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Sportfiske är stort vid 
Stockholms ström 

 

 

 

För den som vill fiska i Strömmen är det bara att ta sitt fiskespö 

och gå dit, fisket har varit fritt för allmänheten sedan 1436. Men 
sportfisket är inte okontroversiellt, all lax och öring i Strömmen är 

inplanterad och hotar de naturliga fiskbestånden i länet. Och man 
bör akta sig - fiske kan vara beroendeframkallande. 
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Nattfiske i betongen 
På väg från bussen under lyktorna i 

Kungsträdgården, sneglar jag bort mot Café Opera. 
Där väntar taxibilarna på festfolket som precis börjar 

krypa fram ur sina vardagshålor. Precis runt hörnet 
ser jag sex män som lurpassar längs kajen. De 

smyger, ropar, spanar och väntar. Det är 
sportfiskarna vid Strömmen som väntar på napp.  

 
Den som vet hur det känns när det plötsligt hugger till och 

fiskespöet bågnar av tyngden. Den som med iskalla fingrar och 

krampaktigt spända muskler har kämpat mot en motsträvig fisk som 

gör allt för att slippa land. Den som någon gång har segrat, och dragit 

upp gammelgäddan, tiokiloslaxen, eller den glänsande öringen. Den 

förstår kanske varför man i tio minusgrader och snöoväder står och 

fiskar till fyra på morgonen, fast man ska jobba tidigt dagen efter. Eller 

varför man firar tolvslaget på sin 23-årsdag, huttrandes vid Strömkajen. 

För andra kan det vara lite svårare att förstå.  

Fiskefarsan 

Ganska ofta tar fiskarna vid kajen en paus från fisket för att dricka 

kaffe, röka en cigarett eller bara snacka lite i skenet från gatlyktorna. 

Norbert Liszt är 40 år och bor i Fittja. Med sina fem år av 

innerstadsfiske i bagaget är han den mest erfarne i kvällens gäng. Trots 

att killarna bara är polare får man en känsla av att Norbert är 

fiskefarsan i gänget. Hans bil står parkerad vid vägkanten, och 

bakluckan blir café, förråd och samlingspunkt. Där finns kanelbullar, 

kaffe och friterade champinjoner som han bjuder på. Dessutom har 

han alla möjliga fiskeredskap. Säkert fem kastspön, håvar, lådor med 

fiskedrag och extra fiskelinor. Jag får låna ett kastspö och välja drag ur 

den välfyllda lådan. Det blir efter kort övervägning ett rosa. Norbert 
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knyter med vana händer fast fiskelinan i tafsen med en fiskeknop och 

trycker uppmanande fiskespöet i mina händer.  

Nu kommer eldprovet. Ska jag klara av att få ut mitt rosa drag 

tillräckligt långt i det strömmande vattnet, och sedan veva in det igen, 

utan att fastna i något skrot på botten? De andra fiskarna sneglar 

nyfiket åt mitt håll, medan jag fäller tillbaka haspen på rullen. Det går 

bra, draget viner iväg i en båge och plumsar ned ungefär mitt emellan 

Strömparterren och kajen vid Operan där vi står. Jag vevar så snabbt 

att draget mest ligger och surfar på ytan, men in kommer det.  Ett kast, 

två kast, jag blir lite djärvare, och låter draget sjunka närmare botten.  

Efter några kast är jag plösligt fast. Det hugger först till i hjärtat, 

som har fått för sig att jag har fått napp. Skammen och vanärans mjuka 

lugn sprider sig i kroppen när jag inser att hjärtat gett mig falsklarm. 

Jag står och rycker en stund, men lyckas inte komma loss. Norbert 

räddar sitt spö ut mina fumliga händer och vevar efter ett ryck enkelt 

in draget i säkerhet på land.  

 
Bagageutrymmet på Norberts bil är fullt av fiskeprylar. 
 

Rätt utrustning 

Fyra av fiskarna känner varandra sen tidigare, vilket syns tydligt på 

deras matchande fiskeoveraller. Jag gissar att fiskevärlden är lika fåfäng 

och prylfixerad som golfen, skidåkningen eller vilken annan 

hobbyvärld som helst. Lars Ekeblom 25, har precis som Norbert en 
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röd overall på sig och mössan långt nerdragen i pannan. Han bor i 

Åkersberga, och har de tre senaste åren tagit sig in till Stockholm för 

att fiska. Han fiskar en hel del i ytterskärgården också, men just nu 

finns det inget öppet vatten där. 

