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NÄTPROVFISKEN I VÄSTMANLANDS LÄN 2015

Förord
Fiskarter och fiskbestånd i Västmanlands län har under lång tid utsatts för en mängd
olika typer av påverkan såsom fiske, utsättningar av fisk, vattenreglering, vandringshinder, försurning och övergödning. Det är angeläget att bedöma fisk- beståndens
status och olika arters reproduktionsförmåga samt utbredning i länet bland annat för
att kunna bedöma hur stor vår påverkan är på våra fiskbestånd. Vi kan utifrån dessa
resultat få en större förståelse för vilka åtgärder som kan behövas för att få väl
fungerande fisksamhällen i våra sjöar.
I samband med vattendirektivets införande har man beslutat om miljökvalitetsnormer för sjöar och vattendrag av en viss storlek s.k. vattenförekomster. Målet med
vattendirektivet är att alla vattenförekomster ska uppnå miljökvalitetsnormen ”god
ekologisk status”. För sjöar är fisk och därmed nätprovfiske en viktig del i bedömningen av om en sjö uppnår god ekologisk status. Syftet med nätprovfiskena är bl.a.
att ge underlag för statusbedömning, men även att utöka kunskapen om fiskarter och
dess förekomst i Västmanländska sjöar. I tre av sjöarna (Stora och Lilla Håltjärnen
samt Lien) är resultaten av stor betydelse för kalkningsverksamheten eftersom dessa
sjöar ingår i den statligt finansierade kalkningen. Om den försurningskänsliga mörten
kan reproducera sig får man ett kvitto på att kalkningen fungerar som den ska.
Märrsjön är länets regionala referenssjö där man följer utvecklingen hos en ”vanlig”
skogssjö, som inte påverkas av någon särskild verksamhet förutom normalt skogsbruk. Sommaren 2014 inträffade den stora västmanländska skogsbranden som
drastiskt förändrade tillrinningsområdets karaktär för Märrsjön. De årliga nätprovfiskena i Märrsjön kommer att blir intressanta att följa för att studera vilka effekter en
skogsbrand har på fisken i sjön.
Fältarbetet, som pågick i juli och augusti 2015, utfördes av Anders Martinsson och
Viktoria Karlsson. Vid Långsvan deltog även länsfiskekonsulenten Ronnie
Hermansson samt medlemmar från Svansjöarnas FVO. Inventeringen har
finansierats av regional miljöövervakning och fiskevårdsbidrag.
Västerås den 29 april 2016
Ann-Charlotte Duvkär
Enhetschef Miljöenheten

3

NÄTPROVFISKEN I VÄSTMANLANDS LÄN 2015

Innehåll
Sammanfattning ...................................................................................................5
1
Syfte ..............................................................................................................6
2
EQR8, ekologisk status för fisk i sjöar........................................................6
3
Material och metoder ...................................................................................8
4
Karta över provfiskade sjöar .......................................................................9
5
Resultat i korthet ........................................................................................10
6
Resultat per sjö ..........................................................................................11
6.1 Lien......................................................................................................11
6.2 Lilla och Stora Håltjärnen .....................................................................13
6.3 Märrsjön...............................................................................................15
6.4 Långsvan .............................................................................................18
7
Tack! ............................................................................................................23
8
Referenser ..................................................................................................24
Bilagor: Nätläggningskartor

