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"Då Aspen leker, stiger han upp här i 
Uppsala åen" 
Etnobiologiska noteringar om Aspius aspius (Linnceus, 1758) 

INGVAR SVANBERG 

Tack vare bevarade anteckningar från 
Carl von Linnes universitetsföreläsning
ar på 1740-talet förfogar vi över en hel 
del intressanta uppgifter om det lokala 
fiskets betydelse i Uppsalatrakten vid 
denna tid. Linne berättar exempelvis att 
id (Leuciscus idus ), asp (Aspius aspius ), 
vimma (Abramis vimba) samt björkna 
(Blicca bjoerkna) fångades i Mälaren och 
vad id och asp anbelangar uppger han 
att de båda "äro ganska goda, stora, men 
lösa i köttet". Om gösen (Stizostedion 
lucioperca) meddelar Linne att den finns 
"nog här i Mälaren, är större och fetare 
än [abborren]; den bästa fås wid Jul
tiden, då annan fisk är rar". 1 Rörande 
nors (Osmerus eperlanus) uppger han att 
den "fås öfwer alt här i Upland, och i 
synnerhet här wid Upsala, och är en god 

del af det fattiga folckets föda om 
wåren". Han tillägger: "Utlänningarne 
wilja ej tro, att Norssen stincker, efter 
den ej lucktar hos dem, men den års
tiden han här wid Upsala plär wanckas, 
hafwa wi wår stora olägenhet deraf" . 2 

Det finns mer att hämta ur Linnes 
föreläsningar och skrifter om den lokala 
fiskfaunan, men vi nöjer oss med dessa 
strödda notiser. Vi skall däremot uppe
hålla oss vid aspen; den fisk som bio
logerna numera kallar Aspius aspius. Den 
har sedan gammalt fångats och använts 
som matfisk i Mälardalen, något som 
framgår av att man funnit skelettrester av 
den i kulturlager på Björkö. Olof Rudbeck 
nämner i slutet av 1600-talet att aspen 
tillhör de fiskar som fångas om våren, 
efter laken, gäddan, gösen och iden. 3 
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För att underlätta aspens lekvandringar upppfdr Fyrisån om våren har särskilda fisktrappor byggts. 
Vid Upplandsmuseet färdigställdes denna asptrappa 2006. Foto Upplandsmuseet. 

Numera okänd fiskart 
Aspen är numera - åtminstone utanför 
sportfiskarnas led - en ganska okänd art 
som få har några närmare kunskaper om. 
Dock, fisken har under senare år fått 
ökad uppmärksamhet, inte minst i 
Uppland där den sedan något decen
nium tillbaka är utsedd till landskaps
fisk. Intill Akademikvarn i Uppsala, allt
så vid Upplandsmuseets lokaler, har det 
dessutom byggts en särskild fisktrappa 

som skall underlätta aspens lekvand
ringar i Fyrisån. Kanske får vi därmed en 
framtida attraktion mitt inne i staden 
med aspen i fokus. De stora fiskarna bör 
kunna dra uppmärksamhet till sig när de 
rör sig uppströms om våren. 

Perspektivet i vår framställning är 
etnobiologiskt. Med etnobiologi avser vi 
den särskilda disciplin som studerar de 
biokulturella domäner som uppstår i sam
spelet mellan människan och andra arter. 
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Mer konkret innebär det att vi här tar 
fasta på och analyserar folkliga benäm
ningar, föreställningar och uppfattningar 
baserade på traditioner och erfarenheter, 
lokal förvaltning samt hävdvunnet ut
nyttjande av biologiska resurser, vilket 
innefattar att vi också studerar exem
pelvis fångstmetoder och hur bytet be
handlats och konsumerats. Samtidigt 
anpassar sig organismerna till män
niskans aktiviteter, som gynnar eller 
missgynnar olika arter genom inverkan 
på födotillgång, livsmiljöer och popula
tionsstorlek. De biokulturella domäner
na uppstår alltså i ett samspel som på
verkar såväl människan som den andra 
organismen. Eftersom etnobiologi främst 
intresserar sig för vad som brukar kallas 
traditionella ekologiska kunskaper och 
hur det påverkar ett ekosystem fokuserar 
vi här främst på historiska förhållanden 
med koncentration på 1700-talet. Någon 
helhetsanalys är dock inte möjlig med 
tillgängligt källmaterial, utan vi får nöja 
oss med spridda belägg som ändå visar 
fiskens betydelse en gång i tiden. 4 