– Stadsfisket är mer socialt, men framförallt är det mycket tätare 

mellan fiskarna och det är ju alltid positivt, berättar han.   

Christian Haglund hoppar plötsligt fram och förklarar att gula 

overaller är mycket bättre än röda. Han har självklart en gul, och visar 

även stolt upp ett par värmepåsar som han har instuckna i ärmarna.  

– De är grymma, man fryser aldrig! 

Även Mattias Henriksson, den fjärde killen i gänget, har en gul 

overall. Norbert förklarar att det egentligen inte är någon skillnad på 

de olika overallerna förutom märket och priset.   

Oavsett skillnaden misstänker jag att de är mycket varmare än min 

jacka. Trots att det redan är mars har vintern ännu inte gett med sig en 

tum. Jag har bara tumvantar med mig, som naturligtvis är helt 

oanvändbara om man ska kasta med kastspö. Efter en stunds fiske 

börjar jag frysa rejält. Christian förser mig med fiskevantar som har 

öppna fingrar, och erbjuder mig en extra tröja. Jag avböjer först men 

antar erbjudandet en stund senare när snön börjar rasa ner över oss. 

 
Rätt utrustning är allt i fiskarvärlden. Mattias, Christian och Norbert matchar 
varandra med gula och röda fiskeoveraller. 
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Fånga och släppa fisken  

  Jonas Hultberg och Joakim Berglund är fiskepolare, och känner 

inte de andra fyra. De har varit ute och fiskat på Skeppsholmen hela 

eftermiddagen, och stannade till vid Operan på vägen hem för att de 

såg andra som fiskade här. De gör bara ett sista försök att spräcka 

dagens nolla i fångstprotokollet. 

Idag är det kastspö som gäller, men Jonas och Joakim föredrar 

egentligen bottenmete. Bägge minns när de fick dubbelhugg av ål som 

sin bästa fisketur.  

– Att få en ål på mete händer sällan, och att få två stycken med tio 

sekunders mellanrum som vi fick, det händer helt enkelt inte! Jag säger 

inte var vi fick dem, men det var någonstans i innerstan, säger Jonas 

med ett leende. 

Ålarna släppte de tillbaka med en gång. 

– Jag tycker om fisk, men jag släpper ändå tillbaka nästan allt jag 

fångar, berättar Joakim. Du har din stund med fisken när du mäter, 

väger och fotar den, men sen känns det bäst att släppa i den. Stora 

fiskar är dessutom viktiga för det ekologiska systemet. Jag hatar fiskare 

som tar upp all fisk de fångar. 

Christian som har stått och lyssnat skrattar till. 

– Sån är jag, jag tar upp precis allt! säger han högt, och får spridda 

skratt av de andra som svar. 

Om man ska behålla eller släppa i fisken, råder det ibland delade 

meningar om. När det gäller lax och öring i Strömmen är den 

utplanterad för att fiskas upp, och kan ändå inte föröka sig här. Så 

länge nya utplanteringar görs varje år, kommer fisken aldrig att ta slut. 

Fast de sportfiskare som fiskar ett par hundra dagar om året släpper i 

det mesta de får upp. Sportfiske är en sport, och bara för att man 

älskar att fiska behöver man ju inte älska fisk.  

Det finns naturliga fiskarter i Stockholms vatten som gynnas mer av 

att man släpper tillbaka sin fångst. Ålen blir alltmer sällsynt, och även 
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bestånden av gädda och abborre har minskat de senaste åren. Det 

ligger i sportfiskarnas eget intresse att det finns fisk kvar i vattnet.  

 

Kvällen blir natt 

Joakim får ett hugg vid niotiden och stämningen ångas upp en 

stund, men klockan tio tackar han och Jonas för sig och går hem. 

Därefter är vattnet stendött. I brist på fiskelycka ställer sig grabbarna i 

en liten ring och jämför gamla fångster som de har förevigade på sina 

mobiler. Vid elvatiden ger sig även Lars för den här gången. 

– De säger att man ska få fisk här i genomsnitt var förtionde timme, 

men för oss tar det bra mycket längre tid än så mellan fiskarna, säger 

Norbert.  

 
Lars och Norbert jämför fiskebilder på sina mobiler. 

