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SAMMANFATTNING 

Kommunstyrelsen beslutade 2000-01-10 att Kultur- och fritidsnämnden 
skulle tillsätta en referensgrupp för sportfisket i Motala Ström. Syftet var bl 
a att bistå Kommunstyrelsen och Kultur- och fritidsnämnden i frågor röran-
de utvecklingen av sportfisket i Strömmen. Följande material är referens-
gruppens förslag på hur sportfisket och verksamheten kring Strömmen bör 
utvecklas. 
 
Laxfisket i Strömmen har under lång tid varit av stort intresse för Norrkö-
pingsborna. Redan de äldsta historiska dokumenten om staden talar om det 
betydelsefulla fisket. Som en följd av allt sämre vattenkvalitet och en ut-
byggnad av vattenkraften slogs dock de vilda bestånden av lax och havsör-
ing ut i början av 1900-talet. Genom ett aktivt fiskevårdsarbete har dock 
Strömmen återigen kommit att erbjuda ett allt mer attraktivt sportfiske efter 
lax och havsöring. Faktum är att det idag regelbundet fångas laxar på mer än 
15 kg och havsöringar på 10-12 kg. Förutsättningar för sportfiske efter fram-
för allt havsöring i dessa viktklasser kan endast återfinnas på enstaka andra 
platser i värden. 
 
Idag nyttjas bara en mindre del av den potential som skulle kunna utnyttjas. 
Laxen och havsöringen är fortfarande utestängd från långa strömsträckor 
som skulle kunna erbjuda ett attraktivt strömfiske. Dagens regleringen av 
vattnet tar i princip ingen hänsyn till fisket och det biologiska livet, men 
skulle med relativt enkla medel kunna anpassas till fiskevårdens och natur-
vårdens intressen. Starka krafter verkar idag för att utveckla fisket och verk-
samheten runt fisket och ge sportfiskare en ännu bättre chans att fånga 
Strömmens laxar och storvuxna havsöringar.  
 
Strategins målsättning är att utveckla fisket i Strömmen inom flera olika om-
råden. I ett kortsiktigt perspektiv ska bl a fiske kunna bedrivas inom större 
delen av Strömmen mellan Fiskeby och Bråviken. Inom den del som rinner 
genom industrilandskapet ska fiske efter laxartad fisk erbjudas. I ett längre 
perspektiv ska havsvandrande lax och öring kunna reproducera sig i 
industrilandskapets strömmar och erbjuda ett exklusivt sportfiske för såväl 
norrköpingsbor som turister. 
 
Framtiden får utvisa om vi om några år kan få se flugfiskare som drillar 
nystigna havsöringar uppe i strömmarna vid kring Strykjärnet och universi-
tetsområdet. 
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INLEDNING 
Kommunstyrelsen beslutade 2000-01-10 att Kultur- och fritidsnämnden 
skulle tillsätta en referensgrupp för sportfisket i Motala Ström. Syftet var bl 
a att bistå Kommunstyrelsen och Kultur- och fritidsnämnden i frågor röran-
de utvecklingen av sportfisket i Strömmen. Gruppen inledde sitt arbete 
2000-08-29 och har bestått av representanter från Kultur- och fritidsnämn-
dens kansli, Fritidskontoret, Gatu- och parkkontoret, Stadsbyggnadskonto-
rets Mark- och exploateringsenhet och Planenhet samt Refvensgrunds sport-
fiskeklubb och Sportfiskeklubben Draget. Adjungerande i gruppen har Des-
tination Norrköping och Länsfiskekonsulenten varit. Följande material är re-
ferensgruppens förslag på hur sportfisket och verksamheten kring Strömmen 
bör utvecklas. 
 
 

Bakgrund 
Laxfisket i Strömmen har under lång tid varit av stort intresse för Norrkö-
pingsborna. Redan de äldsta historiska dokumenten om staden talar om det 
betydelsefulla fisket. Från 1100-talet nämns Askaby kloster som ägare till en 
del av fisket och under de nästföljande århundraden uppges även andra klos-
ter och adelsmän ha ägt rätten till fisket. På 1500-talet drev Gustav Vasa 
igenom att fiskerätten skulle övergå till kronan och tillsatte laxfogdar som 
skulle ha tillsyn över fisket. Stadsbefolkningen var i princip utestängda från 
laxfisket och kunde t o m bestraffas med döden om de tjuvfiskade. Det blev 
sedan staten och Holmens bruk som kom att dominera fisket i Norrköping 
under lång tid framöver.  
 
Laxfisket var fortfarande bra i slutet av 1800-talet, men under början av 
1900-talet slogs de vilda bestånden av lax och havsöring ut. Detta berodde 
dels på att vattenkvalitén blev allt sämre och att vattenkraften byggdes ut så 
att fisken utestängdes från sina forna lekplatser i strömmarna. Under 1970-
talet började man att plantera ut lax och havsöring i mindre skala, men under 
1990-talet har verksamheten successivt byggts ut och erbjuder idag ett allt 
mer attraktivt sportfiske efter lax och havsöring mitt inne i Norrköping. Fak-
tum är att det idag regelbundet fångas laxar på mer än 15 kg och havsöringar 
på 10-12 kg. Förutsättningar för sportfiske efter framför allt havsöring i des-
sa viktklasser kan endast återfinnas på enstaka andra platser i värden. 
 