Aspens folkliga benämningar 

Till utseendet är aspen en storvuxen och 
långsträckt karpfisk. Den kan bli upp till 
80 centimeter lång, i Ryssland har exem
plar upp till 120 centimeter uppmätts och 
den kan väga 12 till 15 kilo. Aspen har ett 
karakteristiskt underbett och en relativt 

stor mun. Dess fjäll är ganska små. Be
nämningen asp - som är den gängse hand
boksbenämningen och bygger på dess 
dominerande folkliga namn i Sverige -
är enligt äldre etymologisk forskning 
sannolikt uppkommet genom en ellips 
av *aspfisk som syftar på trädet asp. 
Fisken är alltså uppkallad efter trädets 
färg, eller snarare, dess färg har ansetts 
påminna om aspträdets ytterbark. Vi har 
motsvarande hänsyftningar på träd i 
fisknamnen birkelånga, björkna och braxen, 
vilka alla alluderar på björknäverns 
färgskiftningar. s 

Fiskbenämningen asp, som är speci
fikt svensk, är sannolikt mycket gammal 
och finns belagd i skriftspråket hos Sig
fridus Aronus Forsius redan 1611. Dess 
vetenskapliga namn Aspius är en latini
serad form av den svenska folkliga be
nämningen. Den latiniserade formen an
vändes redan av Olof Rudbeck i Atlanti
can 1698 och upptogs sedan av Linne 
1758, såsom vetenskapligt artnamn. Linne 
kallade den Cyprinus aspius. 6 

Den folkliga benämningen asp för den 
biologiska referensen Aspius aspius finns 
belagd i dialektuppteckningar från Små
land, Västergötland, Södermanland, När
ke, Uppland, Västmanland och Dalarna. 7 

Det är också den benämning som är 
vedertagen i handbokslitteraturen. Något 
alternativ har där aldrig använts. En an
nan folklig benämning är aspare, enligt 
Johan Ernst Rietz belagt från Västergöt
land, som förstås är avlett av asp.s 
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Vid Vänern och förmodligen vid sjön 
Östen i Västergötland kallades den stam, 
i det senare fallet redan på 1700-talet. 
Piskbenämningen stam anges exempelvis 
i såväl Carl Fridrik Bergmans beskriv
ning av Vadsbo härad 1759 som Sven 
Hofs ordbok över västgötamål från 1772. 
Zoologen Wilhelm Lilljeborg skriver att 
den vid "stränderna af Venern och eljest i 
Vermland benämnes enligt D.r S. W. 
Tenow samt enligt hwad vi sjelfve erfarit 
Stam". Zoologen A.W. Malm berättar att 
aspen förekommer också i Göta älv, men 
att den fångades mycket sällan. Lokala 
fiskare kände i allmänhet ej heller till vad 
det var för fisk, vilket väl också förklarar 
att några dialektala benämningar ej är 
kända därifrån. Så även om aspen 
genom sin storlek och sitt lekbeteende 
bör ha ådragit sig allmogens intresse, 
tycks den på grund av sin egenskap som 
frisimmande fisk ute i de stora sjöarna 
och att den sällan fångades utanför 
lektiden ha varit en okänd fisk på många 
håll.9 

Det finns även andra fiskar som kallas 
asp i svenskan, vilket förstås kan leda till 
förväxlingar. Bland annat har vissa loka
la sikformer kallats asp på olika håll i 
Sverige, något som det moderna art
namnet aspsik (Coregonus pallasi) minner 
om. Daniel Tiselius berättar exempelvis 
om aspsik i Vättern redan 1723 och fiskeri
intendenten Hjalmar Widegren uppger 
att en sikart leker "i Vettern på grunden 
vid Si dö och Kråk; kallas derstädes Asp". 