  

På grund av sin artrikedom, de täta utsättningarna av lax och öring, 

och de unika omgivningarna, betraktas Strömmen som ett av de bästa 

fiskevattnen i landet. Fisket är fritt för allmänheten sedan år 1436. Det 

innebär att man inte behöver något fiskekort, det är bara att ta sitt spö 

och sätta igång. Det finns ett 30-tal fiskarter här, en av dem är den lilla 

karaktärsfisken nors. Den ser ut som strömming ungefär, men har 

enorma tänder och luktar gurka. Förr fiskade man nors som matfisk, 

och den serverades om en delikatess på Stockholms krogar, men nu 

används den mest som bete. Man fiskar den med sänkhåv från 

Riksbron, Stallbron eller Strömbron, men gurklukten sätter sig i 
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kläderna. När norsen går in i Strömmen kan man ibland känna 

gurklukten från land.  

En förklaring till varför fisket är dåligt just idag kan vara att 

Riksbroluckorna inte är helt öppna. Ju mer vattnet strömmar, desto 

bättre trivs laxen och öringen. Kylan kan vara en annan förklaring. På 

vintern är det strömmande vattnet minusgradigt, och de växelvarma 

fiskarna gömmer sig då gärna på djupet där vattnet är plusgradigt och 

står stilla  

Christian har fiskat i innerstan sen den 19 november 2003. Varför 

han kommer ihåg datumet exakt vet han inte riktigt. 

– Jag är en sån typ av person som får för sig saker. Jag går inte på 

A-brunnar, och håller reda på en massa onödiga saker. När jag började 

fiska här inne blev jag helt besatt och var här jämt.  

Så värst mycket fiske blir det inte för Christian just ikväll, han 

springer mest runt som en oljad blixt och grejar med sin utrustning 

istället. Christian och Norbert verkar vara tajtast i gänget. De lärde 

känna varandra genom fisket och fiskar ofta tillsammans, som mest 

flera gånger i veckan. 

– Vi har nästan alltid kul när vi är ute och fiskar. Fast den bästa 

fisketuren var nog en gång utanför af Chapman, för då fick jag tre 

öringar och Christian fick ingen, retas Norbert och ler med hela 

ansiktet. Skriv upp det! Christian fick ingen!  

 

Födelsedagsfirande 

Mattias är yngst i gänget, han fyller 23 den här natten. Han är också 

färskast i gänget på innerstadsfiske. 

– Jag har bara fiskat 10-12 gånger i innerstan, så det största jag har 

fått här är en abborre på något hekto, säger han lite uppgivet. Fast det 

är roligt ändå. Man har kul jämt med de här grabbarna helt enkelt.  

Vid tolvslaget är alla kalla och hungriga, och födelsedagsbarnet firas 

med snabbmat på Max hamburgerrestaurang. Det känns lyxigt att få 

tina upp med en flottig hamburgare och lite blaskigt kaffe efter fyra 

timmar i nattkylan. Det gör inget att mössan kliar och de halvljumna, 

friterade ostbollarna fastnar i tänderna.  
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Efter besöket på Max får alla lite ny entusiasm och det bär iväg till 

Norrbro. Christian tar fram en 100 watts strålkastare som han har i sin 

bil och lyser ner i det grunda vattnet nedanför bron i hopp om att få se 

fisk. Han berättar att det ibland kryllar av fisk här, men idag lyckas vi 

inte få syn på en enda.  

 
Mattias firar sin 23-årsdag fiskandes i Strömmen. 

Ett annorlunda fiske 

På fiskeklubben Strömstararnas hemsida finns en länk till B3-fiske. 

B3 står för Bilar, Besor och Betong, och besa betyder enligt sidan 

utlekt, mager och som föda otjänlig lax och havsöring. Där kan man 

läsa långa kärleksförklaringar till olika förorenade fiskevatten med 

odlad fisk. Stockholms ström beskrivs så här: 

”Drottningen bland b3-vatten - bilar och betong i mängder. Inte en sportmössa 

att laxartade fiskar kan reproducera sig. Massiva utsättningar av odlad lax och 

havsöring görs och de dyker sedan upp på alla möjliga och omöjliga ställen i 

huvudstadens omgivningar. Världens bästa huvudstadsfiske!” 

