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Sammanfattning 
Under början av augusti och vid ett tillfälle i september 2014 genomfördes 

standardiserade elprovfisken av kvalitativ typ i Bällstaån. Lokalerna som 

provfiskades var belägna från Järfälla till Solvalla i Bällsta. 

 

Ingen fisk fångades vid någon av elfiskelokalerna. Den låga fiskförekomsten 

förklaras förmodligen av vattendragets påverkade karaktär med dåliga vat-

tenkvalitet. I Bällstaån behövs kraftfulla insatser bl.a. inom dagvattenhante-

ring, utjämnandet av vattenflöden, ökad beskuggning, minskad näringstill-

försel, minskad erosion och minskad nedskräpning. Samtliga områden be-

höver förbättras ifall fisk skall kunna etablera livskraftiga bestånd i vatten-

draget. 
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Introduktion 
Statusen hos fisk i ett vattendrag avspeglar till stort vattendragets tillstånd 

och påverkan. Fisk utgör en väsentlig del av akvatiska ekosystem och utgör 

en väldokumenterat god miljöindikator. 

För att fiskar skall kunna leva och bilda goda bestånd i ett vattendrag krävs 

flera faktorer där de viktigaste är:  

 Att avrinningsområdet håller vatten året runt. 

 Att vattnet är rent och friskt utan vare sig utsläpp, gifter eller höga 

halter sediment och jordpartiklar.  

 Att temperaturen i vattendraget hålls nere av beskuggande träd. 

 Att fiskarna kan vandra i vattendraget utan fysiska barriärer som fel-

aktigt placerade kulvertar, vägtrummor eller dammar. 

Saknas någon av dessa förutsättningar så försvinner ofta en eller flera fiskar-

ter direkt ur vattendraget. Genom att bedöma fiskbeståndens status och för-

ändringar erhålls alltså väsentlig information om miljön i hela avrinnings-

området.  

Elfiske är en vanlig miljöövervakningsmetod vilken är effektiv för att följa 

beståndsutvecklingen hos fisk på ett antal fasta provytor i ett vattendrag 

under en följd av år. Provytorna kan väljas antingen så att de representerar 

hela vattendraget, eller så att de utgör bra reproduktions eller uppväxtlokaler 

för en viss fiskart. 

Syfte och Mål 

I Bällstaån har inga elfisken utförts tidigare. Detta projekt syftar till att el-

fiska fem olika lokaler i Bällstaån för att erhålla kunskap kring fiskföre-

komst i vattendraget. 

Effektmål 

 En ökad kunskap kring fisk i Bällstaån.  

 En förbättrad miljöövervakning och förbättrade förutsättningar för 

naturvårdande insatser. 

Projektmål 

 Genomfört elfiske på fem lokaler i Bällstaån. 

 Utvärdering i rapport. 

 Förslag till fortsatt fiskevårdsarbete i vattendraget. 
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Metod 
Elfiske som undersökningstyp 

Undersökningstypen är baserad på den europeiska standarden för elfiske 

som sedan 2006 också är svensk standard (SS-EN 14011:2006). Undersök-

ningstypen omfattar två metoder, kvalitativt (inriktat på inventering) och 

kvantitativt elfiske (inriktat på tidsserier).  

Ett kvalitativt elfiske är ett så kallt översiktligt fiske där man inte kan skatta 

ett mått på fångsteffektiviteten. Vid det kvalitativa elfisket fiskas en sträcka 

av vattendraget endast en gång jämfört med kvantitativt elfiske när samma 

sträcka fiskas flera gånger.  

Vid kvantitativt elfiske genomförs flera utfiskningar och fångad fisk sumpas 

utanför den sträcka man elfiskar.  Detta kommer i sin tur leda till att man 

fångar färre fiskar desto fler gånger man fiskar lokalen. Detta ger därmed en 

möjlighet att matematiskt beräkna tätheten av fisk på den fiskade sträckan. 

Detta sätt att successivt fiska bort fisken kallas utfiskning och måste alltid 

användas när man vill ha ett säkert mått på populationstätheten på lokalen. 