Även i Lappland har vissa sikformer 
kallats asp, något som lappmarksmis
sionären Petrus Laestadius nämner i sin 
Journal från 1831, där han skriver att sik 
och asp är så lika till utseendet att de inte 
kan skiljas åt annat än till gälarnas form. 
Intressant nog har man gjort det i den 
folkliga taxonomin. I Skåne, Västergöt
land och Östergötland har fiskbenäm
ningen asp, enligt uppgifter i litteraturen, 
också använts om den karpfiskart vi idag 
känner som farna (Leuciscus cephalus).10 

Också dialektala benämningar ändras 
över tid och många gamla fisknamn är 
nu försvunna, även om de lokalt har haft 
större överlevnadsförmåga än exempel
vis dialektala växtnamn. 

I norsk litteratur benämns Aspius 
aspius också asp, vilket möjligen är ett 
inlån från svenskan, men lokalt har den 
kallats blåmann och blåspål, vilket torde 
syfta på fiskens färg. Den sistnämnda 
benämningen är belagd från SJOn 
Öjeren. På finska heter fiskarten toutain 
och lampivimpa. Vid Teutkoski i Ekmä 
kallades den teuta. På estniska heter 
den töugjas, lokalt också töudjas och 
taudjas . 11 

På kontinenten, där aspen har en vid
sträckt utbredning i olika flodsystem, är 
namngivningen givetvis rikare. Från tyskt 
språkområde är den exempelvis känd 
under en rad olika lokala dialektala be
nämningar, såsom Rapfen, Rappe, Raapen, 
Schied, Schiitt, Schieg, Zalat, Miilpe, 
Bäusebeifler och Rotschiedel. 12 
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Levnadssätt och utbredning 

"Aspar kastade sig i vatnet och Braxar 
lekte i vattubrynen", skriver Jacob Henrik 
Mörk 1742 i vad som ibland brukar kallas 
Sveriges första historiska roman. Det kan 
kanske ses som en realistisk beskrivning 
av fiskens lekvandringar. Men man måste 
vara ute sent i den kalla vårkvällen för att 
få uppleva detta, något som allmogefis
karna var under vårarna. Det är nämligen 
inget ovanligt att fiskare om våren fånga
de lekfisk nattetid. Så gjorde man också 
med braxen och fortfarande fångar vi ju 
nors på det viset. 13 

Utanför lekperioden återfinner man 
aspen i större sjöar med klart och syrerikt 
vatten. Den uppträder pelagiskt, det vill 
säga nära vattenytan, och till skillnad 
från många andra karpfiskar är den inte 
heller särskilt sällskaplig av sig. Man 
påträffar den alltså inte i några stim, utan 
den simmar ensam i jakt på sitt byte. Det 
har väl också bidragit till att den mest är 
känd vid sina lekplatser. 

Arten livnär sig mest på andra fiskar. 
Nors, småmört och löja utgör viktiga 
bytesdjur, men den kan enligt uppgift 
också ta grodor och till och med and
ungar. Tidigt på vårarna lekvandrar asp
en till älvar, åar och andra rinnande vat
tendrag för att fortplanta sig. I Mälaren 
och Hjälmaren sker det i allmänhet i 
slutet av april. 14 

Aspen är utbredd över främst södra 
och mellersta Sverige och den finns också 

i södra Norge och sydliga Finland. I 
Sverige förekommer den främst i Mäla
rens, Hjälmarens och Vänerns vattensys
tem. Den förekommer även i Bysjön i 
Dalälvens nedre lopp. Dessutom finns 
den i Motala ströms vattensystem samt i 
nedre Emån. En uppgift om förekomst i 
Helgeån vid Kristianstad - som förekom
mer i en del äldre handbokslitteratur -
har däremot ansetts tveksam. 1s Den ema
nerar från Anders Jahan Retzius som år 
1800 rapporterade den därifrån, men upp
giften avvisades redan av Sven Nilsson 
1855. Förmodligen handlar det om för
växling med färna. 16 