Sista fiskestoppet före hemfärd blir Strömsborg. Vattnet speglar 

ljuset från neonskyltarna vid Tegelbacken, och det känns stillsamt trots 

att trafiken på Centralbron ständigt dundrar förbi. Vid tvåtiden har det 

sista tomma draget för kvällen vevats in. På hemvägen känner jag mig 

inte riktigt till freds. Fisket har gett mersmak, och jag vill så snart som 

möjligt tillbaka till Strömmens kalla, betonginslutna vatten. 
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Peter byter droghelvete mot fiskelycka 

Han var åtta år när han började fiska i innerstan. Nu 

är Peter Berggren 31 och ansvarig för en 
sportfiskebutik på Södermalm. Efter vilda 
ungdomsår med drogberoende är fisket återigen den 
största passionen i hans liv. 

Fem minuter i tio öppnar Peter dörren till fiskebutiken. Två gråblå 

ögon möter mig under en genomtänkt ojämnt klippt frisyr. Han har en 

svart t-shirt med en dödskalle på, och runt handleden sitter ett 

armband från musikfestivalen Urkult. 

– Det är lugnast här innan lunch, förklarar han, då har inte polarna 

hunnit komma än.  

 
Peter Berggren utanför sportfiskebutiken där han jobbar.  

 

Det finns massor att titta på i den välfyllda butiken. Väggarna är 

översållade med drag i alla färger och storlekar. Mars är lågsäsong i 

fiskebranschen, på sommaren är det mest att göra.  

– Visst kommer det en och annan kund nu också, men framförallt 

är det kompisar som kommer in och hälsar på och snackar.  
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Fisket en oplanerad karriär 

När fiskebutiken öppnades skulle Peter bara vara med och dra 

igång verksamheten. Nu har det gått fyra år och han är fortfarande 

kvar, nu som butiksansvarig.   

– Jag hade inte tänkt jobba med det här egentligen. Det är lite svårt 

att ha sin hobby som yrke. Jobb och fritid flyter lätt ihop, och man blir 

aldrig klar.  

 Peter spexar med ett drag.  
 – När man jobbar med sin hobby kan det vara svårt att hålla isär jobb och fritid. 
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På samma sätt har han ett från början ofrivilligt engagemang som 

fiskevakt i föreningen FK Strömstararna, som ansvarar för 

fisketillsynen i Strömmen. Fiskevakterna arbetar ideellt och ser till att 

de fiskeregler som gäller i Stockholms ström efterföljs. Bland annat får 

man inte tråla, inte rycka fast fisken på kroken och öringen måste vara 

minst 50 cm för att man ska få ta upp den.  

– Egentligen är tanken att alla ska vakta varandra, och så är det när 

många fiskar på samma ställe. Men samtidigt kan ju folk inte låta bli att 

göra det som är förbjudet, ler Peter och rycker på axlarna.  

Från början sade han bestämt nej till att vara vakt, han tycker inte 

om att leka polis och säga åt folk, förklarar han. Men så dog den enda 

fiskevakten som hade båt inne i stan. 

– Jag tyckte att det behövdes åtminstone en vakt med båt i stan, 

och eftersom jag har en ganska bra fiskebåt så blev jag fiskevakt i alla 

fall. Men det är kul, och jag är den enda som jag båtplats vid Slussen. 

Fiskeintresset vaknade när han var liten. Familjen hade ett 

sommarställe i Stockholms skärgård, och där fiskade han hela 

somrarna med en kompis. I innerstan har han fiskat sen han var åtta år 

gammal. 

– Farsan tog med mig in ett par gånger först, och sen dess har jag 

fiskat inne i stan till och från hela livet. Under tonårstiden blev det inte 

så mycket, men sen kom jag tillbaka.  

Peter Berggren har inte alltid jobbat med fiske. Innan han började 

jobba i sportfiskebutik, föreläste han om alkohol och droger på skolor 

och fritidsgårdar. När jag frågar hur det kom sig att föreläste om just 

detta, ger han mig bara ett snett leende. Jag förstår plötsligt vad hans 

tystnad betyder och han bekräftar med ett till leende.  

 

Ungdomsåren som försvann 

Peter är född och uppvuxen i Bredäng. Föräldrarna skilde sig när 

han var i tioårsåldern, ungdomsåren var stökiga och präglades av allt 

starkare droger. Han var tolv när han provade droger första gången. 
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– Jag hamnade tidigt i dåligt sällskap, och droger verkade finnas 

överallt. En polare hade snott hasch av sin storebror som vi testade, 

och på den vägen var det.  