Beräkningarna innehåller en viss osäkerhet men precisionen ökar desto fler 

utfiskningar som sker. Vanligen rekommenderas tre utfisken, det vill säga 

att fisket upprepas på samma sätt och lokal tre gånger i följd (med visst 

tidsintervall mellan fiskena).  

Ifall lokalen endast fiskas en gång går det inte att skatta den faktiska fångst-

effektiviteten (s.k. kvalitativt fiske/översiktligt fiske). Vid kvalitativa fisken 

kan man inte skatta populationstätheten. Kvalitativa fisken används mest i 

översiktliga inventeringar. Ibland kan man fiska ett antal lokaler kvalitativt 

och ett antal kvantitativt. (Fiskeriverket information 1999:3 (3-69)). 

Kvalitativt elfiske är därför användbart för att:  

 Inventera förekomsten av olika fiskarter på enstaka lokaler eller i 

hela vattendrag. 

 Uppskattning av individförekomst av olika arter på fasta lokaler eller 

i hela vattendrag. 

 Insamlandet av material för bedömning av artutbredning, habitatval, 

födoval och tillväxt. 

Kvantitativt elfiske är därför användbart för att:  

 Kvantifiering av beståndstäthet på enstaka lokaler eller i hela vatten-

drag. 

 Studerandet av förändring i täthet eller artförekomst över tid i fasta 

lokaler eller vattendrag. 

 Jämförandet av täthet och förekomst av arter mellan lokaler eller vat-

tendrag. 

 Bedömning av fiskfaunans ekologiska status på enskilda vatten-

dragssträckor eller i hela vattendrag.  
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Strategi 

Elfiske lämpar sig särskilt bra i mindre vattendrag där det är enkelt att vada 

och fiskens flyktmöjligheter är begränsade. Vid elfiske efter laxfisk i 

strömmande vatten utnyttjar man dessutom att dessa fiskar vanligen är revir-

trogna och därigenom mindre flyktbenägna.  

En förutsättning för elfiskeundersökningar är att vattendragsavsnittet är 

vadbart (maxdjup ca 1 m) och inte har för hög vattenhastighet (<1 m/s). 

Enstaka partier med större djup och högre strömhastighet kan ingå på provy-

tan. I större vattendrag är det ofta inte möjligt att vada över hela bredden 

och provytan kan då inte täcka hela vattendraget. Upp till 15 m bredd är 

regel alltid möjligt att fiska av. Ifall inte hela vattendragets bredd kan fiskas 

ökar risken för migration av fisk in och ut ur provytan vilket ger en osäkrare 

skattning. Avstängningsanordningar rekommenderas dock i regel ej. (Natur-

vårdsverket 2010)  

Det är inte alltid enkelt att i förväg i detalj planera exakt datum för en elfis-

keundersökning eftersom anpassning till lokala förhållanden som vattenfö-

ring måste ske. Vid kvantitativa elfisken rekommenderas att provtagnings-

tidpunkten försöks hållas så jämn mellan år som möjligt. Lämpligt är också 

att så långt möjligt sträva efter samma vattenföringssituation.  

Erhållna resultat 

Förutom kännedom kring förekommande fiskarter erhålls även information 

om fiskens kondition (förhållandet längd/vikt) och storleksfördelning. Ur 

storleksfördelningen kan ofta fisken indelas i årsungar respektive äldre fisk, 

varigenom nyrekryteringens styrka kan skattas. Normalt återutsätts all fisk 

oskadd efter elfiske, men i vissa fall kan det finnas behov av att behålla 

några fiskar för ytterligare analys som åldersanalys, födovalsanalys eller 

provtagning av fiskens hälsotillstånd och miljögiftsinnehåll. 