Under senare år har aspen på nytt 
uppmärksammats av fiskeriforskningen 
och nya inventeringar av främst lek
lokaler har utförts. Det har bland annat 
föranletts av att aspen anses ha gått till
baka betänkligt och numera utger en 
starkt hänsynskrävande art. Särskilt 
lekplatserna har varit föremål för stark 
påverkan under de senaste årtiondena, 
bland annat genom utbyggnad av vatten
dragen, fyllning och brobyggen samt ökad 
eutrofiering av vattnet. Flera detaljerade 
undersökningar av aspens utbredning 
har därför publicerats, bland annat av 
leklokaler i Göta älvs, Hjälmarens och 
Vänerns avrinningsområden samt Mäla
ren. Även från Uppsalatrakten föreligger 
nya studier, särskilt av lekplatserna i Säv
jaåns vattensystem. Vattendragen med 
Roxen och Glan i Östergötland har också 
inventerats. 17 
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Simmande asp enligt en tysk xylografi från 1800-talets mitt. Ur A. Brehm, De kallblodiga ryggrads
djurens lif, 1887. 

Från Norge rapporteras den från 
Glommas vattensystem och i sjön Öjeren 
sydost om Oslo. I övrigt har den en om
fattande utbredning i centrala och östra 
Europa samt södra Ryssland. Från Kura
floden i Azerbajdjan urskiljs ibland en 
särskild underart, Aspius aspius taeniatus 
(Eichwald, 1873) och från Kaspiska havet 
omnämns underarten Aspius aspius iblioi
des (Kessler, 1872).18 

Fångst av asp 

Linne berättar att då aspen leker, 
"stiger han upp här i Upsala åen, der den 
fångas". Lars Salvius uppger 1741 att 
aspar fångas "både i Upsala Ån, och i 
Sefva-Ström med Not strax efter Isloss-

ningen om Våren". Salvius rapporterar 
också från Sagån i södra Uppland att om 
våren "skola aspar stiga up utur 
Mälaren, som ofta äro store, som Laxar". 
I en ekonomisk uppslagsbok skildrar 
Johan Fischerström hur den fångades: 
"Bittida om wåren, när hasseln blommar 
och sädesärlan ankommit, firar Aspen 
sina lek-fester. Den fångas med ryssjor, 
stånd-nät, katsor, krokar; ofta med not 
utan kil". I sin reseberättelse från Mälar
området skriver Fischerström några år 
senare dessutom att aspen fångades i 
synnerhet uti Uppsalaån, Arbogaån och 
Svartån som löper genom Västerås. Den 
fångades under leken om våren, ungefär 
när hasseln blommar, som uppenbar
ligen tjänade som ett märke för dess 
lektid. Fischerström tillägger att den 
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fångades med not utan kil, strax efter 
islossningen. I uppslagsboken säger han 
att uti "de flere delar af Mälaren, fångas 
Aspen til mer och mindre myckenhet. 
Upsala-ån, Sag-ån, Arboga-ån, hafwa 
häraf tilgång. Uti sjön Roxen, samt 
Mölby- eller Nybro-strömen i Östergöth
land, idkas nog fördelaktigt Asp-fiske". 19 

Prästen Tiburtz Tiburtius bekräftar 
1772 att den var föremål för fångst i sjön 
Roxen.20 

Zoologen Sven Nilsson meddelar vid 
1800-talets mitt att den fångades under 
lektiden och om hösten togs med nät och 
not. "Äfven metas han, då man till agn 
på kroken nyttjar metmask eller småfisk. 
Denna fiskemethod begagnas om som
maren". Från Mälardalen heter det i en 
zoologisk avhandling från samma tid att 
den fångades med not utan kil, strax 
efter islossningen. Aspnoten drogs med 
strömmen under aspleken på våren. 
Fisket skedde nattetid genom dragning 
från båda stränderna. Walesaren Llew
ellyn Lloyd, som vid 1800-talets mitt var 
bosatt i Vänersborg, berättar att man i 
trakterna av Ronnum fångade 150 pund 
(68 kilo) lekasp årligen. Från sjön Väring
en heter det att den togs i samband med 
leken efter islossningen med not och 
mjärdar. Efter leken togs den på nät ute 
på djupet samt någon gång på rev med 
mask eller löja till agn. 21 

Särskilt betydelsefullt tycks fisket ha 
varit i Svartån i Västerås, där den för öv
rigt fortsatt är föremål för sportfiske. I 