4

NÄTPROVFISKEN I VÄSTMANLANDS LÄN 2015

Sammanfattning
Under tiden 27 juli till och med 13 augusti 2015 provfiskades fem stycken sjöar i
Västmanlands län. Nedan sammanfattas resultaten från provfiskena.
Lien är en näringsfattig skogssjö och vattenförekomst. Sjön är försurningspåverkad och i
uppströms belägna sjöar pågår kalkning. Det finns förorenade områden från tidigare
industriverksamheter vid Lien. Abborre är den dominerande fiskarten. Lien klassades till
god ekologisk status. Fångst av mört i alla storleksklasser tyder på att kalkningsverksamheten fungerar bra.
Lilla och Stora Håltjärnen ingår i Natura 2000-området Håltjärnsbäcken. Tjärnarna är
försurningspåverkade och kalkning pågår. Vid provfisket 2007 var tjärnarna fisktomma.
I år fångades ett gäddyngel per sjö och en elritsa i Stora Håltjärn. Den ekologiska
statusen klassades som otillfredsställande respektive måttlig för Lilla och Stora
Håltjärnen.
Märrsjön är en okalkad regional referenssjö. Märrsjön ligger i området som drabbades
av den stora skogsbranden sommaren 2014. Fisksamhället i Märrsjön har ökat jämfört
med 2012 års provfiske. Skogsbranden verkar, åtminstone på kort sikt, inte ha haft
någon negativ inverkan på fisken i Märrsjön. Den ekologiska statusen klassades som god
för Märrsjön.
Långsvan är en måttligt näringsrik skogssjö och vattenförekomst. Sjön är en populär
sportfiskesjö. Fisksamhällets sammansättning tyder på en viss näringsämnesbelastning i
sjön. Det skulle även kunna handla om ett högt fisketryck på rovfisken, speciellt gös.
Men fångsten av gös var god jämfört med andra gössjöar, vilket talar för att det snarare
är näringsämnen snarare än fisket som påverkar fisksamhället negativt. Den ekologiska
statusen klassades till måttlig för Långsvan.

God fångst i Långsvan. Den enda fångade gäddan var 77 cm lång och vägde 2,8 kg
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1

Syfte

Syftet med nätprovfiskena i denna rapport är både regional miljöövervakning och att
statusklassa sjöarna enligt den metodik som vattendirektivet föreskriver. Detta gäller
främst för Lien och Långsvan, som är så kallade vattenförekomster och därmed omfattas
av beslutade miljökvalitetsnormer. Lien är även försurningspåverkad och förorenad
mark finns i direkt anslutning till sjön. För Långsvan är syftet även att undersöka
sammansättningen av fisksamhället. För Lilla och Stora Håltjärnen, är syftet främst att
undersöka fiskfaunan med avseende på försurning. Märrsjön är en okalkad referenssjö
och ligger även inom det område som påverkades av den stora skogsbranden 2014,
vilket gör den extra intressant att övervaka.
Utsikt över Lien från östra stranden.

2

EQR8, ekologisk status för fisk i sjöar

För kvalitetsfaktorn fisk har det skapats ett index EQR8 (Ecological Quality Ratio 8)
med åtta ingående parametrar, ett s.k. multimetriskt index. Genom att jämföra den
provfiskade sjön med som högst åtta referensvärden får man ett mått på sjöns ekologiska
status. Referensvärdena kommer från ett urval av sjöar som enligt vattendirektivets
definitioner har hög eller god status.
För att kunna genomföra en statusbedömning med EQR8 måste följande krav vara
uppfyllda när det gäller fisk, omgivningsfaktorer och provfiske:
o Att den aktuella sjön har naturliga förutsättningar för att hysa fisk, om det inte
finns fisk får historiska data eller en expertbedömning avgöra om så är fallet.
o att uppgifter finns om sjöns höjdläge, sjöarea, maxdjup, sjöns läge i förhållande
till högsta kustlinjen och lufttemperatur (årsmedelvärde)
o att provfiskedata är från ett standardiserat provfiske eller ett
inventeringsprovfiske enlig ”Standardiserad metodik för provfiske i sjöar”. Finfo
2001:2 (Kinnerbäck 2001)
6
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Ingående parametrar i EQR8 är:
1. Antal inhemska fiskarter
2. Simpsons Dn (diversitetsindex baserat på antal individer per art)
3. Simpsons Dw (diversitetsindex baserat på biomassa per art)
4. Relativ biomassa av inhemska arter
5. Relativt antal av inhemska arter
6. Medelvikt i den totala fångsten
7. Andel potentiellt fiskätande abborrfiskar (baserad på biomassa i totala fångsten)
8. Kvot abborre/karpfiskar (baserad på biomassa)
Den samlade bedömningen av de ingående 8 parametrarna som uttrycks i EQR8 klassas
enligt tabell 2.1.
Tabell 2.1. Klassgränser för EQR8.
Statusklass