Idag nyttjas bara en mindre del av den potential som skulle kunna utnyttjas. 
Laxen och havsöringen är fortfarande utestängd från långa strömsträckor 
som skulle kunna erbjuda ett attraktivt strömfiske. Dagens regleringen av 
vattnet tar i princip ingen hänsyn till fisket och det biologiska livet, men 
skulle med relativt enkla medel kunna anpassas till fiskevårdens och natur-
vårdens intressen. Starka krafter verkar idag för att utveckla fisket och verk-
samheten runt fisket och ge sportfiskare en ännu bättre chans att fånga 
Strömmens laxar och storvuxna havsöringar.  
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FISKET I STRÖMMEN 

Nuvarande förhållanden 
Fiske bedrivs idag inom större delen av Motala Ström mellan Glan och Brå-
viken (se bilaga B för orienteringskartor). Utifrån dagens fiskeförhållanden 
kan området grovt delas in i delarna Himmelstalund och Åbackarna, Indu-
strilandskapet, Revens grund samt Nedre delarna av Motala Ström.  
 

Himmelstalund och Åbackarna 

Området sträcker sig från Fiskebydammen i väster till Grytsdammen i öster 
och omfattar ca 38 ha eller 3,6 km av Strömmen. Fiske bedrivs idag efter na-
turligt förekommande arter såsom gädda, abborre och ål och sker åtminstone 
delvis på icke upplåtet, enskilt vatten. Fisket begränsas idag av låg tillgäng-
lighet till lämpliga fiskeplatser. 
 

Industrilandskapet 

Sträckan omfattar vattenområdet från Grytsdammen i väster till Hästsko-
dammen i öster. Idag bedrivs i princip inget fiske inom området. 
 

Revens grund  

Området kring Revens grund utgör idag basen för Strömmenfisket och 
sträcker sig från övre delen av Strömsparken ned till Hamnbron. Sträckan är 
ca 1 km lång och har en yta av 6 ha. Fisket är avgiftsbelagt och kostar 50 kr 
per dag och 400 kr per säsong. Ungdomar upp t o m 18 års ålder fiskar gra-
tis. Fiske är tillåtet från 6/1 (trettondagen) till mitten av oktober mellan kl 
06.00 och 24.00. Inom den övre delen av sträckan är endast flugfiske tillåtet.  
 
Utöver nämnda regler finns ett 15-tal detaljbestämmelser som reglerar bl a 
minimimått och tillåtna redskap och fiskemetoder. Priserna på fiskekort kan 
jämföras med t ex Mörrumsån och Älvkarleby där dagkort för vuxna kostar 
280-850 respektive 120-200 beroende på säsong. I Nyköpingsån kostar ett 
dagkort 100 kr. 
 

Nedre delarna av Motala Ström 

Området sträcker sig från Hamnbron till gränsen mot kustvattnet där det fria 
handredskapsfisket vidtar. Gränsen utgörs idag av en linje mellan Höghol-
men söder om Braviken och Lindös norra udde vid Lindökanalens mynning. 
Området är ca 528 ha stort. Fiske sker idag huvudsakligen efter naturligt fö-
rekommande arter. Ett visst fiske efter lax och öring förekommer inom be-
gränsade delar. Fisket sker åtminstone delvis på icke upplåtet, enskilt vatten 
och begränsas inom vissa delar av låg tillgänglighet till lämpliga fiskeplat-
ser. En betydande del av fisket sker idag från båt. 
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Det framtida fisket 

Ett framtida nyttjande av området ur fiskesynpunkt kan ske på många olika 
sätt. Följande förslag utgår från att ett fiskevårdsområde bildas inom områ-
det från Fiskebydammen i väster till gränsen mot kustens fria fiske i öster. 
Gränsen utgörs av en rät linje från Högholmens södra spets i norr till Lindös 
norra udde i söder. Processen att bilda området pågår för närvarande. 
 
Fiskevårdsområdets syfte är att samordna fiskerättsinnehavarna och fiske-
vården inom området. Verksamheten regleras av Lagen om fiskevårdsområ-
den (1981:583) samt föreningens stadgar och beslutas av årsmötet och sty-
relsen. Kommunen är en av 13 fiskerättsinnehavare inom området. För hu-
vuddelen av området beslutar föreningen om frågor rörande ekonomi, fiske-
upplåtelse, fiskevård m m. För sträckan från Grytsdammen till Hamnbron 
äger kommunen själv rätt att besluta om ovanstående frågor. 
 

Himmelstalund och Åbackarna 

Området har goda förutsättningar att göras mer attraktivt för sportfiske. De 
åtgärder som i första hand bör genomföras är att upplåta fiskerätten genom 
att sälja fiskekort samt att öka tillgängligheten till lämpliga fiskeplatser. Be-
drivs fisket enbart på nuvarande, naturliga bestånd av gädda, abborre, ål m 
m kommer fisket i första hand att locka lokala sportfiskare.  
 
Är syftet att locka större skaror av såväl lokala som tillresande sportfiskare 
bör man överväga att erbjuda fiske efter laxartad fisk. Detta kan antingen 
åstadkommas genom utplantering av fångstfärdig fisk eller genom att göra 
sträckan åtkomlig för havsvandrande lax och öring. Eftersom vattenområdet 
är stort måste dock stora mängder fisk finnas tillgängligt i vattnet för att 
kunna erbjuda ett gott fiske. Vilken metod man än väljer innebär det relativt 
höga kostnader för inköp av fisk. 
 