äldre tid var det till och med ett särskilt 
privilegium för landshövdingen att fånga 
asp i Svartån inom stadens gränser: "Vid 
Westerås, der Aspfisket skall tillhöra 
Landshöfdingen, låter han fiska om vå
ren straxt efter islossningen. Aspen tages 
då med nät eller not", uppger Sven 
Nilsson. Carl Fredrik Roselli bekräftar att 
i Svartån i Västerås "har i långliga tider 
drifwits ett betydligt aspfiske och in
komsten deraf tilfallit ortens landshöf
ding". 22 

Aspfänge i Uppsalatrakten 

Någon större fångst av asp förekommer 
inte hos oss, skriver F. A. Smitt 1895. "Så
som en sällsynthet kan han förekomma 
på Stockholmstorgen redan vid jultiden", 
heter det dock. Den egentliga asptiden, 
uppger Smitt, är mellan februari och 
juni. Asp såldes också på torgen i Upp
sala i slutet av 1800-talet. Den kom bland 
annat med som bifångst vid notdragning 
efter nors i Mälaren. I övrigt togs aspen 
företrädesvis med nät och ryssjor i Upp
salatrakten. 23 

Ännu vid förra sekelskiftet fångades 
asp i Uppsalatrakten. "Aspen är en vär
defull fisk, som af ålder varit ansedd och 
föremål för fångst", uppger Einar Lönn
berg 1905. Han ger en utförlig skildring 
av fisket i Uppland. Han skriver att den 
"fångas mest med nät under lektiden i 
första hälften av maj, dels ute i Mälaren, 
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men framförallt i stor myckenhet i de till 
denna sjö mynnande åarna". Även un
der sensommaren och hösten, till och 
med på vintern kunde man sätta aspnät 
under isen. Sådana aspnät var bundna 
med stora maskor, vanligen "8 till 9 hvarf 
på aln" och lika djupa elle ibland till och 
med djupare än gösnäten. 24 Särskilda 
aspnät nämns i flera 1700- och 1800-tals
källor. I en bouppteckning från Danmark 
socken utanför Uppsala 1827 förtecknas 
fyra aspnät. 2s 

Lönnberg skildrar också ett annat 
säreget fiske på asp, som krävde stor skick
lighet och som är välkänt längs Öster
sjökusten för andra karpfiskar, i synner
het id, men även mört och vissa andrar 
arter. Fångstsättet har bland annat skild
rats av August Strindberg och byggde på 
att fiskarna samlades på grunt vatten i 
stora stim under högsommaren. Uppen
barligen har också aspen i Mälaren ett 
liknande beteende: "Under solsken och 
vackert väder ungefär under tiden 10 juli 
till 15 augusti händer det, att aspen går 
upp på bad på grundt vatten. Om man då 
lyckas utsätta not utanför, kan man er
hålla goda fångster, men stor försiktighet 
kräfves härför, ty aspen är då mycket 
skygg".26 

Aspens betydelse som matfisk torde 
emellertid ha minskat de senaste årtion
dena, då karpfiskar överhuvudtaget med 
deras många birevben blivit allt mindre 
uppskattade som matfiskar. Det tycks 
emellertid vara framför allt människor 

med bakgrund i östra och sydöstra 
Europa och som numera uppskattar dess 
kött. 27 

Även om asp ibland alltjämt fångas 
för köttets skull är det framför allt sport
fiskare som intresserar sig för den. Det 
uppges att den ibland fås som bifångst i 
Mälaren vid dragrodd eller trollning. 
Yrkesfiskare i Mälaren och Vänern får den 
ibland i sina nät eller bottengarn. Enligt 
en yrkesfiskare i Mälaren kan fångsten 
av asp vissa år uppgå till inte mindre än 
ett ton! Annars är den föremål för spinn
fiske. 28 Den finns omnämnd som sport
fisk i lokala fiske guider. 29 På vissa håll i 
Baltikum, Centraleuropa och Ryssland har 
aspen fortfarande betydelse som kom
mersiell fångstfisk. 30 