 

Fig. 1. Vid elfiske para-

lyseras fisk som kom-

mer nära elstaven. Då 

håven hålls strax 

bakom staven så driver 

paralyserad fisk med 

strömmen in i håven. 
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Bällstaån 
Bällstaån börjar i Viksjö i Järfälla kommun och rinner sedan genom Stock-

holm och Sundbybergs kommun. Vattendraget mynnar i Bällstaviken i norra 

delen av Ulvsundasjön/Mälaren. Bällstaån har en längd kring 10,5 km med 

en fallhöjd kring 10 meter och utan egentliga strömsträckor. Tillrinningsom-

rådet består till en tredjedel av grönområden. Resterande mark utgörs av 

bostäder, handelsområden, vägar samt industriområden. På grund av den 

stora andelen hårdgjord yta i tillrinningsområdet kan vattenflödena variera 

mycket. I kombination med Bällstaåns flacka karaktär så gör detta området 

mycket känsligt för översvämningar, vilket kräver att klimataspekter hante-

ras vid planläggning av ny bebyggelse. (Tabell 1) 

 

Bällstaån har en viktig funktion för avledning av dagvatten från bebyggda 

områden och omkring femtio dagvattenutlopp mynnar i ån. I Stockholm 

klassas Bällstaån som dagvattenledning och förvaltas av Stockholm Vatten 

AB. 

 

Bällstaån är en vattenförekomst enligt EU:s vattendirektiv och ska uppnå 

god ekologisk status till år 2021. 2009 klassades åns ekologiska status som 

"Dålig". Den kemiska statusen klassades som god men kommer sannolikt att 

omklassas med stöd av provtagningar av vattendirektivets prioriterade äm-

nen som gjorts i mynningen 2011-12. Resultaten visar att några miljögifter 

förekommer i så höga halter att god kemisk status inte uppnås i Bällstaån.  

Att förbättra Bällstaåns vattenkvalitet är ett långsiktigt arbete. På grund av 

åns läge och dess omgivningar är det svårt att genomföra förändringar som 

på kort tid kan avläsas i vattenkvaliteteten. Med utgångspunkt från övervak-

ningsdata behöver orsakerna till varför god vattenstatus inte uppnås klarläg-

gas. Berörda kommuner, Länsstyrelsen och Trafikverket samarbetar inom 

Bällstaågruppen för att förbättra både vattenkvaliteten och åns omgivningar. 

Inom ramen för detta kommunövergripande samarbete pågår arbete med att 

identifiera föroreningskällor och att utreda behov av åtgärder för att minska 

riskerna för översvämning. (Miljöbarometern). 

 

Tabell 1. Information kring Bällstaåns avrinningsområde (viss.lst.se). 

Kommun 

Järfälla, 

Stockholm, 

Sundbyberg 
Skog 

1,5 

km
2
 

Tätort 
33,2 

km
2
 

ARO-ID 
658496-

162101 
Öppenmark 

2,9 

km
2
 

Andel tätort 84% 

Area 39,29 km
2
 Jordbruk 

1,6 

km
2
 

Sjöandel 0% 

Medelhöjd 22 m Hygge 
0 

km
2
 

Vandringshinder Flera 

Vattenyta 0 km
2
 Sankmark 

0,1 

km
2
 

Vattenföring  
220 

l/s 
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Fiskfauna 

I Bällstaån har inga fiskundersökningar genomförts tidigare och åns fisk-

fauna är till det stora hela okänd.  

 

Viss kännedom kring fiskebeståndet i åns nedre delar kan fås från metetäv-

lingar vilka genomförts nedströms Solvalla. Under ett par år på 80-talet 

genomfördes en DM-tävling, flera klubbtävlingar samt träningspass i inter-

nationellt mete på denna sträcka. Tävlingsformen innebär att varje deltagare 

lottas ut en fiskeplats längs med en sträcka (som t.ex. en del av en åbank) 

och därefter går tävlingen ut på att meta upp högst totalvikt av fisk (ungefär 

2-4 h tävlingstid). Tävlingarna genomfördes i slutet av augusti och totalt 

ungefär 30 personer deltog per tävling. Den genomsnittliga tävlingsvikten 

låg kring 1,5-2 kg fisk per deltagare. Fångsten utgjordes i princip enbart av 

mindre vitfiskar av arterna björkna, braxen, mört och benlöja. (Muntl. Anssi 

Lehtevä, tävlingskonsulent Sportfiskarna)   

 

I Bällstaåns övre delar i höjd med Järfälla har spigg (förmodligen storspigg) 

observerats under vårmånaderna när vattnet varit klart. (Muntl. Anneli Åste-

bro, Miljöinspektör Järfälla kommun)  

 