 

 
 
Motala Ström vid Åbackarna. 
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Industrilandskapet 

Inom området finns goda förutsättningar att skapa ett exklusivt fiske efter 
storvuxen, havsvandrande lax och öring med få motsvarigheter i världen. De 
mest lämpade områdena är sträckan från Bergsbrodammen till Strykjärnet 
samt delar av området mellan Grytsdammen och Bergsbrodammen. Dessut-
om finns vissa förutsättningar inom området mellan Södra dammen och 
Hästskodammen. För att åstadkomma detta måste i första hand följande åt-
gärder genomföras: 
 
�� Sträckorna måste göras åtkomliga för havsvandrande lax och öring ge-

nom att 1-3 fiskvägar anläggs. 
�� Fiskerätten måste upplåtas genom att sälja fiskekort. 
�� Tillgängligheten till lämpliga fiskeplatser bör ses över och eventuellt åt-

gärdas. 
�� Positivt, men inte nödvändigt, vore även att skapa ett över dygnet jämna-

re vattenflöde genom området. 
 
Skapas detta fiske bedöms området kunna locka såväl lokala som tillresande 
sportfiskare, ge ökade intäkter för besöksnäringen och skapa mycket upp-
märksamhet.  
 
Ett steg på vägen mot ett fiske efter havsvandrande lax och öring skulle 
kunna vara att erbjuda ett fiske efter fångstfärdig, laxartad fisk inom områ-
det, s k put & take-fiske. Det skulle också kunna fungera som ett komple-
ment till fisket kring Revens grund under årstider med sämre fiske eller fis-
keförbud. För att åstadkomma ett put & take-fiske måste i första hand föl-
jande åtgärder genomföras: 
 
�� Fångstfärdig fisk måste planteras ut vid flera tillfällen per år. 
�� Fiskerätten måste upplåtas genom att sälja fiskekort. 
�� Tillgängligheten till lämpliga fiskeplatser bör ses över och eventuellt åt-

gärdas. 
 
Fisket har betydligt lägre attraktionskraft än ett lax- och havsöringsfiske, 
men bedöms ändå kunna locka relativt stora mängder sportfiskare. 
   

 
 
Motala Ström vid Kråkholmen mellan Hästskodammen och Södra Dammen. 
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Revens grund  

Fisket fungerar huvudsakligen bra i dag och bör fortsätta med oförändrad in-
riktning. 
 

Nedre delarna av Motala Ström 

Området har liksom sträckan vid Himmelstalund och Åbackarna goda förut-
sättningar att göras mer attraktivt för sportfiske. De åtgärder som i första 
hand bör genomföras är att upplåta fiskerätten genom att sälja fiskekort samt 
att öka tillgängligheten till lämpliga fiskeplatser. Fisket kommer troligtvis 
huvudsakligen att bedrivas på nuvarande, naturliga bestånd av gös, gädda 
och abborre m fl arter och kommer i första hand att locka lokala sportfiska-
re. 
 

 
 
Långsiktigt mål 
 
�� Fiske efter havsvandrande lax och öring kan ske inom delar av sträckan 

genom industrilandskapet. 
�� Tillgängligheten till lämpliga fiskeplatser kring Himmelstalund och 

Åbackarna är god.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kortsiktiga mål 
 
�� Ett fiskevårdsområde med samtliga fiskerättsinnehavare representerade är 

bildat för Motala Ström från Fiskeby bruk till gränsen mot det fria hand-
redskapsfisket.  

�� Fiskekort kan köpas för huvuddelen av fiskevårdsområdet. 
�� Fisket inom området kring Revens grund bedrivs ungefär som idag. 
�� Fiske efter laxartad fisk erbjuds inom delar av sträckan genom industri-

landskapet. 
�� Tillgängligheten till lämpliga fiskeplatser inom Industrilandskapet är god. 
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REKREATION OCH TURISM 

Sportfisket är landets i särklass största fritidssysselsättning. Fiskeriverkets 
undersökning Fiske 2000 visar att 2,3 miljoner svenskar regelbundet ägnar 
sig åt fritidsfiske och att fångsten uppgår till sammanlagt 58 000 ton per år. 
Varje år omsätter fisket 3,3 miljarder kronor.  
 
Att kunna utöva sportfiske i nära anslutning till hemmet är få stadsbor för-
unnat. Fisket kring Revens grund har stora kvalitéer och erbjuder intressera-
de norrköpingsbor en nära och trevlig fritidssysselsättning för såväl gammal 
som ung. Fiskebryggan vid Revens grund är dessutom handikappanpassad 
vilket bidrar till att även rullstolsburna har möjlighet att sportfiska. Fisket 
fungerar som en positiv mötesplats för fiskeentusiaster och skapar en levan-
de innerstad runt strömmen. 
 
Norrköping är inte ensam om att ha ett större vattendrag som rinner genom 
stadskärnan, men dagens möjligheter till fiske efter mycket storvuxen lax 
och havsöring mitt i city är tillsammans med potentialen att skapa exklusiva 
fiskesträckor i industrilandskapet och utveckla fisket kring Himmelstalund 
och Åbackarna unik. 
 
Intresset för sportfiske är mycket stort även i resten av Europa och i stora de-
lar av övriga världen. Många fiskeentusiaster reser gärna långt för att få möj-
lighet till ett bra fiske. En speciell dragningskraft har de fiskepremiärer som 
hålls i vattendrag med storvuxen lax och öring. Ett exempel är premiären i 
Mörrumsån som lockar sportfiskare från när och fjärran och uppmärksam-
mas stort av media. 
 