När Peter Berggren talar om fiske lyser hans ögon, och strömmen 

av fiskehistorier tar aldrig slut. Nu när han ska berätta om drogtiden, 

flackar blicken och det mesta som kommer är nervösa leenden. Det är 

uppenbart att han inte vill prata om det.  Han beskriver bara 

ungdomstiden lite löst som: Sex år med drogmissbruk och allt vad det 

innebär.  

När han bestämde sig för att sluta var han 19 år gammal. 

– Jag var ju inte dum i huvudet, jag visste att drogerna förstörde 

mitt liv. Tillslut inser man att det inte är att festa längre, när man måste 

gå på raveparty varenda helg.  

Tiden efter drogstoppet var omtumlande. 

– Allt som hänt kommer tillbaka när man slutar ta droger, och man 

får uppleva alla känslor som drogerna har stängt av.  

Peter gick med i Anonyma Narkomaner, NA, och var med och 

startade den första ungdomsgruppen i Sverige år 1993. Då var han en 

av de yngsta medlemmarna, och fick därför många förfrågningar från 

skolor om att komma och berätta om sitt drogmissbruk för andra 

unga. Nu har han varit drogfri i tolv år, men går fortfarande på NA-

möten då och då.  

– Tolv år kan låta mycket, men man är beroende resten av livet. 

Faktum är att jag föreläste mycket för min egen skull. Varje gång man 

säger till någon annan hur farligt det är, säger man det samtidigt till sig 

själv. De flesta som slutar faller tillbaka, så jag räknar med att falla dit 

snart, säger han med ett skratt som snabbt dör bort. 

 

Ett livslångt beroende 

Under dödskallen på Peters t-shirt står texten ”Work the steps – Or 

die!!!”. Han berättar att det är ett internt skämt hos NA, och handlar 

om tolvstegsprogrammet för att bli och förbli drogfri. Budskapet är 
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viktigt. En drogmissbrukare som får ett återfall börjar inte om från 

början med beroendet, utan fortsätter där han eller hon slutade.  

– Jag har säkert 20 polare från den tiden som har dött av överdoser 

eller begått självmord. En nära vän till mig från den tiden som hade 

varit drogfri i elva år fick ett återfall. Han hade fem poäng kvar till en 

juristexamen. En månad efter återfallet satt han på Kronobergshäktet 

istället. 

 

Tillbaka till fisket 

Efter ett år på behandlingshem i Småland började han som 20-åring 

på musikgymnasiet Rytmus. Han var då fyra år äldre än de andra i 

klassen. Musik är ett av Peters andra stora intressen. Han spelar gitarr 

och sjunger i bandet Han Solo, som startades under gymnasietiden.  

– Jag har ganska bra gehör. När jag var liten satt jag vid pianot 

hemma och tog ut låtar som spelades på radion.  

Men även under gymnasietiden var fiskeintresset stort, och 

fiskespöet stod alltid redo i skåpet i skolan. Till och med hans 

nuvarande flickvän Stina hade koppling till fisket från början. 

– Jag blev intresserad när jag fick höra att hon var barnbarn till 

fiskelegenden Bengt Öste som hade programmet ”Visst nappar det”. 

Det var häftigt att säga till fiskarpolarna att man hade hånglat med 

Bengt Östes barnbarn. Men nu efter tre år är det annat som spelar roll. 

Hur mycket Peter Berggren fiskar går i perioder. Under tonåren 

blev det av förklarliga skäl inte så mycket, men som mest är det runt 

250 dagar om året. 

Han tror att det krävs en viss typ av personlighet för att bli riktigt 

intresserad av fiske, och tycker att det finns likheter mellan 

fiskeintresse och drogmissbruk.  

– Personer som har lätt att trilla dit på saker i allmänhet blir som 

besatta av fiske. Det blir ett beroende. Jag tror att samma typ av 

personer fastnar i droger eller alkohol. Jag är sån själv. Blir jag 

intresserad av något vill jag göra det med en gång och hela tiden, inte 

vänta till imorgon. 
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Lax i Strömmen ingen självklarhet 

Möjligheten att fiska lax och havsöring i centrala 

Stockholm är unik och fisket har blivit en symbol för 
Stockholm som miljöstad. Men i stort sett all fisk är 
utplanterad, och naturlig förökning förekommer knappt. 

Dessutom kan den odlade fisken hota de naturliga 
havsöringbestånden.   

