Fisket i Stockholms ström - då och nu
Fisket i Strömmen har varit fritt för Stockholmare sedan länge.
Rättigheten till yrkesfiske på Kronans vatten reglerades av
Riksrådet redan 1436 och i Drottning Kristinas privilegiebrev
1632. År 1985 infördes lagen om fritt handredskapsfiske i
Mälaren och skärgården och gäller därmed även i Stockholms
ström. Hur bra lax- och öringfisket en gång var är svårt att veta
säkert. Kung Adolf Fredrik skall 1771 låtit utplantera laxfiskar
vid slottet.
En ny epok av fisk inleddes när reningsverken gjorde
vattenkvaliteten bättre i början av 1970-talet.
Efter en lyckad utsättning 1973 har strömmen regelbundet
försetts med lax- och öringsmolt. Idag sätts ca 25.000 smolt
ut för att trygga fisket eftersom den naturliga reproduktionen
missgynnats av reglerad vattenföring.
En bra vattenföring ökar förutsättningarna för ett lyckat
fiske då det lockar upp fisk från havet. Hela sträckan mellan
stadshuset uppe vid Mälaren och Blockhusudden på
Djurgården har ett bra lax- och havsöringfiske.
Förutom lax och öring finns det över 30 andra fiskarter som
lever i eller besöker Stockholms ström, vilket gör vattnet till ett
av det mest artrika i länet.
Håvbåtarna i
Strömmen omnämns
redan år 1520 och
mellan 1930-1940
fanns det dryga
femtiotal håvbåtar.
Idag finns endast tre
äldre och en ny båt
i bruk. Håvbåtarna
kräver speciellt
tillstånd för att
användas
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Information om fiske i Strömmen
www.stockholmsstad.se/fiske
www.stromstararna.se

Varje år fångas
många laxar och
öringar i strömmen.
Rekordet för lax
är 21,8 kg och
havsöring 13,4
kg, något att
betänka vid val av
fiskeutrustning.
Rapportera
dina fångster på
stromstararna.se
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Information om fiskeplatser, fiskeregler
samt vilka arter du kan fiska

LIVSCYKEL

Smolt, 2-årig
15-20 cm

I havet har lax och öring samma silverblanka kamouﬂagefärg
och är snarlika i övrigt. Skillnad ser man på fläckarna längst
sidan som hos laxen knappt sträcker sig nedanför sidolinjen
medan öringen är helt prickig. Öringen jagar spigg, tobis och
kräftdjur i skärgården medan laxen växer sig stor på strömming
och skarpsill i havet runt Gotland och Bornholm.

Under vintern silar vatten igenom grushögen med den gömda
rommen. Till våren kläcker rom-kornet, det 25 mm stora
gulsäcksynglet blir snart en stirr, lax eller havsörings-unge,
som lever i sötvatten under 1-3 år. En vår när ungen är mogen
för livet i havet, ca 15 cm stor, kallas den smolt. Då blir den
silverfärgad och präglas på det vattendrag den vandrar ut ifrån.
två till fyra år senare återvänder den som vuxen för lek.

På hösten är det dags för lek då fiskarna blir brunaktiga
och får läderartat skinn för att den slitsamma vandringen
upp i sötvattnet. Dessa mörka ﬁskar kan ses på senhösten i
Strömmen - leken ses bäst från Norrbro. Hanens underkäke
blir omformad till en krok som är till hjälp då han strider för
sitt revir. Rommen täcks med grus av honan som kan göra flera
så kallade “lekgropar” Efter leken återvänder de till havet och
cykeln börjar om.

Utsättningar
Vid Spjutsund, utanför Gålö,
fångas varje höst leköringar
som kramas på rom och
mjölke. Efter befruktning
läggs rommen in på en
laxodling där den ligger
fram till kläckingen i april.
Efter 1,5-2,5 år utplanteras
öringungarna i Strömmen
och i restaurerade bäckar.

Märkt fisk

Havsöring (blank)
Salmo trutta

Havsöring (hane, lekdräkt)

Om du fångar en brick-märkt fisk så hjälp fisk ochfiskeriforskningen och rapportera in den på SLUs hemsida:
www.slu.se/fiskmarkning. Märket har ett unikt ID-nummer
och är fäst under ryggfenan och finns i främst två varianter
(se bild). All lax och öring som är odlad är märkt genom att
fettfenan är bortklippt enligt lag.
Fettfena

Lax (blank)
Salmo salar

Utsättningarna är en en förutsättning
för ett fortsatt bra fiske i Strömmen.

Carlinmärke

Ankarmärke

STOCKHOLMS STRÖM

Från romkorn till fisk

Mälaren
Karta med strömmande sträckor
Östersjön
Fiskeförbud 1/7-31/12 (mörka partier)
Fågelmatning, fiskeförbud 1/11-31/3
Vadningsbart område för flugfiske

Lax och Havsöring

TECKENFÖRKLARING

HAVSÖRINGENS

Stirr, 1-årig
7-10 cm

FISKEREGLER

Öringsyngel
ca 25 mm

§ Fritt handredskapsfiske
gäller i Strömmen
§ Miniminått: Gös 40 cm
(45 cm i Mälaren),
Öring 50 cm och lax 60 cm
§ Max 3 st gäddor/dag inom
fönsteruttaget 40-75 cm
All fisk under minimimåttet
släpps tillbaka
§ Ryckfiskeförbud, felkrokad
fisk sätts tillbaka
§ Fiskeförbud 1/7 - 31/12
från dammluckan till
5 meter nedströms
Stallbron/Riksbron

Befruktat
romkorn
5 mm

Ögonpunktat
romkorn
5 mm

Gulesäcksyngel
ca 22 mm