Sportfisket i Norrköpings city har under ett antal år utvecklats till att bli ett 
av landets bästa fiskevatten för havsvandrande lax och öring. Fiskepremiä-
ren den 6 januari lockar sportfiskare från stora delar av Mellansverige. Sä-
songen 2000 såldes 1 110 fiskekort av vilka drygt 60 % gick till sportfiskare 
med hemadress utanför Norrköpings kommun. 30 fiskekort såldes till sport-
fiskare med hemadress utanför Sverige. Säsongen 2001 såldes 882 fiskekort. 
84 % av fiskekorten som sålts under 2000 och 2001 har varit dagkort. Ut-
över de sportfiskare som löst fiskekort har uppskattningsvis 1 500 till 2 000 
barn och ungdomar upp t o m 18 år fiskat gratis per år under 2000 och 2001. 
 
Det goda fisket efter storvuxen lax och öring är den viktigaste orsaken till att 
Strömmen lockar så många sportfiskare. Årligen fångas laxar på mer än 15 
kg och havsöringar på 10-12 kg. Förutsättningar för sportfiske efter framför 
allt havsöring i dessa viktklasser kan endast återfinnas på enstaka andra plat-
ser i värden. 
 
I dagsläget är fisket efter lax och öring koncentrerat till Norrköpings city. 
Om fisket utveckas så att möjlighet till fiske efter laxartad fisk även finns 
uppströms den nuvarande fiskesträckan skulle fiskets attraktionskraft öka. 
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Med god marknadsföring och tillhandahållande av färdiga sportfiskepaket 
med t ex fiskeguide, boende, kartor, fiskekort samt uthyrning av redskap 
skulle fisket kunna utvecklas till en viktig produkt för besöksnäringen. I Fis-
keriverkets turistutredning från 1999 anges att en sportfiskare som besöker 
en kommun i genomsnitt spenderar ca 500 kr per dag utöver inköp av fiske-
kort. Exempel på kostnader är bensin, kläder mat, boende m m. Destination 
Norrköping beräknar att 10 gästfiskare per dag skulle innebära ca 300 000 kr 
i månaden i ökade intäkter för besöksnäringen.  
 
Ett gott exempel på turistfiskets potential kan hämtas från Nyköping där en 
lokal arrangör under senare år sålt paketresor till Brittiska sportfiskare med 
flygresa, boende och laxfiske i Nyköpingsån inkluderat. Fisket i Strömmen 
är redan idag av minst samma klass som Nyköpings laxfiske och kan i fram-
tiden göras betydligt mer attraktivt.  

 

 

 
 

SOCIAL VERKSAMHET 

Fiskecentret i Strömsparken fungerar idag som ett nav för sportfisket i 
Strömmen. Här kan man köpa fiskekort, få information om fisket, binda flu-
gor och hyra utrustning. Dessutom vägs och registreras all laxartad fisk som 
fångas inom kortfiskesträckan här. Fiskecentret består av ett mindre hus med 
bl a toalett och ett angränsande bord för fiskrensning och är bemannat med 
fiskevärdar under den tid då fiske bedrivs.  
 
Fiskecentret fungerar som en central träffpunkt för sportfiskarna kring 
Strömmen. Här möts fiskeintresserade av olika åldrar och ursprung på lika 
villkor. Samvaron mellan olika kulturer bidrar till en större förståelse mellan 
olika etniska grupper, vilket märkbart har minskat konflikterna kring 
Strömmen. 

 
Kortsiktigt mål 
 
�� Fisket i Strömmen marknadsförs i många olika sammanhang av Destina-

tion Norrköping och andra kommunala aktörer. 
�  

 
Långsiktigt mål 
 
�� Färdiga sportfiskepaket med boende och annan service går att köpa ge-

nom Destination Norrköpings försorg. 
�  
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Idag bedrivs en omfattande ungdomsverksamhet i anslutning till fiskecent-
ret. Bl a erbjuds skolor och förskolor gratis s k skolfiske. Verksamheten har 
omfattat ca 900 respektive 1 500 ungdomar under 2000 och 2001. I samar-
bete med Lions har man dessutom arrangerat Sveriges största fisketävling 
för ungdomar med ca 100 respektive 350 deltagare under 2000 och 2001. 
 
Verksamheten är en spännande upplevelse för många barn och ungdomar 
och kan bidra till att skapa såväl ett framtida fiskeintresse som en ökad för-
ståelse för olika miljöfrågor. Dessutom rekryterar verksamheten barn och 
ungdomar till fiskeklubbarna som är verksamma kring Strömmen. 
 
Många ungdomar med skolproblem och behov av extra socialt stöd har del-
tagit i verksamheten kring fiskecentret. I flera fall har detta lett till såväl ett 
stort fiskeintresse som ett ökat förtroende mellan ungdomar och vuxna, vil-
ket i sin tur bidragit till att eleverna sedan fungerat bättre i skolan. 
 

 
 
 

FISKEVÅRD 

Med fiskevård menas åtgärder som syftar till att stärka bestånden av vissa 
fiskarter, ofta för att kunna erbjuda ett bättre fiske. Aktuella åtgärder kan 
vara allt från fiskutsättningar och byggande av laxtrappor till fångstbegräns-
ningar och samarbeten mellan fiskerättsinnehavare inom ett större vattenom-
råde.  
 
 

Fiskutsättningar 

Motala Ström har tidigare haft ett naturligt bestånd av havsvandrande öring 
och lax. Bestånden är sedan lång tid utslagna p g a utbyggnad av vattenkraft 
och försämrad vattenkvalitet. Det fiske efter lax och öring som idag före-
kommer i nedre delarna av Strömmen baseras helt på utsättningar av utvand-
ringsfärdiga, odlade smolt. Naturlig reproduktion har aldrig konstaterats, 
vilket innebär att uppgången av fisk i princip skulle upphöra om utsättning-
arna avbryts.  
 