  

År 1973 planterade Stockholms idrottsförvaltning på försök ut 500 

stycken tvååriga havsöringssmolt i Strömmen. Havsöring kallas för 

smolt när den vandrar ut i havet för att växa till sig. Eftersom 

havsöringar är genetiskt programmerade att minnas exakt var de 

kläcktes och återvända dit när det är dags att leka, ville man se om det 

gick att lura havsöringen att den var född på platsen. Smolten försvann 

ut i havet, men efter ett par år fick förvånade strömmenfiskare plötsligt 

öring på kroken, och succén var ett faktum. Nu står Stockholms stad 

och Vattenfall för större delen utsättningarna i Strömmen, som är cirka 

25 000 smolt om året. Totalt har närmare en miljon havsöringar och 

laxar planterats ut sedan 1973.   

Utplanteringarna har skapat en unik möjlighet att fiska just lax och 

havsöring i centrala Stockolm. Intresset är stort och fisket är fritt för 

allmänheten. Sportfisket fångar sammanlagt ett par tusen havsöringar 

och laxar i Strömmen varje år.  

  

Ekologiska risker 

Det råder delade meningar om vilken miljöpåverkan utsättningar av 

havsöring har. Motståndarna säger att den utplanterade fisken kan 

påverka den naturliga ekologin negativt på olika sätt.  

Torbjörn Järvi på Fiskeriverket är orolig för att havsöringen som 

planteras ut i Strömmen kan försämra vilda populationers genetiskt 

unika egenskaper.   
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– Om man odlar fisk under flera generationer försämras till slut 

stammens genetiska spridning och kvalitet, förklarar han. Odlad fisk 

som planteras ut där det finns naturliga bestånd kan sprida sig och 

blandas med de vilda stammarna som finns i olika åar i länet. 

Utsättningarna av lax ser han inte som ett lika stort problem, 

eftersom det inte finns något naturligt laxbestånd i länet som kan 

skadas av den odlade laxen. Däremot anser han att utsättningen av 

odlad havsöring borde stoppas helt.   

– Det har lagts ned massor av pengar och energi på att restaurera 

och bevara de naturliga stammar som finns i Stockholms län. Arbetet 

är ju förgäves om man släpper ut odlad fisk på samma plats. 

 

Ingen naturlig reproduktion  

Regeringens miljömål för utplanteringar föreskriver att det ska 

finnas möjlighet för arten att reproducera sig naturligt i miljön. 

Strömmande vatten är en förutsättning för att lax och havsöring ska 

kunna reproducera sig eftersom äggen behöver hög syresättning för att 

överleva. Det finns en lekplats för havsöring i Strömmen, men äggen 

dör när Riksbroluckorna är stängda och vattnet står stilla.  

Henrik C Andersson är länsfiskekonsulent på länsstyrelsen, och 

granskar all fiskeverksamhet i Stockholm.  

– Rent teoretiskt skulle Strömmen kunna fungera som 

reproduktionsplats för öring, berättar han. Men nu baseras bestånden 

av lax och havsöring i Strömmen helt och hållet på utsättningar. Fisken 

är till för fisket och fyller ingen ekologisk funktion.  

 

Mycket oklart kring påverkan 

Henrik C Andersson ifrågasätter kritiken mot havsöringen som ett 

hot mot de naturliga stammarna i länet. 

– Nästan all öring som sätts ut i Strömmen härstammar från den 

lokala stammen i Åvaån. Frågan är om man verkligen kan skilja på de 

olika lokala stammarna ändå, med tanke på det lilla geografiska 

avståndet mellan dem.  
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Personligen är han positiv till utsättningarna, och tycker att 

fiskemöjligheten har ett naturvärde i sig. 

– Det handlar ju om en principiell inställning till vad som är 

naturligt. Den inplanterade öringens påverkan på ekologin är ju 

fullkomligt löjlig i jämförelse med annan påverkan på vattenmiljön i 

Stockholm.  

Exakt vilken effekt odlad fisk har på naturliga fiskbestånd vet man 

inte. Men Fiskeriverkets sötvattenslaboratorium har gjort en 

omfattande studie som visar att odlingsmiljön påverkar fiskens 

utseende och beteende, och att odlingen och det vilda skiljer sig så 

pass mycket att skillnader i fysiologi och beteende kan ses redan efter 

en generation. 

Det pågår flera andra undersökningar för att öka kunskapen. Bland 

annat förses den odlade fisken med sändare för att kartlägga dess 

vandringsvägar och spridning.  

