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Järvafältet, Stockholm
”Här samsas brännbollspelare med svampplockare, fågelskådare med 
hundrastare, koloniodlare med parkteaterbesökare, långvandrare med 

fältbiologer och lantbrukare med joggare. 

Med sin närhet och relativa vildhet är Järvafältet en fantastisk tillgång
för storstadsbor. Inte minst för skolelever utgör Järvafältet en fin miljö

för att studera och lära sig att umgås med naturen, och för att bara 
finnas till” (Hallnäs 2001). 





Järvakilen – en av Stockholms gröna kilar –
idag skyddad i natur- och kulturreservat

Ill. Ekologigruppen AB



År 1905 beslöts 
av riksdagen att Stockholms 
garnison skulle förvärva 
gårdarna på Järvafältet för 
att där anlägga ett stort 
övningsområde och flytta sin 
verksamhet från Gärdet. År 
1907 var övningsfältet 
etablerat.

I ett valtal 1962 menade dåvarande 
statsminister Tage Erlander att Järvafältet inte 
skulle fortsätta att vara militärt övningsfält 
utan i stället bli Stockholms nya 
bostadsområde. 
År 1967 utlystes Nordens största
arkitekttävling vars resultat blev flera nya 
förorter,Tensta, Rinkeby, Akalla, Husby, 
Kista…

Den militära verksamheten upphörde 1970

Järvafältet
militärt övningsområde



Igelbäckens avrinningsområde (ca 27 km2)

Ca 12 km vattendrag
Källsjö: Säbysjön (Järfälla kommun)
Mynnar i Edsviken (Östersjön) vid Ulriksdal (Solna k:n
Flödet varierar över året mellan ca 5 – max 1100 L/s

Biotopkartering år 2000:
Ca 90 % av bäcken är 
grävd, rätad, modifierad.
4 vandringshinder 
konstaterades.





Grönling, Barbatula barbatula (Linnaeus, 1758) 
är den enda svenska fiskarten av sitt släkte, 
och sin familj, grönlingsfiskar, Balitoridae.

Grönling - en sällan sedd fiskart i Igelbäcken



År 1745 År 1850

Ulriksdals slottspark 
med Igelbäcken och äldre 
damm-anläggningar, 
troligen för fiskodling.

Fredrik I
Levnadsår:1676-1751
Regent:1720-1751

Varifrån kommer grönlingen? Är den utplanterad?



Karl XI på hästen Brilliant, målning 
från 1682

Karl XI, kung av Sverige åren 1660 - 1697

Lundberg, S. & Svanberg, I. 2010. 
Stone loach in Stockholm, 
Sweden, and royal fish-ponds in 
the seventeenth and eighteenth 
centuries. – Archives of natural 
history 

En tidig illustration av grönling
Från Conrad Gesner’s Fischbuch (1598).

Grönlingens kött ”förtjänar lov och pris, ty det 
är gott att äta och nyttigt, då det är lättsmält. 
Det är därför tillåtet vid många sjukdomar. 
Från jul till påsk är det bäst, även om det 
aldrig föraktas”, skriver den schweiziske 
läkaren Konrad von Gesner (1551–1587). 

Även i 1600-talets England lovprisar Isaac 
Walton (1653) grönlingen. Han
påstår att både läkare och andra lärda 
rekommenderar den för sjuka personer 
”såsom mycket närande och förträfflig både 
för gommen och magen”.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d1/Charles_XI_of_Sweden.jpg


Hovförtäringsboken för år 1683, s. 1326:
(Obs! Grönlingen kallades ”Schmerling” på 1600-talet)

Till Schmerling dammen .. bekostat .. (lön till) Tree karlar 
som j twenne dagar haf(w)a hulpet att fiska Schmerling af 
samma damb, och buret dem j Carpedammen.” 
Fanns det en särskild damm för grönling och att de sedan fördes 
över till karpdammen? 

Var fanns då denna damm? Jo, i texten från Hovförtäringsboken 
för år 1683, s. 189 heter det: "Opprensat Schmerlings dammen 
i kongl. M.tz diuregårdh".

Redan 1681 omtalas en grönlingnot: "Kiöpt tråd till 
Schmerlings Nothen. Hovförtäringsboken för år 1681 A, s. 1388. 