Göran Schnitzler som är landskapsarkitekt och som anlagt dammar i Bäll-

staån skriver i ett epost att han sett flertalet olika fiskarter under i vattendra-

get under de år han arbetat där. Bl.a. förekommer sarv, gädda och braxen i 

åns övre delar. Nedanför dammarna mellan Lunda och Tensta (Hjulsta Vat-

tenpark) finns ett vandringshinder vilket sarv kan ses vid. Vid dammarna i 

Nälsta dike, strax innan utflödet i Bällstaån i Bällsta Å-Park förekommer 

abborre i kulverten under vägbron. I dammarna i Nälsta dike i Bromsten 

skall även gädda och braxen förekomma. 

 

I ett mer opåverkat vattendrag med liknande höjd över havet och belägenhet 

till en större nedströmsliggande sjö som Mälaren så är ett tiotal olika fiskar-

ter vanligt förekommande. T.ex. påträffas ofta abborre, gädda, gers, stens-

impa, öring, lake och vitfiskar som mört, sutare eller braxen ofta vid inven-

teringstillfällena. 

Vandringshinder 

I Bällstaån finns det många vandringshinder för fisk. Hindren är av olika 

typ, dels partiella vandringshinder som vägkulvertar och igenväxning av 

vattendraget men även definitiva vandringshinder. Ingen inventering har 

genomförts vilken sammanställt dessa hinder. 

 

De viktigaste vandringshindren att åtgärda är de hinder som är långt ned-

ströms i systemet. Dessa är extra viktiga eftersom Bällstaåns viktigaste 

funktion bör vara som lek- och uppväxtlokal för fiskar som i lever i Mälaren 

men som stiger under våren för att leka i vattendraget. Att Bällstaån kan 
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fungera som lek- och uppväxtlokal för traktens fiskar i Mälaren blir i princip 

viktigare för varje år som i takt med att de få rekryteringsområdena i in-

nerstaden exploateras allt hårdare. 

 

Bällstaåns funktion som lek- och uppväxtplats kan jämföras med den av-

snörda och närliggande Lillsjön vilket är en cirka 11 hektar stor sjö som är 

belägen i en närliggande vik till Bällstaåns mynning. I Lillsjön sker en om-

fattande lekvandring av fiskar från Mälaren varje år. Lillsjön är en viktig 

rekryteringslokal för många av stadens vitfiskar och gös vilket kan ses i de 

provfisken som genomförts i sjön där många årsyngel av flertalet fiskarter 

fångas. 

Vandringshindret vid Solvalla 

Vid travbanan inne på Solvalla finns det första vandringshindret i Bällstaån 

(Fig. 2). Under elfisket vid Solvalla kunde detta dämme undersökas. Däm-

met vilket är av överfallstyp (en dammlucka vars höjd bestämmer däm-

ningsgränsen, när vattnet dämts till luckans höjd så börjar vattnet att rinna 

över luckans kant). Alla dammluckor av överfallstyp är definitiva vand-

ringshinder för fisk. 

 

Vid Solvalla däms Bällstaån däremot inte fler än två gånger per vecka vilket 

sker samtidigt som det är travtävling på anläggningen. Under dessa dagar 

däms vattnet upp vilket bl.a. gör att fisk definitivt inte kan vandra förbi Sol-

valla och att miljön i vattendraget, såväl uppströms som nedströms föränd-

ras radikalt av de förändrade flödena. 

 

Det är okänt ifall fisk kan vandra förbi kulverten när dammluckan är upphis-

sad men det borde inte vara ett problem ifall kulverten är lagd plant på bot-

ten och med tillräckligt djup i sig. 
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Fig. 2. Inne på travbanan på Solvalla finns överfallsluckor vilka dämmer 

upp vattnet inne på travbanan under tävlingarna. Vid skrivandets stund 

skedde trav två gånger per vecka och under dessa dagar utgör dämmet ett 

definitivt vandringshinder för fisk. 
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Elfiskelokaler 
I Bällstaån finns ett flertal lokaler vilka provtas för olika parametrar. Bland 

annat ingår vattenföring och vattenkemi, bottenfauna, kiselalger, sediment-

kemi och numera även fisk i programmet. Vid årets provfiske besöktes loka-

ler vid Järfällavägen, Äggelundavägen, Bergslagsvägen, Mjölnarstigen och 

Travbron (Fig. 3a). 