Även om frågetecknen är många kan sportfiskarna känna sig lugna. 

Just nu finns det inga planer på att sluta plantera ut lax och öring i 

Strömmen. 
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Regeringsförslag seger för sportfisket 

Många gamla vattendomar tar ingen hänsyn till 

fisket. Nu kommer ett förslag från regeringen om 
omprövning av vattendomar ur fiskesynpunkt. En 
omprövning i Mälaren skulle gynna flera fiskarter i 
Stockholms vatten.  

 

Den 22 mars i år överlämnade regeringen skrivelsen Vissa 

fiskeripolitiska frågor till riksdagen. Skrivelsen innehåller flera positiva 

nyheter för sportfisket i Sverige. Bland annat föreslås omprövningar av 

äldre vattendomar som inte tar tillräcklig hänsyn till fisket.  

I många vattendomar är utplantering av fisk den enda 

kompensationsåtgärd som föreskrivs. Nu ska även åtgärder som 

minimitappningar och biotopvård införas i högre utsträckning. 

Håkan Carlstrand är fiskevårdskonsulent på Sportfiskarna. Han är 

positiv till regeringsförslaget, och hoppas nu att fler initiativ till 

omprövning ska tas i landet.  

– Många äldre vattendomar är inte är anpassade till dagens syn på 

miljö och ekologi. Man prioriterade helt annorlunda när de här 

vattendomarna utformades.   

 

Mälarens vattendom 

En vattendom från 1968 styr hur mycket av Mälarens vatten som 

tappas ut i Saltsjön genom Stockholms dammluckor. Sjöfarten i 

Mälaren är beroende av att vattenståndet inte blir för lågt. Jordbruket 

vill inte ha för högt vattenstånd, eftersom det ökar 

översvämningsrisken på lågt liggande åkermark. Tappningen styrs 

därför för att få så lite variation i vattenståndet som möjligt, och helst 

ingen variation alls. 

Sjunker vattnet under en viss nivå stängs samtliga luckor, och 

vattnet i Stockholms ström blir stillastående. Stiger vattnet över en viss 

gräns ska alla dammluckor öppnas maximalt. Det finns dock ett 



 19 

problem. Den maximala avtappningskapaciteten är för låg för 

Mälardalens stora tillrinningsområde, vilket gör att risken för 

översvämningar är stor.  

Bengt Holgersson är ansvarig för utredningen Samhällets sårbarhet för 

klimatförändringar, som den 1 oktober i år kommer att lämna ett förslag 

på hur uttappningskapaciteten ska ökas.  

– Troligtvis kommer förslaget gälla en ökad uttappningskapacitet 

genom Karl Johanslussen i samband med ombyggnaden av gamla 

Slussen. 

Utredningen ska ta hänsyn till biologisk mångfald, men vilken 

betydelse det kommer att få för sportfisket, vet Bengt Holgersson 

ännu inte. 

 

Möjliga effekter av en omprövning 

Alla vattenlevande arter är anpassade till en naturlig variation i 

vattenståndet, och de flesta arter gynnas av att vattennivån varierar. 

Vårlekande fiskarter som gädda och abborre utnyttjar vårflodens höga 

vattenstånd för att leka i grunda vikar. Den lokala temperaturökning 

som sker där gör att äggen kläcks snabbare, och urlakningen av 

näringsämnen ur den annars landliggande bottnen gör att tillgången på 

djurplankton ökar. En mer naturlig variation i Mälarens vattennivå 

skulle därför påverka många fiskbestånd positivt.  

Även ett införande av minimitappning skulle få positiva 

konsekvenser för fisket. Laxen och öringen försvann ur Stockholms 

vatten någon gång under 1700-talet, troligen på grund av dålig 

vattenkvalitet. Sedan dess har det inte funnits några naturliga bestånd. 

Många tror att ett konstant vattenflöde kan ge Strömmen en naturlig 

reproduktions av havsöring och lax för första gången på över 200 år.  

Sverker Lovén på Stockholms stads idrottsförvaltning tror dock 

inte att en sådan reproduktion är möjlig. 

– Det finns så mycket annan fisk i Strömmen, så ynglen blir nog 

uppätna i alla fall. 
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Däremot tror han att en minimitappning skulle få flera andra 

positiva konsekvenser.  

