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Här börjar  
Stockholms skärgård

Svea och Britt-Marie Ask metar vid Landsnora, 1940-tal. Foto Gösta Ask.

Några fiskarter som har svårt  
att föröka sig i Edsviken:

Abborre

Grönling

Lake

Gädda

Edsviken är en tröskelfjord och den innersta 
delen av Stockholms skärgård. Det råder en 
stor obalans i Edsvikens fisksamhälle, det 
beror bland annat på att förutsättningarna för 
fiskars lek och uppväxt i Edsviken och tillrin
nande vattendrag är bristfälliga. För att lång
siktigt kunna säkra fiskbeståndet i Edsviken 
krävs både att för fisken värdefulla områden 
skyddas och att nya områden för lek och 
uppväxt skapas. 

Krafttag för minskad påverkan vid exploate
ring i Edsvikens omgivningar (avrinningsom
råde) och direkta strandzon samt hänsyns
tagande av båttrafiken är tillsammans med 
direkta fiskevårdsåtgärder avgörande för att 
Edsviken ska ha ett fiskbestånd i balans i 
framtiden.

Flera fiskevårdsåtgärder har genomförts el
ler kommer att genomföras som ska hjälpa 
vissa viktiga fiskarter att föröka sig i Edsvi
ken. Åtgärderna är bland annat utsättning av 
så kallade risvasar vid Rådan i Sollentuna 
och vid Kaninholmen i Solna samt att skapa 
fria vandringsvägar för fisk i Igelbäcken och i 
Noraträskån. 

I de tillrinnande vattendragen genomförs 
åtgärder för att förbättra vattenkvaliteten i det 
vatten som rinner ut i Edsviken. Ett exempel 
på det är att återskapa åars och bäckars 
slingrande (meandrande) sträckningar i land
skapet. Raka och snabbrinnande vatten drag 

orsakar att större 
mängder närings
ämnen rinner ut i 
Edsviken (övergödning) 
och försämrar vatten
kvaliteten med syrefria  
bottnar och fiskdöd som följd. 

Fastighetsägare och båtägare är 
viktiga för vattenmiljön i Edsviken. 
Genom att undvika vissa miljöförsäm
rande saker kan ni hjälpa till att förbättra 
förutsättningarna för Edsviken.

Fastighetsägare kan stärka  
fiskreproduktionen genom att:
• undvika att exploatera genom att  

exempelvis stensätta och på andra sätt 
förändra naturliga strandzoner, 

• låta träd, grenar och död ved vara kvar i 
strandzonerna,

• undvika att tvätta bilar på hårdgjorda ytor, 
helst använda bilvårdsanläggningar.

Båtägare kan stärka fiskreproduktionen 
genom att:
• respektera hastighetsgränser och köra 

sakta över grunda områden,
• respektera körförbudet för motorbåtar 

väster om Kaninholmen 1/5 – 30/9,
• använda tömningsstationer istället för att 

tömma septitanken i Edsviken,
• undvika giftiga bottenfärger och istället 

använda båtbottentvätt.



Edsviken behöver din hjälp

Över 100 år av tillväxt och utveckling runt Edsviken har satt sina spår i vatten-
kvaliteten. Fem kommuner i Edsvikens avrinningsområde samarbetar sedan 
2005 under namnet Edsviken Vattensamverkan för att förbättra vattenmiljön.  
Men det räcker inte, även enskilda personer behöver hjälpa till om Edsviken  
ska nå god kemisk och biologisk status. 

Till fastighetsägare och båtägare vid Edsviken!

Edsviken Vattensamverkan består av kommunerna Sollentuna, Danderyd, Solna, Järfälla,  
Sundbyberg och Stockholm. I samarbetet medverkar även Naturhistoriska riksmuseet,  
Länsstyrelsen och Trafikverket. Målsättningen utgår från Europeiska gemenskapens  

direktiv för vatten från 2000 och innebär att Edsviken ska nå god kemisk och  
biologisk status 2021. Läs mer om vattenvården i Edsviken på  

www.edsviken.nu

Båtbottentvätt och toatömning i Stocksunds hamn
I år kan båtägare i Danderyd med omnejd slippa måla sina båtar med giftiga båtbottenfärger 
och istället bottentvätta båten i Stocksunds hamn. Dessutom kan båtens toatank enkelt töm
mas i hamnens toatömningsstation istället för i havet. Två åtgärder som gör båtlivet enklare 
och som dessutom samtidigt kraftigt bidrar till en bättre havsmiljö. Läs mer på  
www.boatwasher.se/stocksund

Båttur på Edsviken, 1910-tal. Foto okänd.

Båttvätten fungerar ungefär som en biltvätt och tar 
cirka 15 minuter i anspråk. Fungerar för båtar upp 
till bredd: 3,2 m, längd: ca 14 m, djup: 2 m.

Tömningsstationen suger upp innehållet i båtens 
septitank på några minuter.
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