 
Kortsiktigt mål 
 
�� Det sociala arbetet kring fiskecentret bibehålls och utvecklas. Prioriterade 

områden är integrationsarbete, ungdomsfiske, mentorskap för ungdomar 
med behov av extra socialt stöd samt åtgärder för att främja fiskeintresset 
hos unga flickor. 

�  
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Utsättningar av lax och öring har skett regelbundet sedan 1988. Under de 
senaste åren har omkring 10 000 smolt, fördelat på ca en tredjedel lax och 
två tredjedelar öring, satts ut varje år. Lax har företrädesvis tagits av Lule-
älvsstam och öring av Gullspångsstam. Kostnaden har uppgått till ca 100 
000 kronor per år. 
 

 
 
Utsättning av lax och öring vid Revens grund i Motala Ström. 
 
 
Utsättningarna har resulterat i goda återfångster och höga vikter. Under 2000 
har sportfiskarna rapporterat in en fångst av 626 laxfiskar med en samman-
lagd vikt av 2,8 ton. Under 2001 vägdes hela 736 fiskar in. Utöver detta har 
uppskattningsvis 100 till 150 laxfiskar med en sammanlagd vikt av 0,5 ton 
återutsatts per år. Den största laxen och öringen som rapporterades under 
2000 och 2001 vägde 16,8 respektive 12,7 kg. Av de öringar som vägdes in 
2001 vägde 23 st över 8 och 7 st över 10 kg. Förutsättningar för sportfiske 
efter havsöring i dessa viktklasser kan endast återfinnas på enstaka andra 
platser i värden.  
 
För att kunna erbjuda ett lika gott fiske som idag måste utsättningarna vara 
åtminstone lika stora som idag. Sätts mer fisk kommer även fångsterna att 
öka. Vid utsättning av fisk måste särskilt tillstånd hos Länsstyrelsen sökas. 
 
Utsättningar av odlad fisk har alltid en påverkan på naturligt förekommande 
arter. En effekt kan vara att naturliga bestånd påverkas på genetisk nivå vil-
ket leder till en permanent förlust av genetisk variation. I Strömmen är de 
ursprungliga bestånden av lax och öring sedan länge utslagna, men utsätt-
ningarna kan befaras påverka naturliga bestånd i kustmynnande, mindre vat-
tendrag i t ex Bråviken.  
 
Under 2001 inledde Gatu- och parkkontoret med stöd av Länsstyrelsen och 
Fiskeriverket ett projekt som bl a syftar till att bedöma vilken genetisk på-
verkan utsättningarna i Strömmen haft på de naturliga öringstammarna samt 
att utgöra underlag för beslut om framtida utsättningsstrategi. Projektet be-
räknas slutrapporteras tidigast 2003. 
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Om utsättningarna i Strömmen bedöms ha en påverkan bör man överväga att 
byta stam. Utifrån dagens kunskap är det rimligt att anta att utsättning base-
rade på en lokal öringstam innebär en mindre risk för påverkan än dagens 
utsättningar.  
 

 

 
 
Fiskvägar 

I slutet av 1980-talet väcktes frågan om att åter ge laxen och havsöringen 
möjlighet att vandra förbi dammarna i Norrköping. Projektet drevs inled-
ningsvis av Sportfiskarna och syftade till att skapa en fri vandringsväg upp 
till Vättern. Under första hälften av 1990-talet gjordes dels en utredning om 
möjligheterna att anlägga fiskvägar vid dammarna i Norrköping samt ett ut-
sättningsförsök med utvandringsmogna öringungar.  
 
Utredningen om fiskvägar visade att det är teknisk möjligt att anlägga fisk-
vägar vid Hästskodammen, Södra dammen, Bergsbrodammen och Gryts-
dammen (se bilaga B för orienteringskartor), men att det är mycket svårt att 
avgöra om den uppvandrande fisken kommer att utnyttja trapporna. Kostna-
den för att anlägga alla fyra fiskvägarna beräknades till ca 6 miljoner kronor. 
 
Utsättningsförsöket genomfördes 1992 och syftade till att belysa möjlighe-
terna för fisk utsatt i olika delar av Strömmen att vandra ut till havet. Märkt 
fisk sattes vid Skärblacka, Fiskeby och Revens grund. Resultaten visade på 
mycket låg återfångst av fisk från Skärblacka, medan återfångsten var god 
för fisk utsatt vid Fiskeby och Revens grund. Skillnaderna i återfångst var 
mycket låga mellan Fiskeby och Revens grund. Resultatet innebär att förut-
sättningarna att etablera ett reproducerande havsöringsbestånd som leker 
uppströms Glan är dåliga. För sträckan upp till Fiskeby begränsas inte möj-
ligheterna av lokal dödlighet hos utvandrande fisk i t ex kraftverksturbiner. 
 

 
Kortsiktigt mål 
 
�� Lax och öring sätts ut i sådan omfattning att de åtminstone ger ett lika 

gott sportfiske som under 1990-talet. Detta innebär att minst 10 000 
smolt sätts ut per år. Senast 2005 sätts minst 15 000 smolt per år ut. 

 

 
Långsiktiga mål 
 
�� Senast 2010 sätts minst 20 000 smolt per år ut. 
�� Utsättningarna sker på ett sådant vis att risken för påverkan av naturliga 

bestånd av havsvandrande öring minimeras. 
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Stationär öring från sträckan genom industrilandskapet fångad 1999. Fisken härstammade 
från utsättningsförsöket 1992. 
 
 
Under 1999 utreddes möjligheterna till reproduktion av lax och öring i 
Strömmen inne i Norrköping. Utredningen kom fram till att det är fullt möj-
ligt att åstadkomma reproduktion av lax och öring, men att detta kräver att 
fiskvägar anläggs, vattenreglering förändras samt att viss biotopvård eventu-
ellt genomförs.  
 
