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INLEDNING
Tierps kommun har under 2013-2014 färdigställt ett omlöp runt ett vandringshinder i 
nedre delen av Tämnarån, nära Karlholm. Omlöpet medger fri vandringsväg för fisk runt 
dämmet. Kommunen frågade under våren 2014 Upplandsstiftelsen om man kunde hjälpa 
till med en undersökning av fiskfaunan i omlöpet. Stiftelsen utförde därför ett provfiske på 
sensommaren 2014. Vid provfisket deltog Johan Persson, Tomas Remén Loreth och Per 
Stolpe, samtliga Upplandsstiftelsen. 

METODER
Omlöpet provfiskades 3 september 2014. Elfiske enligt Fiskeriverkets standard SS-EN 
14011 genomfördes. Tre utfiskningar gjordes. För fisket användes ett LUGAB L600 elfiske-
aggregat. Spänningen var 400-600 V. Vattentemperaturen i vattendraget var 15 °C.

Bild 1. Fisk fångad på elfiske i omlöpet i Tämnarån 3 september 2014. Till vänster ett årsyngel av mört, överst 
en stor stensimpa, under den en abborre och en mört. Överst till höger ett årsyngel av sutare och under den ett 
årsyngel av id. 
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RESULTAT
Följande arter fångades:

Fiskart Antal individer Maxlängd (mm) Minlängd (mm)

Abborre 12 158 62

Gers 1 68 68

Gädda 1 158 138

Mört 106 130 40

Stensimpa 2 90 61

Id 10 114 54

Sutare 1 28 28

Mört var den klart dominerande arten i omlöpet följd av id och abborre. Merparten av fisken 
fångades där någon form av skugga fanns, exempelvis under bron eller i täta algmattor.

Bild 2. Omlöpet uppströms bron. I de mörkgröna algmattorna längs kanterna fångades en del fisk.
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Kompletterande provfiske 
I samband med en exkursion med Upplandsstiftelsens rådgivande expertgrupp i 
vattenvårdsfrågor den 7 oktober 2014 gjordes ett demonstrationselfiske i omlöpets nedre 
del. På relativt kort tid, och på en utfiskning, fångades tre öringyngel med längderna 91, 97 
och 110 mm. Dessa yngel är kläckta i Tämnarån under våren 2014, vilket således innebär att 
självföryngrande öring (troligen havsöring) finns i ån. 

Bild 4. Strömsträckan omedelbart nedströms omlöpet. Här är beskuggningen föredömlig. 

Bild 3. Omlöpet nedströms bron. På denna bild blir avsaknaden av beskuggande vegetation påtaglig. 
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SLUTSATSER
De påträffade fiskarterna var väntade i denna typ av miljöer. Generellt var dock fiskfångsten 
betydligt mindre än vad som kunde förväntas, med största sannolikhet beroende på avsaknad 
av beskuggning. Omlöpet bedöms fungera bra för fiskvandring och med plantering av buskar 
och mindre träd som beskuggar strömsträckan kommer omlöpet troligen fungera ännu bättre 
för skyggare fiskarter, så som öring, men även att hysa större mängder fisk.  

Avslutningsvis är resultaten från det kompletterande elprovfisket i oktober mycket 
intressanta eftersom vi kan konstatera att en självföryngrande öringstam finns i Tämnaråns 
nedre delar. Om ett riktigt elfiske med tre utfiskningar över hela omlöpet hade genomförts 
hade sannolikt fler öringyngel fångats. Utsättningar av fisk i dessa delar av ån bör inte få 
ske och det är mycket angeläget att ytterligare åtgärder görs i Tämnarån för att frilägga 
fler lekområden, exempelvis genom utrivning av vandringshinder eller genom att anlägga 
fiskpassager.  

Bild 5. Öringyngel fångat i omlöpet vid Tämnarån 7 oktober 2014.
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