Något som också återkommer 1682: "Schmerlings Nothen som 
bands i fiohr war icke långh nogh. Hovförtäringsboken för år 
1682, s. 1884.

Uppenbarligen hade man vissa problem med att 
fånga grönlingarna i dammen!



Från Hovförtäringsboken för år 1684, s. 1536 
finns anteckningen:

"när Issen har gått opp, hafwa alla .. Carpar flutet 
ofwanpå vattnet .. (medan) Schmerlingen .. fanns till en 
stoor deehl oskadde wara". 

Vi kan tolka detta som att man år 1684 höll 
grönlingar i en damm, tillsammans med 
karpar, någonstans på Djurgården i 
Stockholm!



Karta (1:8000) från 1696 visande 
Kungl. Djurgården  i Stockholm.
Enligt kartan finns det tre fiskodlings-
dammar anlagda från tidsperioden. 

I förstoring syns en av dem, inritad som 
en “ruta” och utmärkt som “Dam”.

Original från Kungl Hovstaterna



Slutsats: 

Redan på 1680-talet (Karl XI) , alltså ca 100 år före
Linnés beskrivning av kung Fredrik I som den förste 
som inplanterat Grönling (schmerling) ” i Sverige -
Mälaren”, finns grönlingen redan etablerad som en 
odlad matfisk i Stockholm



Those populations are 
probably descendants 
from at least two 
introductions, probably 
for pond rearing for 
human consumption.

”The stone loach population 
in Stockholm, belongs to a 
haplotype found also in 
Poland and Lithuania - the 
Vistula, Oder and Nemunas 
Rivers”



Sedan 1999 räknas antalet grönlingar i bäcken vid 
Ulriksdal och på flera ytterligare platser längs 
bäcken.

Fiskförekomsten här övervakas!

”El-provfiske”
Elström bedövar 
tillfälligt fisken, 
så att den kan fångas

Även stort publikt intresse!

Kunskapsuppbyggnad                      kunskapsförmedling



Inte bara grönling 
bland fiskarterna i 
Igelbäcken!

Gädda

Abborre

(Öring)

(Bäckröding)

Ruda

Sutare

Mört

Grönling

Dessutom finns det utplanterade
signalkräftor i bäcken!

http://filaman.ifm-geomar.de/Photos/PicturesSummary.cfm?StartRow=2&ID=246&what=species
http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjb3JCew6bJAhVLfRoKHd1xADQQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Ffiskaisverige.se%2Fsignalkrafta%2F&psig=AFQjCNF_A_x_fjckUnjhdeiVgRWMaBmCcw&ust=1448367266554157


Det kan idag konstateras att signalkräftan har lyckats invadera 
Igelbäcken genom hela dess sträckning, från Ulriksdal och 

uppströms till Säbysjön och dessutom de senaste åren ökat i täthet 
(mängd) på undersökta platser (lokaler) i Igelbäcken.

Det har framkommit att signalkräftorna härrör från en 
(olaglig!) utsättning under tidigt 1990-tal ,som gjordes av en 

person som vid denna tid hyrde en kolonistuga i 
Kvarnvretens koloniområde, vid slottsparken i Ulriksdal, 

gränsande till Igelbäcken. 

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjJ7qWl0KbJAhVDVBQKHRCvDsgQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.hasselafo.se%2FBilder.htm&psig=AFQjCNF_A_x_fjckUnjhdeiVgRWMaBmCcw&ust=1448367266554157
http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj0qIW80abJAhUHthQKHZJ-CvUQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.euroclinix.se%2Fmalaria-vaccin.html&psig=AFQjCNFJyIoKu3dxYO3sXCVmnieg9iudAg&ust=1448371240387004
http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj0qIW80abJAhUHthQKHZJ-CvUQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.euroclinix.se%2Fmalaria-vaccin.html&psig=AFQjCNFJyIoKu3dxYO3sXCVmnieg9iudAg&ust=1448371240387004


Provfiskelokal Solna, Ulriksdal, nedströms bro mot Sörentorp (Foto: 30 augusti 2015)



Mängden signalkräfta (individtätheten) vid Ulriksdal ökade åren 2006-2007. Individtätheten 
av grönling minskade i stället. Därefter har båda arterna varierat i individantal på lokalen. År 
2015 nåddes dock den högsta tätheten hittills av signalkräfta på lokalen och tätheten har 
sedan legat kvar på den högre nivån. Individtätheten av grönling minskade i stället och 
motsvarar ungefär nivån då övervakningen inleddes (1999 - 2001).

http://www.fiskeriverket.se/images/18.5994f41e110b6bbe5b680002198/signalkrafta_600px.jpg


Trafikverket invigde den 4 december 
2013 en nyanlagd bäckfåra under 
E18-broarna vid Ärvinge 
(Stockholms stad).