Det område i industrilandskapet som har bäst potential för att erbjuda ett at-
traktivt fiske efter lax och öring är området kring Kåkenhus. Skall fisk ges 
möjlighet att vandra hit via fiskvägar finns två alternativ som vardera har 
olika fördelar och nackdelar: 
 
1. En fiskväg upp till Hästskodammen följt av en fiskväg upp till Södra 

dammen: Den stora fördelen med denna lösning är att lax och öring 
kommer att finnas i Hästskodammen i anslutning till Louis DeGeer. Detta 
område erbjuder dock begränsade möjligheter till fiske, varför förekoms-
ten främst får ses som positiv ur PR-synpunkt och pedagogisk synvinkel. 
Tekniskt sätt är det relativt enkelt att bygga en fiskväg upp till Hästsko-
dammen och en rad olika alternativ har presenterats. Fiskvägen upp till 
Södra dammen kan dock innebära större svårigheter, men kunskaperna 
om olika lösningar är bristfälliga. 

2. En fiskväg direkt upp till Södra dammen: Denna lösning har fördelen av 
att minimera förlusterna av fisk som inte hittar in i fiskvägen. Ett centralt 
problem med fiskvägar, speciellt i större vattendrag, är nämligen att få 
den uppvandrande fisken att hitta ingången till fiskvägen. Tvingas fisken 
gå genom flera fiskvägar kommer alltså, teoretiskt sett, färre fiskar att ta 
sig till området kring Kåkenhus. Ett betydande problem med en fiskväg 
direkt upp till Södra dammen är dock svårigheten att hitta en lämplig pla-
cering. Driften av Bergsbron-havets kraftverk innebär att kraftverksom-
rådet är dåligt lämpat för en fiskväg och andra lösningar än att gå genom 
kraftverket saknas i nuläget. Kraftverkets framtida drift har dock ifråga-
satts i olika sammanhang. Upphör verksamheten bör dock möjligheterna 
att anlägga en fiskväg inom området utredas. 
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I dagsläget finns ett flertal olika förslag till fiskvägar, men kunskapen om t 
ex funktion, kostnad och eventuella konflikter med andra intressen är brist-
fälliga. I 1999 års utredning om möjligheterna till reproduktion av lax och 
öring i Strömmen diskuteras fördelar och nackdelar med några av de före-
slagna lösningarna. 
 

 

 
 

Biotopvård 

Med biotopvård avses förändringar i och kring ett vatten i syfte att restaurera 
eller optimera den fysiska miljön för t ex fisk. Ofta handlar det om att skapa 
bättre lek- och uppväxtförhållanden för laxfiskar genom att t ex lägga ut 
lekgrus eller block. 
 
Ända fram till början av 1900-talet utgjordes större delen av åfåran i centrala 
Norrköping av lek- och uppväxtområden vilka i sin helhet var tillgängliga 
för havsvandrande lax och öring. Trots att vattenkraften i ån sedan lång tid 
tillbaka utgjort en viktig energikälla som nyttjats flitigt för allehanda indust-
riell verksamhet så utgjorde den tidens kraftanläggningar tämligen begrän-
sade ingrepp i strömfåran. Uppskattningar tyder på att de tillgängliga lek- 
och uppväxtytorna nedströms Grytsdammen uppgick till ca 5 ha i början av 
1900-talet. 
 
Under 1900-talet har omfattande fysiska förändringar av Strömmen genom-
förts. Både i samband med kraftverksutbyggnaderna och den moderna sta-
dens framväxt har en rad utfyllnader och kajbyggnationer längs Strömmens 
stränder utförts. De idag kvarvarande områdena med en ursprunglig botten-
struktur återfinns främst på sträckan mellan Grytsdammen och västra delen 
av Laxholmen. Ett mindre område med grovkorniga bottnar återfinns också 
mellan Kråkholmen och Hästskodammen. Den sammanlagda arealen med 
naturliga grusiga, steniga och blockiga bottensubstrat lämpade för lek och 
uppväxt av lax och öring uppgår till ca 2 ha. 
 

 
Kortsiktigt mål 
 
�� Kunskapen om alternativa fiskvägslösningar utgör ett fullgott underlag 

för beslut om genomförande. 
 

 
Långsiktigt mål 
 
�� Lax och öring har åter möjlighet att vandra i Strömmen genom Norrkö-

ping. I första hand kan fisk vandra upp till sträckan mellan Bergsbro-
dammen och Södra dammen. 
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Botten dominerad av sten och block kring Bergsbron. Botten är väl lämpad för lek och 
uppväxt för lax och öring. 

 
I utredningen om möjligheterna till reproduktion av lax och öring i Ström-
men inne i Norrköping från 2000 föreslås flera olika biotopvårdande åtgär-
der som skulle öka arealen lämpliga lek- och uppväxtytor. Exempel på åt-
gärder som skulle kunna vara aktuella är utläggning av lekgrus samt utriv-
ning av betongtrösklar. Förslagen är av översiktlig karaktär och måste ytter-
ligare belysas innan beslut om genomförande fattas. I nuläget saknas t ex 
kunskap om kostnad, långsiktig hållbarhet och konflikter med andra intres-
sen.  
 

 

 
 

 
Kortsiktigt mål 
 
�� Kunskapen om behovet av och möjligheterna till biotopvårdande åtgärder 

i Strömmen utgör ett fullgott underlag för beslut om genomförande.  
 