Anrättning 

Numera betraktar vi, som sagt, sällan 
karpfiskar som matfisk, men annat var 
det i äldre tid då också mört, sarv och id 
togs tillvara. Fångsterna kunde vara stora 
och fiskarna nyttjades på en rad olika 
sätt. Färska åts de kokta, men annars 
syrades, saltades eller torkades de. Det 
fanns också avsättning i städernas mark
nader för karpfiskar, som räknades till 
kategorin fjällfisk. Det var först när havs
fisket expanderade och möjligheter till 
att distribuera färsk och frusen fisk över 
hela landet under 1900-talet förbättrades, 
som karpfiskarna gick tillbaka som mat-
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fisk. De förlorade småningom också sin 
ställning inom husbehovsfisket, där de 
dock fortsatt fått användning som agn 
och kattmat. 31 

Överallt där aspen finns utbredd har 
den traditionellt varit eftertraktad som 
fångstfisk. Den tyske zoologen Alfred 
Brehm skriver att asp fångas särskilt un
der lektiden med nät, men den kan också 
tas med krok. Köttet, som annars lätt går 
sönder vid kokning, ansågs också bättre 
under själva lekperioden. 32 

Även i Sverige har aspen under 1700-
och 1800-talen varit en åtrådd matfisk 
vid de vattendrag där den förekommer, 
men kanske främst i Mälarområdet. Om
dömet om dess kulinariska egenskaper 
varierar emellertid. Vi har så vitt jag 
känner till inga uppgifter om hur den 
värderades av allmogefiskare och lokal
befolkningar som utnyttjade den som 
livsmedel. Däremot finns utsagor i den 
äldre ekonomiska och zoologiska littera
turen som återspeglar tidens smak. John 
Fischerström kan ha haft egna erfaren
heter om asp som matfisk: "Aspen räk
nas ibland de bättre fiske-slag, som 
hämtas utur wåra insjöar". Han skriver 
vidare sakkunnigt att den "är ganska 
god och wälsmakelig, när den behörigen 
tillagas. Dess kött är icke så mägtigt som 
Laxens, eller så löst som Lakens, eller så 
hårdsmält som Sutarens, wärderas där
före af månge såsom en läckerhet. Den 
anrättas på åtskilligt wis; inlägges äfwen 
på samma sätt som Laxen". 33 

Senare handböcker ger ibland också 
omdömen om dess smak och köttets 
konsistens. "Köttet skall vara hvitt, fett 
och särdeles godt då det är färskt och 
stekt; men det skall vara hårdsmält och 
således för svaga magar osundt", menar 
exempelvis Sven Nilsson vid 1800-talets 
mitt. Wilhelm Lilljeborg ansåg 1891 att 
aspen "i kulinariskt afseende vara den 
förnämsta af alla karp fiskar". Orvar 
Nybelin uppger drygt femtio år senare 
att större och feta exemplar är mycket 
välsmakande.34 Enligt en modern hand
bok, smakar stora, rökta aspar utmärkt. 35 

I kokböcker nämns aspen mest till
sammans med andra karpfiskar. Någon 
större entusiasm har den uppenbarligen 
inte väckt hos etablerade kockar. Charles 
Emil Hagdahl, som berättar att den ej bör 
koka länge, nämner den exempelvis en
dast kortfattat tillsammans med id och 
mört och menar att den kan anrättas kokt 
med smörsås. Hemmets kokbok, som utkom 
i ett mycket stort antal upplagor under 
förra hälften av 1900-talet, rekommende
rar att aspen ugnssteks hel. I ett betydligt 
modernare exempel, Bonniers kokbok, skri
ver författarna helt kort att den har 
ganska liten användning i hushållen men 
att den kan anrättas som braxen. 36 

Landskapsfiskar 

Det är väl känt att vissa fiskar förr ingick 
som emblem i gamla sockensigill och 
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Wilhelm von Wrights litografi av aspar. Hona överst och hanen nedtill. Ur F.A. Smitt, Skandinaviens 
fiskar, 1895. 

stadsvapen. Laxen är ett exempel på detta. 
Under senare år har fiskar åter börjat få 
ett symbolvärde. Med landskapsväxter 
som förebild - något som etablerades i 

Sverige vid tiden för första världskriget i 
en tid när hembygdsromantik florerade 
och som med veckotidningars, skol
undervisningens och turismens hjälp fått 
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förankring hos allmänheten - började man 
vid 1990-talets mitt också utse lands
kapsdäggdjur, landskapsfåglar, landskaps
fiskar, ja till och med landskapsstenar. 
Man kan givetvis fundera på menings
fullheten med detta. Den folkliga för
ankringen är nog också mycket svag. Få 
kan räkna upp våra landskapsdjur, me
dan detta med växter tycks vara relativt 
integrerat i människors medvetande och 
välexploaterat inom hemslöjdsverksam
het, turistnäring och vykortsindustri. 