EQR8

Hög

≥ 0,72

God

≥ 0,46 & <0,72

Måttlig

≥ 0,30 & < 0,46

Otillfredsställande

≥ 0,15 & < 0,30

Dålig

< 0,15

Viktoria och skeppshunden Sensei med morgonens fångst.
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3

Material och metoder

Nätprovfiskena genomfördes enligt de riktlinjer som finns beskrivna i
Fiskeriverket informerar ”Standardiserad metodik för provfiske i sjöar. Finfo
2001:2” (Kinnerbäck 2001). Näten som användes var översiktsnät av modell
Norden. De är 30 meter långa och 1,5 meter breda och består av 12 stycken 2,5
meter långa paneler med olika maskstorlekar från 5 till 55 mm. Med olika
maskstorlekar kan näten fånga fisk i olika storlekar. Näten läggs i sjön i god tid före
skymningen och tas upp ett par timmar efter gryningen. I regel har man näten i sjön i
12 till 14 timmar.
Antalet nät (nätansträngningar) man använder i en sjö beror på sjöns areal och
maximala djup. I tabeller som finns i metodbeskrivningen (Finfo 2001:2) framgår
antalet nätansträngningar för aktuell sjö. För ett standardiserat provfiske är
nätansträngningen dimensionerad så att man skall kunna upptäcka förändringar på
50% med avseende på den relativa tätheten av dominerande arter mellan olika
fisketillfällen. Hur många nät som ska fördelas i respektive djupzon framgår av
tabeller i metoden (Finfo 2001:2). Placeringen och riktningen på näten slumpas ut.
Ett standardiserat provfiske ger inte en fullständig bild av fisksamhället i en sjö.
Fiske med nät är en passiv fångstmetod och ger en fångst som är beroende av
fiskens aktivitet och habitatval. Aktiviteten är i sin tur beroende av temperatur
väderförhållanden etc. Andra faktorer som påverkar fiskens fångstbarhet är dess
kroppsform och beteende. Flera arter blir av dessa skäl underrepresenterade i
fångsten t.ex. fiskar som lever strandnära i sjöar, som simpor och spigg. Gäddan är
genom sitt beteende underrepresenterad i nätprovfiske. Fångas den är det ofta när
den tagit en bytesfisk som fastnat i näten och på så sätt själv trasslat in sig. Andra
arter som sällan fångas i näten, på grund av sin form, är lake, ål och nejonöga.
Årsungar av abborre och mört söker sig gärna till vegetationsrika miljöer där risken
för predation är mindre, vilket gör det svårt att fånga dem i nätfiske.
Storblockig moränmark vid Lilla Håltjärnen.
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4

Karta över provfiskade sjöar

Karta över sjöarna som nätprovfiskades sommaren 2015.
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5

Resultat i korthet
Resultaten per sjö redovisas i avsnitt 6. I tabell 5.1 redovisas syfte, antal arter och
fångst per ansträngning, dvs. fångst per nät och natt, som antal och vikt, EQR8värdet och slutligen vilken ekologisk klass sjön hamnar i enligt ramdirektivet för
vatten. Alla sjöar med en yta över 1 km2 skall klassas men vid standardiserat
provfiske erhåller man ett EQR8-värde även för mindre sjöar.