– Det skulle innebära en mer omfattande fiskvandring mellan 

Saltsjön och Mälaren. Både strömmingen och norsen har historiskt sett 

lekt i Mälaren, eftersom reproduktionen gynnas av att vattnet är 

varmare där. Nu håller strömmingen i stället till runt Slussen när den 

leker, eftersom vägen in i Mälaren är blockerad.  

Ännu är ingen omprövning av vattendomen med hänsyn till fisket 

planerad i Mälaren, och det kanske aldrig blir någon heller. Men 

regeringens förslag är ett steg i rätt riktning för sportfisket, och de som 

har kämpat för en omprövning kan betrakta förslaget som en liten 

seger. 
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Hur det gick till – en arbetsrapport 
 

Ämnet 

Jag hade gjort ämnesvalet ”Kemisk märkning” från början, och 

hade skrivit ett PM om det. Det var först på PM-seminariet som jag 

fick infallet att byta ämne till innerstadsfisket. Jag är glad att jag bytte, 

det har varit roligt att gå på djupet i Stockholms fiskevatten. 

 

Syfte och publicering 

Jag vill med mina artiklar försöka skildra den stora folkrörelse som 

fisket faktiskt är, och vad fisket betyder. Inte bara för ekologin, utan 

framförallt för de människor som håller på med sportfiske. Dessutom 

tycker jag att stadsvinklingen gör det hela lite mer intressant, eftersom 

det är en miljö som man normalt inte förknippar med fiske. 

En eventuell publicering tänker jag mig i en dagstidning. Störst 

chans tror jag att jag har i Stockholm City eller Metro, eftersom mitt 

projekt har en så tydlig stockholmsvinkel. Alternativt skulle en 

fiskesportstidning kunna vara intresserade av texterna.    

 

Research, vinkling form och gestaltning 

Eftersom jag inte visste något om fisket i Strömmen när jag 

började, förutom att det förekom, har jag gjort ganska mycket 

research. Några böcker har jag inte använt. Jag lånade en tryckt 

doktorsavhandling på biblioteket som handlade om miljö och vatten i 

Stockholm, men den gav mig inte mycket.  

Internet har fått vara utgångspunkten. Det mesta jag har behövt har 

funnits där. Jag har pratat fiske med sammanlagt ett 30-tal personer på 

olika myndigheter och föreningar. För varje samtal fick jag två nya 

namn som jag borde höra av mig till. Tillslut fick jag känslan av att 

fiskevärlden är en värld full av kunniga entusiaster, och alla känner alla.   
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Vinklingen på mina texter var inte klar från början. Det enda jag 

visste var att de skulle en koppling till miljön. Reportaget var det första 

jag gjorde, och det tog några veckor innan jag visste hus jag skulle 

hantera mitt material. Till slut försökte jag gestalta gemenskapen och 

glädjen som jag upplevde under min reportagenatt.  

Personporträttets drogvinkel har jag använt dels för att den är 

dramatisk, och dels för att jag ville beskriva det beroendeliknande 

förhållande som många har till fisket.  

Uppslagen till både nyhets- och faktaartikeln fick jag genom tips 

från Länsfiskekonsulenten Henrik C Andersson. Han har varit en av 

mina viktigaste källor, mest för att han har tagit sig tid för våra 

timslånga telefonsamtal, och tipsat mig om många bra 

intervjupersoner.    

Etiska problem 

Det är framförallt två etiska problem som jag har tampats med 

under arbetets gång.  

Det första problemet var med personporträttet. Hur mycket plats 

ska man låta drogmissbruket ta upp, när jag intervjuar en person på 

grund av hans fiskeintresse. Jag har varit orolig för att han ska ta illa 

upp, det var en lättnad när han mailade att han tyckte att texten var 

kanon.   

Det andra etiska problemet jag har haft är Med Henrik C 

Andersson. I texten om reproduktion var det han som tipsade mig om 

vilka motståndare till utplanteringarna jag kunde ta kontakt med.  

Jag hamnade i en beroendeställning, och borde kanske ha ansträngt 

mig mer för att hitta egna kritiska källor. Det var ett återkommande 

fenomen att alla jag pratade med verkade känna varandra. 

Jag har mailat alla som jag har citerat de texter där de uttalar sig, och 

bett dem återkomma till mig med eventuella ändringar. Peter Berggren 

i personporträttet och Henrik C Andersson har jag även ringt upp, 

eftersom jag ansåg att särskilt Peter var extra viktig att kolla. Med 

Henrik var jag osäker på om jag uppfattat ett citat rätt.  
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