsgruppen har haft 12 möten under året, och täta och löpande underhands-

kontakter. 

2.4 Expertgruppen 
Expertgruppen har sammankallats en gång. Detta skedde i december, och ge-

nomfördes tillsammans med ett biomanipuleringsprojekt i en annan sjö, Skun-

dern. Ett drygt 20-tal personer deltog, i form av fiskerättsägare, konsulter, 

kommuner och myndighetspersoner. Vid det mötet inbjöds också en expert 

från Skåne, Helene Annadotter, och från Finland, Ilkka Sammalkorpi. 

 

Målet med mötet var att diskutera resultatet från fisket hittills, och metoder. 

Mötet var mycket givande, inte minst för att projektet nu har en ”kompissjö”. 

Arbetsgruppens medlemmar stärktes i sin uppfattning att det som görs är rätt. 

För framtiden bör projektet vara öppet för att blanda och komplettera med olika 

insatsmetoder för att reducera vitfisken. 
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2.5 Vallentunasjöns fiskevårdsområdesförening 
Under året har projektet träffat föreningen, dvs fiskerättsägarna, tre gånger. Ett 

avtal har utformats och upprättats, vilket reglerar kommunernas rätt till fiske. 

Projektet har också deltagit på deras årsstämma och förankrat verksamheten. 

Samarbetet är mycket gott med ägarföreningen. Avtalet löper över två år. 

2.6 Skundern 
Under året 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 året. 

2.7 Utrustning 
I januari 2010 blev det klart med hyra av trålbåtar och tillhörande utrustning 

från Växjö, och 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. 

 

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 blev verklighet, då de i sina anställ-

ningar med mycket kort varsel fick nya besked och uppgifter.  

2.8 Entreprenör 
Under början av 2010 blev det också klart med en entreprenör för att genom-

föra själva fisket. Denna entreprenör blev Mikael Carlstein med personal vid 

Dalanatur AB. 

 

Dalanatur inledde med att ta upp de hyrda båtarna från Växjö för en total ge-

nomgång, service och upprustning, då de legat ute några år, utan att användas. 

2.9 Hamn 
Såsta gård har fungerat som fiskehamn under året. Piren fick förstärkas något. 

Det fungerar mycket bra att ha trålbåtarna liggande vid piren. I avtalet med 

Såsta gård ingår också hjälp med att köra upp de fulla fiskesäckarna till gården. 

2.10 Kvalitetssäkring 
En kvalitetssäkring genomfördes efter de första driftsmånaderna. När hjälp från 

Ringsjöprojektet uteblev, fick projektet hjälp av en yrkesfiskare från Gävletrak-

ten. Han deltog en dag vid vårt fiske, och kontrollerade att användningen av 

trålar, linor och båtar skedde på bästa sätt. Efter detta är han också en resurs-

person vid reparationer av trålarna. 

2.11 Själva fisket 
Första tråldraget med egna båtar skedde 12 maj. De första veckorna trålades 

fyra dagar i veckan. Därefter gick man ner till tre dagar. Veckotråltiden är på 

40 timmar per vecka. 

 

På grund av hög vattentemperatur avbröts trålfisket den 13 juli, och fiskeuppe-

hållet fortsatte till dess vattentemperaturen gått ner igen. Fisket återupptogs den 
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9 augusti. 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. Dagen därpå togs båtarna 

upp. Under efterföljande helg frös sjön till. Totalt under säsongen trålades 509 

timmar. 

 

Under säsongen 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 omgående
1
. Som värde-

full rovfisk räknas gös, abborre, gädda och mal. Som ”skräpfisk” räknas 

braxen, björkna, mört och ruda. 

 

Kumulativ fångst över fiskesäsongen framgår av figur 1. 

 

 
 

Figur 1: Kumulativ fångst av skräpfisk. 

 

Per fiskevecka fångades det enligt figur 2. 

 

                                                 
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 vecka. 

 

Bäst fångster skedde från slutet av augusti, och en bit in i september. Det är 

samma tid som det provtrålades 2009 vilket också gav höga fångster. 

 

Under säsongen fångades alltså knappt 50 ton skräpfisk. Inför fisket var för-

väntningen att det skulle kunna bli mer. Orsakerna till skillnaden mellan för-

väntat och verkligt utfall kan vara flera. Det finns inga säkra metoder att be-

döma 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. 

 

Att fångsten 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. 

 

Det finns inget som tyder på att 

fisket varit för litet eller felaktigt 

under året. Dock missade pro-

jektet fisket de första veckorna 

efter islossningen. 

 

Övrigt att notera kring fisket un-

der året är följande. Det fångades 

rikligt med både storvuxen ål och 

storvuxen gös. Enstaka signal-

kräftor fångades. Det fångades 

mal två gånger, eventuellt samma 
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båda gångerna. Fångsten av storvuxen ruda började först efter sommaruppehål-

let. 

 

Man fastnade ett antal gånger under säsongen med trålarna i bottnen. Man 

lyckades alltid bärga trålen, men ibland fick den skador. Ute på det öppna vatt-

net är det lättast och säkrast att tråla. 

2.12 Fiskomhändertagandet 
Den fångade fisken sorterades direkt efter fångst på båtarnas fångstsorterings-

bord. Rovfisk som gös, gädda, abborre och mal släpptes omgående tillbaks. 

Vitfisken, mest braxen och mört lades i säckar, se bild. Varje fångst fotografe-

rades på sorteringsbordet, för att 

möjliggöra senare analys av inne-

hållet, om så önskas. 

 

Säckarna med fisk lastades i land 

dagligen. Den första perioden gick 

all fisk med lastbil till Käppalas 

rötningsanläggning för biogaspro-

duktion. Under hösten lämnades 

istället fisken på Hagby avfallsan-

läggning för vidare samtransport 

med organiskt avfall för rötning till 

biogas i Uppsala. Hagbyanläggningen ligger i anslutning till Såsta gård, så 

transporten och hanterandet blir betydligt billigare. 

3 Andra aktiviteter 
Projektet har under året träffat Stellan Hamrin på Miljödepartementet tre 

gånger. Som forskare var han med om att utveckla den metod av biomanipule-

ring som projektet använder. Han har stött 

projektet mycket, och alltid funnits som sup-

port. 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. 

 

I maj döptes båtarna, efter en veckas intrim-

ning av fisket. Kommunerna invigde med lite 

underhållande ceremonier, och det var god 

mediabevakning. Fisket har också uppmärk-

sammats i ett reportage på SVT (ABC-nytt). 

4 Planer för 2011 
Verksamheten ska fortsätta innevarande år 

med trålfiske. Därtill ska ett bottengarn installeras i norra delen av sjön. 

 

Under detta år kommer projektet förhoppningsvis få en successivt bättre bild 

av om målet med en lyckad fiskreducering närmar sig, och därmed ett klarare 

vatten. Målsättningen är att fisket ska komma igång direkt efter islossningen, 

och pågå till sent nästa höst. Efter detta andra fiskeår i full skala ska allt utvär-

deras. 

 

 