Eva Emell ,Trafikverket, återutsätter 
grönling i den nya bäckfåran



Den  12 september 2014 gjordes en uppföljning via elprovfiske av den 
nyanlagda bäckfåran under E18-broarna vid Ärvinge (Stockholms stad).



Några foton på fångsten 
under E18-broarna vid 
Ärvinge (Foto: Gunilla Hjorth)

Signalkräfta

Grönling

Grönling och sutare

Därutöver fångades abborre och 
mört på lokalen.



Undersökningar av 
bottenfaunan i Igelbäcken

Bottenfaunan utgörs främst av insekter, 
snäckor, musslor, iglar, fåborstmaskar 
och kräftdjur. 

Många arter är känsliga för
olika typer av miljöpåverkan, t.ex. 
övergödning, försurning, grumling och
metaller. 

Undersökningar av bottenfauna 
genomförs därför ofta för att
studera konsekvenser av utsläpp och 
annan påverkan som leder till att
vattenkvaliteten eller den fysiska miljön 
förändras.



Exempel från Kymlinge, Sundbyberg/Solna                      
Det totala artantalet var mycket lågt vilket sannolikt beror på att bottenfaunan ännu 
inte hunnit etablera sig. Försurningskänsliga arter och grupper fanns dock på 
lokalen, liksom arter som är känsliga för påverkan av syretärande ämnen. Detta 
visar att ingen påverkan av försurning eller näringsämnen/organiskt material 
förelåg, däremot bedömdes bottenfaunan vara kraftigt påverkad av grävningen. 
Den ovanliga nattsländan Ironoquia dubia påträffades.

Bottenfaunan undersöks regelbundet, 
dock inte varje år. 
Senaste undersökning 2016

nattsländan 
Ironoquia dubia

http://www.pbase.com/tmurray74/image/110686308
http://www.pbase.com/tmurray74/image/124420933


Kuvertbyggarslända (Tricholeiochiton fagesii)

Rariteter bland småkrypen i Igelbäcken!

Stor blåssnäcka (Aplexa hypnorum)



Restaurering av Igelbäcken

Parti av Igelbäcken inom 
Solna/Sundbyberg

Sommaren 2005 Hösten 2005



Kymlinge (Sundbyberg/Solna)



Restaureringsåtgärder genomförda även i Solna kommun 2009-2010!

Område som berörts av
restaureringen

Blötängens våtmark

Mellan T-banebron och järnvägen i nordvästra Solna slingrar Igelbäcken i en nygrävd fåra, maj 2010.



”Fiskvägen”, har som syfte att ge fler 
fiskarter möjlighet att vistas och leka i 
Igelbäcken. De ovanliga fiskarterna 
nissöga och grönling ska ges möjlighet 
att vandra mellan havet - Edsviken och 
Igelbäcken.

En ”fiskväg” faunapassage, vid slottsbron 
till Ulriksdal invigdes på plats av Statens 
Fastighetsverk i april, 2014. 







Bävern har på senare 
år blivit ”stadsbo”.
Flera dammar har 
etablerats i Igelbäcken, 
bl.a. denna under 
T-banebron till Kista.

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwic__2emKbJAhVJXBoKHb5QAmAQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.lansstyrelsen.se%2Fgavleborg%2FSv%2Fdjur-och-natur%2Fjakt-och-vilt%2Fbaver%2FPages%2Fdefault.aspx&psig=AFQjCNEg0PRP7WnA9k9OXD1jHD2mciAgTA&ust=1448355878356719


Sommaren 2018 
händer det – den 
sista delen av 
Igelbäckens 
dalgång skyddas 
i naturreservat.

Barkarby-
området i 
Järfälla kommun



Tack för att ni 
lyssnade!

..och tack för att
jag fick komma!
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