 
Långsiktigt mål 
 
�� Områden som kan förbättras med biotopvårdande åtgärder och samtidigt 

nås av havsvandrande lax och öring är åtgärdade. 
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Vattenföring 

Vattenföringen från Glan genom Norrköping uppgår i medeltal till 90 m3/s. 
Flödet är dock inte jämnt fördelat under året. Under vårflodens maximum i 
april uppgår ofta dygnsflödet till omkring 200 m3/s och under extrema för-
hållanden har dygnsflöden på hela 350 m3/s uppmätts. Årets lägsta flöden 
brukar inträffa mellan juli och oktober. Under denna period ligger medelflö-
det ofta runt 60 m3/s och de lägsta dygnsflödena så lågt som 10-15 m3/s. Va-
riationerna mellan olika år är dock mycket stora. Regleringen av Strömmen 
innebär också att flödet vissa helger stryps till 7 m3/s. 
 
Flödet genom Norrköping regleras av vattendomar. I domen för Holmens 
kraftverk fastslås bl a vilka vattenmängder som får tappas genom Holmens 
kraftverk och hur stort flödet som rinner genom industrilandskapet måste 
vara. Under normala flödesförhållanden rinner ca 90 % årsflödet genom 
Holmens kraftverk. Resterande vatten fördelas under dygnet så att det dagtid 
rinner 20 m3/s över Grytsdammen och vidare under Bergsbron medan flödet 
stryps under dygnets mörka timmar. Vid Södra dammen tas dagtid 17 m3/s 
av flödet för drift av kraftverket Bergsbron-havet. Resterande 3 m3/s rinner 
förbi Kråkholmen och Hästskodammen.  
 

 
 
Olika vattenflöden vid Kåkenhus uppströms Bergsbron. Till vänster rinner 15 m3/s och till 
höger 5 m3/s. 
 
Den typ av reglering som tillämpas på sträckan genom industrilandskapet 
kallas korttidsreglering och innebär påtagligt negativa konsekvenser för 
vattnets växt- och djurliv. Dagens reglering innebär bl a att reproduktion av 
lax och öring inte är möjlig. För att åstadkomma detta krävs, utöver att ska-
pa fiskvägar, att nuvarande reglering ändras så att ett kontinuerligt flöde sä-
kerställs på fallsträckorna. För fiskvägarnas funktion krävs dessutom ett 
visst flöde. 
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En ur biologiskt perspektiv mer fördelaktig reglering av sträckan genom in-
dustrilandskapet kan åstadkommas på olika sätt: 
 
1. Omprövning av vattendom: Detta kan t ex ske genom att kommunen 

lämnar in en ansökan till Kammarkollegiet. Finner kollegiet att motiven 
till omprövning är skäliga, d v s att miljövårdsskälen väger tungt i förhål-
lande till följderna för kraftverksintressena, kan de begära omprövning av 
domen. Vid en omprövning kommer sannolikt även vattnet som rinner 
dagtid genom industrilandskapet att diskuteras vilket kan föranleda för-
ändringar av domen. 

2. Köp av vatten: Kommunen eller annan aktör kan välja att betala kraftbo-
laget för att släppa mer vatten genom industrilandskapet. 

3. Frivillighet: Kraftbolaget kan av miljöskäl välja att frivilligt släppa mer 
vatten genom industrilandskapet. 

 
Ytterligare en aspekt på frågan är den framtida driften av Bergsbron-havets 
kraftverk. Ska verksamheten upphöra och intäktsbortfallet kompenseras ge-
nom ökad drift av Holmens kraftverk innebär det att ännu mindre vatten, sett 
över året, kommer att gå i den ursprungliga åfåran genom industrilandska-
pet. 
 

 

 
 
 

LÖPANDE DRIFT 

Fiskecentret i Strömsparken fungerar idag som ett centrum för den löpande 
driften av verksamheten. Här kan man köpa fiskekort, få information om 
fisket, binda flugor och hyra utrustning. Huset är bemannat med fiskevärdar 
under den tid då fiske bedrivs. Fiskevärdarna har tidigare ingått i ett arbets-
marknadsprojekt och bl a erbjudit skolor- och förskolor gratis skolfiske, in-
formerat allmänheten om fiskefrågor i anslutning till fiskecentret och ansva-
rat för skötseln av fiskecentret och dess närområde. 

 
Kortsiktigt mål 
 
�� Kommunen fortsätter arbetet med att åstadkomma en ur biologiskt per-

spektiv mer fördelaktig reglering av Strömmen. 
 

 
Långsiktigt mål 
 
�� Regleringen av Strömmens vattenföring begränsar ej möjligheterna till 

reproduktion eller lekvandring av lax och öring.  
�� Vid regleringen tas stor hänsyn till sportfiskets intressen.  
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För att utveckla verksamheten, erbjuda en hög servicenivå och tillse att fis-
keregler efterföljs är det av stor vikt att även fortsättningsvis hålla fiskecent-
ret bemannat med fiskevärdar samt att bevaka området med fisketillsyns-
män. Tillsynen bör koncentreras till sträckorna med laxartad fisk, men om-
fatta hela fiskevårdsområdet. 
 
Kommunen kan genom avtal överlåta driften av verksamheten till en före-
ning eller annan extern aktör. För att genomföra detta krävs att organisatio-
nen har en bred kunskap om sportfiske och fiskevård och ett stort engage-
mang för att utveckla fisket, servicen kring fisket samt den sociala verksam-
heten. Det är också av stor vikt att verksamheten drivs i samråd med kom-
munen. 
 