 

 
Fig. 3a. Provtagningslokaler vilka ingår i övervakningsprogramet för Bäll-

staån. 

 

Lokal 1, Utloppet Viksjödammarna 

Elfiskelokalen Viksjödammarna är belägen högt upp i Bällstaåns avrin-

ningsområde. Viksjödammarna är dammar vilka anlagts med huvudsyftet att 

rena dagvatten från Viksjö. Lokalen är belägen längs med Mälarvägen strax 

nedströms utloppet från Viksjödammarna.  På denna sträckning är Bällstaån 

grund, kraftigt igenvuxen av vass och kaveldun och har en botten av finse-

diment (Fig. 3, Tab. 2). Kring vattendraget förekommer beskuggande träd 

sparsamt och vid den elfiskade sträckan saknades beskuggning. Vid elfiske-

tillfället förekom svavelväte i botten vilket är en gas som bildas vid syrefat-

tig nedbrytning. Svavelväte förekommer typiskt i vattenmiljöer med hög 

belastning av näringsrikt orenat vatten.   
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Fig. 3. Vid lokalen Viksjödammarna är 

Bällstaån kraftig igenvuxen av vass och 

kaveldun med finsedimentös botten. Loka-

lens värde för fisk skulle kunna förbättras 

lokalt genom en beskuggande kantzon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 2. Övergripande information kring den provfiskade lokalen. För full-

ständig information, se bilagor. 

Provtagningsdatum 2014-08-08 

Lokal nr 1 

Lokal namn Viksjödammarna 

Maxdjup 70 cm 

Medeldjup 43 cm 

Avfiskad yta 70 m2 

Grumlighet Mycket grumligt 

Vattenfärg Färgat 

Vattenhastighet Lugnt 

Dominerande substrat Finsediment 

Närmiljö Artificiell 

Beskuggning 0 % 

Vegetation 
Riklig övervattensvegetat-
ion av vass och kaveldun 

Lokal 2, Äggelundavägen 

Den elfiskade sträckan ligger nedströms utloppet från diket vid Äggelunda-

vägen och omkringliggande industriområden. Lokalen ligger ca 500 meter 

nedströms den punkt där Bällstaån återigen går ovan jord efter att ha varit 

kulverterad i cirka 350 meter under järnvägen. Syftet med provtagningen är 

att följa upp påverkan från industriområdet. Även vägdagvatten från 

Barkarby trafikplats leds till ån efter sedimentering i en mindre damm. Om-

rådet är föremål för viss omstrukturering på grund av Mälarbanans spårut-

byggnad och nya vägar mellan den planerade Barkarbystaden (Flottiljom-

rådet) och Veddesta. 
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Lokalen är kraftigt rätad, med jämndjup botten och riklig övervattensvege-

tation. Skuggande träd saknas i princip helt kring denna del av vattendraget. 

(Fig. 4, Tab. 3) 

 

 
Fig. 4. Vid den elfiskade sträckan Äggelundsvägen är Bällstaån kraftigt 

igenvuxen med finsedimentös botten. På platsen finns förutsättningar för en 

rad olika biotopförbättrande åtgärder. En våtmark är planerad att anläggas 

strax nedströms elfiskelokalen. 

 

Tab. 3. Övergripande information kring den provfiskade lokalen. För full 

dokumentation, se bilagor. 

Provtagningsdatum 2014-08-08 

Lokal nr 2 

Lokal namn Äggelundsvägen 

Maxdjup 70 cm 

Medeldjup 54 cm 

Avfiskad yta 72 m
2
 

Grumlighet Mycket grumligt 

Vattenfärg Färgat 

Vattenhastighet Strömt 

Dominerande substrat Finsediment 

Närmiljö Artificiell/Äng 

Beskuggning 0 % 

Vegetation Riklig övervattensvegetation 

Lokal 3, Bergslagsvägen 

Den tredje elfiskelokalen var alldeles söder om Bergslagsvägen nedströms 

där Bällstaån rinner igenom en smal vägtrumma. Denna lokal skiljde sig 

ganska mycket mot övriga delar av vattendraget genom att vattenhastigheten 

var högre. Den högre vattenhastigheten ger t.ex. uttryck i att botten består av 
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grus, sten och block och övervattensvegetationen är mer sparsam trots att 

beskuggning saknas. (Fig. 5, Tab. 4) 

 

 
Fig.5. Vid Bergslagsvägen är Bällstaån svagt strömmande med stenig bot-

ten. Vid platsen finns goda förutsättningar att göra biotopförbättrande åt-

gärder. 