I samråd med olika fiskeriorganisa
tioner och länsstyrelser har Fiskeriverket 
rekommenderat ett antal fiskar som 
landskapssymboler. För Upplands del föll 
valet på just asp. Någon officiell prägel 
har givetvis inte landskapsfiskar och så 
vitt jag kunnat se har det inte heller an
ammats av turistnäringen. Däremot på
pekas det givetvis i fiskebroschyrer, tid
ningsreportage och planscher att aspen 
är Upplands landskapsfisk. 37 

En hotad fiskart? 

På många håll i Europa har aspen gått 
tillbaka och i Finland betecknas den till 
och med som "akut hotad" ,38 I Estland, 
där den förekommer huvudsakligen i 
sjöarna Vörtsjärv och Peipsi med an
gränsande vattendrag, är den helt frid
lyst sedan 1992. Den betraktas i Sverige 
numera som "sårbar" och är rödlistad. 
Dessutom finns den med i Internatio-

nella naturvårdsunionens globala röd
lista, där den återfinns i kategorin DD 
(kunskapsbrist). Den skyddas också av 
EU:s habitatdirektiv BILAGA 2.39 Sedan 
1993 är aspen fredad under lekperioden 
från 1 april till sista maj i alla till Vänern, 
Mälaren och Hjälmaren tillrinnande 
vattendrag. 

Nu är det emellertid knappast fångst 
av asp som utgör hotet mot dess framtid, 
utan snarare radikala förändringar till 
följd av industrisamhällets landskaps
påverkan som missgynnar dess biotoper. 
Föroreningar och vattenregleringar, sär
skilt i rinnande tillflöden till de sjöar där 
aspen finns, utgör i dag ett hot mot ar
tens fortlevnad. Aspens utsatthet innebär 
att den idag betraktas som särskilt 
hänsynskrävande och länsstyrelserna ar
betar för närvarande med olika bevaran
deplanter. Länsstyrelsen i Uppsala har 
exempelvis formulerat en bevarandeplan 
för Natura 2000-område Sävjaån-Funbo
sjön. Det framhålls bland annat att asp
populationen i vattendraget kan få en 
gynnsam bevarandestatus genom att 
dess kända leklokaler vid Åby och Fal
bro i Sävjaån, nedströms gamla järnvägs
bron vid Funbo kyrka samt i Vistebyån 
vid Enbyle norr om Funbo kyrka skyd
das mot exploatering. Den finns också i 
Övre och Nedre Långsjön, Fjärden och 
Norrsjön ovanför Funbosjön. Dessa po
pulationer hänger förmodligen samman 
och därför är det nödvändigt att även 
detta sjösystem får vara fritt från vand-
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ringshinder. 40 Det kan också nämnas att i 
Väsbyån i Upplands Väsby kommun har 
man uppnått goda resultat med vård av 
lekplatser. Åtgärderna där har kommit att 
framstå som modell för att förbättra 
aspens lekmiljöer på andra håll i Upp
land. 41 

Utanför Upplandsmuseets lokaler kan 
man studera en särskild uppförd fisk
trappa avsedd att underlätta aspens lek
vandringar uppför Fyrisån. Byggnads
nämnden i Uppsala beviljade bygglov 
den 12 maj 2005. Aspen har tidigare inte 
kunnat ta sig förbi Islandsfallet, men 
genom fisktrappan skall dess vandringar 
nu underlättas, så att den kan komma 
uppströms även förbi Kvarnfallet. 

Aspskådning har blivit en attraktion 
på vissa håll i Sverige - särskilt i tätorts
nära lekplatser - och vi kan framledes 
förstås tänka oss även det i Uppsala när 
de stora lekfiskarna kommer uppför 
Fyrisån. 
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