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Nog är det märkliga tider och mycket har 

ställts in eller stannat upp. Pandemin 

påverkar det mesta, havs- och 

sötvattengruppen och arbetet med denna ej 

undantagen. Innan coronan hade även 

Sverige i sitt grepp hann Älvräddarnas 

generalsekreterare hålla några föredrag i sin 

föredragsserie om betydelsen av 

strömmande vatten för friska 

[vattendrag]ekosystem. Flera föredrag var 

inbokade inom Dalarnas och Gävleborgs 

län bl.a. av fiskevårdsföreningar i Ockelbo 

och Hudiksvall. Dessa fick dock tyvärr 

ställas in. Älvräddarna har likväl på 

föredömligt vis försökt ta nya tag och 

försökt tänka ut kreativa lösningar. Under 

biologiska mångfaldens dag den 22 maj 

arrangerade de bl.a. ett livesänt samtal 

mellan olika intressanta aktörer som 

diskuterade rinnande vatten och biologisk 

mångfald på plats vid två åar i Nordanstigs 

kommun d.v.s. i Gävleborgs län.   

Förord 

Inom Naturskyddsföreningen Gävleborg 

har två vattenstudiecirklar genomförts i 

Gävle respektive Hofors. De hann starta i 

tid och tog de avslutande träffarna utomhus. 

Därtill var deltagarna så kreativa att de såg 

till att de två studiecirklarna hade en 

gemensam träff vid Testeboån. Därtill finns 

det vattenvänner som inte låter sig hindras 

utan beger sig ut och genomför 

restaureringsåtgärder i vattendrag i sin 

närhet och de som arbetar med detta 

professionellt fortsätter sitt idoga arbete. Ni 

följer väl Gävle-Dala Havs- och 

sötvattengrupp på Facebook? Där delas 

många goda exempel. 

https://www.facebook.com/vattengruppeng

avleborg/  
 

Utomhusaktiviteter såsom 

restaureringsåtgärder i ett vattendrag eller 

skräpplockning längs en bit av ett 

vattendrag är för övrigt väldigt tacksamma 

aktiviteter i en tid då minimering av 

smittspridning är nödvändig.  
 

Det här blir det sista elektroniska 

nyhetsbrevet från mig, Jenny Olsson, då jag 

måste lägga mitt fokus på mitt fortsatta 

ordförandeskap i Naturskyddsföreningen 

Gävleborg. Tommy Stenergard från vår 

arbetsgrupp och nu även ledamot i 

Naturskyddsföreningen Gävleborgs styrelse 

kommer att ta över samordnandet av vår 

havs- och sötvattengrupp framöver. Tommy 

är otroligt erfaren inom miljö- och 

naturområdet och hans hjärta klappar hårt 

för våra vatten. Varmt välkommen som ny 

samordnare för Gävle-Dala Havs- och 

sötvattengrupp Tommy! 

Jenny Olsson En padda vid nedre Dalälvens strand 

https://www.facebook.com/vattengruppengavleborg/
https://www.facebook.com/vattengruppengavleborg/
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Gott hopp om laxen i Testeboån 

Fram till början av 1960-talet fångades stora 

laxar i Testeboån, men sedan var det tomt på 

lax i många år, beroende på för hårt fiske, 

flottledsrensningar, reglering av 

vattenföringen och inte minst vattenkraften. 

En kväll i slutet av oktober samlades ett 

tjugotal personer i Ockelbo för att lyssna på 

Bernt Moberg som berättade om läget idag 

för fisken och fiskevården i Testeboån, 

inbjuden av projektet Testeboåns vänner.  

Laxen vandrar återigen i ån, vilket visades 

på film från fiskräknaren i Strömsbro nära 

utloppet i Gävle. Enskilda fiskar som har 

individmärkts återkommer till räknaren där 

de kan identifieras och storleksjämföras 

mellan besöken framför kameran, vilket ger 

bra data för forskare och andra intresserade. 

Laxen kom inte tillbaka utan mödosamma 

åtgärder för en återetablering, i samarbete 

mellan ideella krafter, organisationer, 

företag, berörda kommuner och staten. Ån 

har sedan fått status som ett vildlaxvatten 

och är ett indexvatten för laxen i Östersjön. 

När mötet hölls hade kraftverket i Strömsbro 

varit stängt i nästan ett år av juridiska skäl. 

Bernt Moberg hade gott hopp om framtiden 

för all fisk i ån.  

Bernt Moberg vid det uppskattade föredraget i Ockelbo. Foto: Jan Östlund 

Det handlade mycket om lax, men totalt har 

man funnit 26 arter av fisk i Testeboån. 