Starka motiv för att låta en förening eller annan extern aktör ta över den lö-
pande driften är att ett större ansvar med ökade möjligheter att påverka verk-
samheten kan leda till ett större engagemang, ökad kontinuitet i verksamhe-
ten och en utveckling av sportfisket. Positivt är också om det kan generera 
ett bredare samarbete mellan fiskerättsinnehavare, sportfiskare, föreningsliv, 
turist- och besöksnäring och intresserad allmänhet. 
 

 

 
 

 
Kortsiktigt mål 
 
�� Den löpande driften av strömmenfisket och fiskecentret sköts, i samråd 

med kommunen, av en förening eller annan extern aktör med bred kun-
skap om sportfiske och fiskevård och ett stort engagemang för att utveck-
la fisket, servicen kring fisket samt den sociala verksamheten. 

 

 
Långsiktiga mål 
 
�� Fiskevårdsområdesföreningen ansvarar för sportfiskefrågorna inom hela 

området och övertar kommunens roll att teckna avtal med driftansvarig 
aktör. 

�� Sportfisket genererar så mycket intäkter att en bred verksamhet med ser-
vice kring fisket, fiskevård, fisketillsyn, social verksamhet m m bedrivs 
och att minst en fiskevärd är finansierad. 
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FRAMTIDSIDÈER 

Under denna rubrik har vi samlat ett antal idéer på mer eller mindre realis-
tiska projekt som skulle kunna genomföras i framtiden. 

 

Fiskens hus 

Ett museum över fiskets utveckling och dess betydelse för stadens framväxt 
skulle kunna uppföras i anslutning till Strömmen. En lämplig plats skulle 
kunna vara i någon byggnad kring Stadsmuséet och Strykjärnet eller på 
Strömsholmen. 

 

Öringbäckar i staden 
Vid strömmen skulle en mindre ”öringbäck” kunna anläggas där lekande 
havsöring skulle kunna beskådas av allmänheten. Platser som skulle kunna 
vara aktuella är Strömsparken, kanalen framför Holmentornet eller i anslut-
ning till en fiskväg eller ett ”Fiskens hus”. En liknande anläggning finns re-
dan vid Aquaria vattenmuseum i Stockholm där lekmogen havsöring varje 
höst vandrar in i muséet via en konstgjord bäck.  

 

Strömsholmen 
Ön skulle kunna hysa någon slags anläggning eller aktivitet knutet till fisket. 
Idéer är bl a ett utvecklat ungdomsfiske och handikapfiske, fiskebryggor, 
fiskecenter eller fiskens hus.  
 
Akvarier 
I anslutning till exempelvis en fiskväg eller fiskens hus skulle ett större 
akvarium kunna anläggas där livet under strömmens yta kan beskådas. Ex-
empel på liknande anläggning finns i Mörrum där åns laxar och havsöringar 
kan simma in i ett akvarium. 
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BILAGA A. ÅTGÄRDER 

För att uppfylla strategins kortsiktiga mål behövs nedanstående åtgärder ge-
nomföras. Kultur- och fritidsnämnden har det övergripande ansvaret för 
sportfiskefrågor i kommunen och har därmed en samordnande roll i genom-
förandet, men det direkta ansvaret för enskilda åtgärder kan i flera fall ligga 
på andra aktörer. 
 

Fisket i Strömmen 

�� Verka för att ett fiskevårdsområde med samtliga fiskerättsinnehavare re-
presenterade bildas för Motala Ström från Fiskeby bruk till gränsen mot 
det fria handredskapsfisket. 

�� Tillse att fiskekort kan köpas för huvuddelen av fiskevårdsområdet. 
�� Tillse att fisket inom området kring Revens grund bedrivs ungefär som 

idag. 
�� Tillse att fiske efter laxartad fisk erbjuds inom delar av sträckan genom 

industrilandskapet. 
�� Skapa god tillgänglighet till lämpliga fiskeplatser inom Industrilandska-

pet. 
 

Rekreation och turism 

�� Marknadsför fisket i Strömmen. 
 

Social verksamhet 

�� Tillse att det sociala arbetet kring fiskecentret bibehålls och utvecklas. 
Prioriterade områden är integrationsarbete, ungdomsfiske, mentorskap 
för ungdomar med behov av extra socialt stöd samt åtgärder för att främja 
fiskeintresset hos unga flickor.  

 

Fiskevård 

�� Tillse att lax och öring sätts ut i sådan omfattning att de åtminstone ger 
ett lika gott sportfiske som under 1990-talet. Detta innebär att minst 10 
000 smolt sätts ut per år. Senast 2005 ska minst 15 000 smolt sättas ut per 
år ut. 

�� Utreda fördelar och nackdelar med olika alternativa fiskvägslösningar för 
lax och öring inom indusrilandskapet. Materialet ska utgöra ett fullgott 
underlag för beslut om genomförande. 

�� Utred behovet av och möjligheterna till biotopvårdande åtgärder i 
Strömmen. Materialet ska utgöra ett fullgott underlag för beslut om ge-
nomförande. 

�� Fortsätt arbetet med att åstadkomma en ur biologiskt perspektiv mer för-
delaktig reglering av Strömmen. 
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Löpande drift 

�� Uppdra åt en förening eller annan extern aktör att, i samråd med kommu-
nen, sköta den löpande driften av strömmenfisket och fiskecentret.  
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BILAGA B. ORIENTERINGSKARTOR 
 

 
 
Orienteringskarta över Motala Ström mellan Fiskeby och Bråviken. Det föreslagna fiske-
vårdsområdet är markerat med blått raster. 
 
 

 
 
Orienteringskarta över Motala Ström inom centrala delarna av Norrköping. 