 

Tab. 4. Övergripande information kring den provfiskade lokalen. För full 

dokumentation, se bilagor. 

Provtagningsdatum 2014-08-08 

Lokal nr 3 

Lokal namn Bergslagsvägen 

Maxdjup 90 cm 

Medeldjup 74 cm 

Avfiskad yta 86 m
2
 

Grumlighet Grumligt 

Vattenfärg Färgat 

Vattenhastighet Strömt 

Dominerande substrat Mindre sten (2-4 cm) 

Närmiljö Artificiell/Äng 

Beskuggning 0 % 

Vegetation 

Övervattensvegetation 

av säv 
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Lokal 4, Mjölnarstigen 

Den fjärde lokalen som elfiskades var i Bromstens industriområde vid 

Mjölnarstigen strax söder om Spånga centrum. Här kommer Bällstaån åter i 

dagen efter att ha varit kulverterad i ungefär 1,5 km från Lunda industriom-

råde och under Spånga centrum. Vid denna lokal är vattnet strömt, botten 

består i huvudsak av grus och beskuggningen är god. Den elfiskade sträckan 

var från kulvertens mynning och 20 meter nedströms (Tab. 5).  

 

Lokalens norra sida kantas av snårig lövskog medan den södra kanten an-

gränsar till en däckfirma. Längs med vattendragets kanter, på botten och i 

sedimentet fanns mängder av gamla bildäck vilka ramlat i ån från däckfir-

mans fastighet. Sorteringen och förvaringen av bildäck bestod bl.a. i plåt-

bläck vilka ställts ut över ån och som däck förvarades på. Då många av 

dessa bläck sedan blivit så gamla att de rostat upp så hade däcken hamnat i 

vattendraget. (Fig. 6, Fig. 7) 

 

Vid denna elfiskelokal måste en rejäl uppstädning ske vad det gäller bildäck 

och bråte som ligger i och kring Bällstaån. Industriområdet håller nu på att 

avvecklas för att ge plats åt ny bostadsbebyggelse. I samband med det av-

vecklas miljöfarliga verksamheter längs ån och marken kommer också att 

saneras. 

 

Fig. 6. Vid elfiskelokalen vid 

Mjölnarstigen hittades mäng-

der med bildäck liggandes 

kring strandkanten och i vatt-

net. Orsaken var att däcken 

inte förvarades på ett bra sätt. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7. Elfiskelokalen vid 

Mjölnarstigen har god be-

skuggning, strömmande vatten 

och en botten som i huvudsak 

består av grus. Denna typ av 

miljö håller ofta fisk under 

högsommaren när många 

fiskar står i vattendragen 

strömmande och mer syrerika 

partier.  
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Tab. 5. Övergripande information kring provfiskelokalen vid Mjölnarstigen. 

För full dokumentation, se elfiskeprotokoll som bilaga. 

Provtagningsdatum 2014-08-08 

Lokal nr 4 

Lokal namn Mjölnarstigen 

Maxdjup 50 cm 

Medeldjup 37 cm 

Avfiskad yta 94 m2 

Grumlighet Grumligt 

Vattenfärg Färgat 

Vattenhastighet Strömt 

Dominerande sub-

strat Grus (0,2-2 cm) 

Närmiljö Artificiell / Lövskog 

Beskuggning 75 % 

Vegetation Sparsam övervattensvegetation 

 