En tid efter mötet i Ockelbo skedde ett 

bakslag genom att ett principiellt viktigt 

domstolsutslag gjorde att verksamheten i 

Strömsbro kunde återupptas. Kraftverket 

utgör därmed återigen ett hinder för den 

vandrande fisken. När det tidigare 

producerade el pausades det vissa dagar för 

att låta fisk passera och så kan nog ske igen 

nästa säsong. Genom ett medborgarförslag 

till Gävle kommun har Bernt Moberg också 

fått politikerna intresserade av att hitta en 

långsiktig lösning som kan göra alla till 

vinnare. Förutsättningarna ser goda ut.  

Se själv filmer på fisken i Strömsbro på 

www.fiskdata.se  

  

Jan Östlund 

Mer skydd av Testeboåns 
vattensystem 

I november 2019 inrättades ett 

naturreservat som ger förstärkt skydd av 

Testeboån. Sedan tidigare är Testeboån 

skyddad som naturreservat från Oslättfors 

ned till E4-bron och i deltat vid mynningen 

i havet i Gävle. Hela sträckan från 

Oslättfors till havet är dessutom Natura 

2000-område.  

Det nya beslutet ger liknande skydd åt delen 

uppströms Oslättfors till Mellansjön, 

inklusive Lundbosjön och dess öar, stränder 

och omgivande våtmarker och skogar. Det 

nya reservatet har fått namnet Lundbosjöns 

naturreservat och är över 1 100 hektar stort, 

mer än dubbelt så stort som Testeboåns 

naturreservat. Utöver skyddet av livet i 

vattnet har beslutet också betydelse för fiske, 

paddling och annat friluftsliv. 

Jan Östlund 

http://www.fiskdata.se/


Tips och önskemål – Hjälp till att göra Gävle-Dala Havs- och 
sötvattengrupp levande! 

Våra vatten behöver fortfarande vår 

hjälp. Föroreningar, vandringshinder, 

diken och annat elände försvinner inte av 

sig självt, vi behövs! Tveka därför inte 

att höra av er till Tommy Stenergard med 

tips och idéer  om vad som kan göras och 

hur vi kan bli fler aktiva. Kanske är det 

någon som vill sitta med i ett vattenråd 

inom något av våra två län för 

föreningens räkning eller anordna en 

skräpplockardag längs ett vattendrag 

eller på en strand och vill ha hjälp med 

marknadsföringen. 

tommy.stenergard@telia.com  Kalendarium och tips 

22 augusti kl.12.30 Älvräddarnas digitala 

årsmöte, anmälan via: 

https://alvraddarna.se/arsmotet2020 
 

Kolla in Havs- och vattenmyndighetens 

kalendarium, de arrangerar t.ex. en digital 

konferens om Fysisk påverkan i svenska 

kustvatten den 15 oktober. 

https://www.havochvatten.se/hav/uppdrag--

kontakt/evenemang.html 
 

Det finns flera intressanta Facebooksidor att 

följa för oss som är intresserade av 

vattenfrågor, här kommer några förslag: 

https://www.facebook.com/slu.viltfiskmiljo/ 
 

https://www.facebook.com/Havs-och-

Vattenmyndigheten-143454845848356/ 
 

https://www.facebook.com/Fiskeochvattenvard

iDalarna/ 
 

https://www.facebook.com/groups/alvraddarna/ 
 

https://www.facebook.com/vattengruppengavle

borg/ 

För tillfället efterlyses särskilt intressanta 

inspel från Dalarnas län, något vackert vatten, 

en lyckad restaurering eller dylikt! 

Några exempel på vattenvårdsförbund inom 

Dalarnas och Gävleborgs län med egna 

hemsidor: 

Dalälvens vattenvårdsförening 

http://www.dalalvensvvf.se/Index.html 

Gästriklands vattenvårdsförening 

http://www.gastriklandsvattenvardsforening.se/ 

Ljusnan-Voxnans vattenvårdsförbund 

https://www.lvvf.se/ 

Enångers fiskeklubb går inte 
av för hackor! 
Goda exempel kan en inte få för mycket 

av och det bjuder Enångers fiskeklubb på. 

Nyligen skapade de en vandringsbar 

tröskel till Storövertjärn med hjälp av 

Sportfiskarna m.fl. På bilderna nedan går 

det att se sjötröskeln innan t.v. och efter 

restaureringsåtgärderna t.h. 

Foto: Henric Hansson 
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