Lokal 5, Travbron 

På Sulkyvägen strax uppströms Solvalla elfiskades lokalen Travbron. Denna 

lokal elfiskades vid två tillfällen. Vid det första besöket var det travtävling 

på Solvalla. När tävlingar genomförs så dämmer ett överfallsdämme åns 

vattenstånd inne på Solvalla för att få en mer estetisk travbana med större 

vattenspeglar (Se avsnitt vandringshinder för mer information). Då Bäll-

staån har en väldigt flack lutning så dämmer detta även långt ovanför Sol-

valla och även vid denna tilltänkta elfiskelokal. Vid det första besöket var 

vattnet såpass djupt att det knappt ens var vadbart i kanten av ån där djupet 

var kring 1,2-1,5 meter. Lokalen elfiskades så gott det gick vadandes längs 

med kanten. (Fig. 8, Tabell 6) 

 

Då elfiske är beroende av att vattnet inte är för djupt för att resultatet skall 

vara representativt så beslutades det att sträckan skulle fiskas igen vid ett 

tillfälle när ån inte var dämd. 

 

Lokalen elfiskades en andra gång i mitten av september när ån inte var 

dämd. Vid detta tillfälle var vattenståndet ca 1-1,5 meter lägre och hela vat-

tendragets bredd kunde vadas (vattendjupet kunde inte fastställas vid det 

första besöket). 
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Fig. 8. Elfiskelokalen vid Sulkyvägen vid det första och andra provfisketill-

fället. Vid det första besöket var vattendraget dämt och vattenståndet var 

cirka 1-1,5 meter högre än vid återbesöket. 

 

Tab. 6. Övergripande information kring den provfiskade lokalen. För full 

dokumentation, se bilagor. ( 
1
= provfisketillfälle 8 aug, 

2
 = provfisketillfälle 

15 sep) 

Provtagningsdatum 2014-08-08 / 2014-09-15 

Lokal nr 5 

Lokal namn Travbron 

Maxdjup Ca 180 cm1. 70 cm2 

Medeldjup 155 cm1, 47cm2 

Avfiskad yta 76m2 

Grumlighet Grumligt 

Vattenfärg Färgat 

Vattenhastighet Lugnt 

Dominerande substrat Finsediment 

Närmiljö Artficiell / Äng 

Beskuggning 0 % 

Vegetation 
Övervattensvegetation, 
undervattensvegetation 
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Resultat 
Totalt elfiskades Bällstaån på fem elfiskelokaler varav elfiskelokalen Trav-

bron fiskade vid två tillfällen. Ingen fisk fångades vid elfisketillfällena. 

 

Vid det första besöket vid Travbron observerades en större fisk som flydde 

när den kände av spänningen från elstaven. Vid återbesöket vid Travbron 

observerades en gädda kring 45 cm vilken flydde när den kände spänningen 

av elstaven. 

 

Tab. 1. Provfiskelokal (lokalnamn), position (RT90) samt fångst. Ingen fisk 

fångades vid någon av de fem lokalerna som elfiskades. 

Vattendrag Lokalnamn X Y Fångst Övrigt 

Bällstaån Viksjödammarna 6590086 1614666 Uteblev   

  Äggelundsvägen 6589489 1616320 Uteblev   

  Bergslagsvägen 6584990 1620902 Uteblev   

  Mjölnarstigen 6586505 1619358 Uteblev   

  Travbron1 6584990 1620902 Uteblev 
En större fisk 
flydde lokalen 

  
Travbron2 6584990 1620902 Uteblev 

Gädda ca 45 cm 
flydde lokalen 
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Diskussion 
Vid själva provfisketillfället hade det även regnat mycket under föregående 

dygn vilket gjorde att Bällstaån hade ett högt flöde och grumligare vatten än 

normalt för årstiden. Generellt så påverkar högflöden och grumligare vatten 

elfiskeresultatet negativt genom att fisk flyttar sig till strömrefuger och är 

svårare att upptäcka om sikten är dålig. Ifall man fiskar flera olika typer av 

elfiskelokaler med varierad karaktär så stöter man i regel däremot alltid på 

fisk. 

Sammantaget visar elprovfisket att Bällstaån har dålig status för fisk. Nuva-

rande markanvändning med mycket dagvattentillförsel från hårdgjorda ytor 

och industriverksamhet i direkt anslutning till ån avspeglas tydligt i fiskfau-

nan. 

Förmodligen är det många faktorer tillsammans vilka gör att fisk inte trivs i 

vattendraget. Den starkast bidragande faktorn är förmodligen vattenhushåll-

ningen. Bällstaån är kraftigt rätat, dikat och sänkt och avrinningsområdet har 

en stor del hårdgjorda ytor. I kombination av ett nästintill avsaknande av 

kvarhållande vattenmagasin leder detta till att vattendragets flöden sker mer 

eller mindre stötvis i samband med nederbörd. Under torrperioder under 

sommaren kan avrinning i princip upphöra.  

Kombinationen med avsaknad av beskuggande kantzoner, bitvis kraftig 

igenväxning, vandringshinder i forma av dammar, vägtrummor och kulver-

tar samt att åns vatten till stor del består av näringsrikt dagvatten vilket gör 

miljön varm och syrefattig under lågflöden sommartid. Få fiskar klarar en så 

pass tuff miljö som detta och inga fiskar klarar av att bilda täta bestånd i 

denna typ av störda miljö.  

Ån har förmodligen bättre förutsättningar att hysa fisk desto närmare myn-

ningen i Bällstaviken man kommer. Vid denna sträcka är vattendraget inte 

lika påverkat. Åns vatten blandas upp med Mälarvatten och fisk kan under 

perioder med sämre vattenkvalité enkelt röra sig ut till Mälaren istället för 

att stå kvar i vattendraget.  

Åtgärdsförslag 

Bällstaån är ett vattendrag med stor potential för att få fisk att trivas i. Det 

finns många olika sorters biotopförbättrande åtgärder på allt från liten till 

stor skala som bitvis kan göra vattendraget mer lämpligt för fisk. I huvudsak 

bör man inrikta sig mot två saker i Bällstaån vilka är återställningsarbete av 

vattendraget och planläggning av nya verksamheter/markanvändning vilka 

inte leder till att vattenkvaliteten påverkas. 

 

Bland det mest prioriterade i återställningsarbetet är: 

 Återställande av avrinningsområdets vattenhushållning. Ifall Bäll-

staån skall kunna hålla goda bestånd av fisk året runt så kräver detta 

en jämnare avrinning. För att återställa vattenhushållningen krävs 
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återskapandet av vattenmagasin som våtmarker och dammar. Detta 

kommer även bättra på vattenkvalitéten. Denna åtgärd är under pla-

nering för tillfället. 

 

 Massiv återplantering av kantzon längs med vattendraget. Stora 

sträckor längs med Bällstaån saknar kantzon idag. Detta gör bland 

annat så att vattendraget:  

- Får en högre vattentemperatur, Ett minskat tillflöde av organiskt 

material som löv och grenar vilket leder till minskad mängd in-

sekter i vattendraget (och därigenom fisk) 

- Får näringsrikare vatten genom att träd och buskar inte hinner ta 

upp en del av den näring som kommer med ytvattnet vid neder-

börd. 

- Inte har samma grad av igenväxning. Ett stort problem för fisk i 

vattendragets övre delar är att det är så pass igenvuxet att fisk i 

många fall skulle ha problem att röra sig i vattendraget när flö-

dena är lägre. 

 

 Återmeandra Bällstaån. På några platser längs med vattendraget är 

det möjligt att låta Bällstaån få en ringland utformning. Ett naturligt 

slingrande vattendrag har högre naturvärden och är mer estetiskt. 

 

 Se över möjligheterna lekvandrande fisk från Mälaren till Nälsta 

dike och våtmarker i detta biflöde. Nälsta dike kan vara ett av de ob-

jekt där man enklast kan arbeta med effektiv fiskevård i Bällstaån. 

Dels är biflödet långt nedströms i vattendraget och inte påtagligt på-

verkat av vandringshindersproblematik och biflödet går igenom ett 

grönområde där fiskevårdsinsatser även skulle gynna besöksvärdet. 

 

 Se över vandringshinder i vattendraget. 

 

Ett fiskevårdsarbete i Bällstaån bör ske nedifrån Bällstaviken och succesivt 

uppåt i systemet. Genom att arbeta nedifrån och uppåt så kommer vatten-

draget att återkoloniseras via fisk från Mälaren allt eftersom vattendraget får 

en bättre kvalité för fisk. 
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