Tabell 5.1. Sammanställning över syftet med provfiskena där 1=Försurning, 2=Vattenförekomst,
3=Förorening, 4=Okalkad referenssjö, 5=Skogsbranden 2014, 6=Natura 2000, 7=Fiskevård
samt resultat från provfiskena. Klassgränserna för ekologisk status redovisas i Tabell 5.2.
Antal
Antal fiskar
arter per nät

Biomassa
antal kg
per nät

Ekologisk
EQR8 status 2015

Sjö

Syfte

Lien

1, 2, 3

5

14

0,54

0,50

God

Lilla Håltjärn

1, 6

1

0,13

0,002

0,18

Otillfredsställande

Stora Håltjärn

1, 6

2

0,25

0,001

0,40

Måttlig

Märrsjön

4, 5

4

45

1,84

0,59

God

Långsvan

2, 7

9

50

2,47

0,40

Måttlig

Tabell 5.2. Klassgränser för EQR8.
Statusklass

EQR8

Hög

≥ 0,72

God

≥ 0,46 & <0,72

Måttlig

≥ 0,30 & < 0,46

Otillfredsställande

≥ 0,15 & < 0,30

Dålig

< 0,15

Anders och Viktoria artbestämmer, mäter och väger fisken.
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6

Resultat per sjö

6.1

Lien

Lien är en näringsfattig skogssjö som ligger i Arbogaåns avrinningsområde vid
Riddarhyttan. Sjön ligger i ett deltaområde avsatt av isälvar från senaste istiden. Sjön
avvattnas via Forsån och Sverkestaån och ett antal sjöar innan utloppet i Arbogaån vid
Rynninge i Örebro län. Lien har höga naturvärden, bl.a. ett tynande bestånd av flodkräfta
och i Sandån som rinner ut i Lien finns det både öring och flodkräfta. Nedströms Lien
ligger naturreservatet Forsån som hyser öring, flodpärlmussla och flodkräfta. Lien är
försurningspåverkad och det pågår kalkning av uppströms belägna sjöar. Tidigare fanns
ett anrikningsverk för gruvindustrin och ett sågverk vid Lien. Påverkan från dessa
verksamheter har resulterat i förorenade områden nära sjön. Lien är 140 ha stor, med ett
maxdjup på 28 meter och ett medeldjup på 8 meter. Provfisket pågick mellan den 27 till
31 juli. Den samlade fiskeinsatsen var 40 bottensatta nät.
Fångsten bestod av abborre, gers, gädda, mört och nors. Se tabell 6.1.1. Nors finns
sannolikt i mycket större mängder än vad provfisket indikerar eftersom norsen lever
pelagiskt och vid provfisket användes enbart bottensatta nät. Även gädda är underrepresenterad i fångsten. Vid tidigare provfisken har också lake och öring fångats. Under 80talet gjordes utsättningar av gös, men som inte resulterade i ett självreproducerande
bestånd. Lien har tidigare ingått i det nationella miljöövervakningsprogramment och har
provfiskats årligen mellan 1991 – 2009.

Lien ligger i ett deltaområde avsatt av isälvar från senaste istiden.
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Tabell 6.1.1. Provfiskeresultat från Lien 2015, 40 nätnätter.
Antal

Vikt (kg)

Medelvikt (g)

Antal/nät

Vikt/nät (g)

Abborre

263

13,7

52

7

342

Gers

66

0,4

7

2

11

Gädda

1

0,3

261

0,03

7

Mört

198

7,0

35

5

173

Nors

26

0,3

10

0,7

7

Totalt

554

21,6

73

14

539

Årets provfiske visade att både abborre och mört har en god rekrytering och att det finns
individer i alla storleksklasser. Se figur 6.1.2. Speciellt för abborre är stora fiskätande
individer. Dess bytesfiskar är nors, mört och mindre abborrar.
Figur 6.1.2. Längdfrekvenser för mört och abborre i Lien 2015.

EQR8 för 2015 är 0,50 vilket innebär god status. Medel EQR8 för alla provfiskade år är
0,49, god status. Se figur 6.1.3.

Figur 6.1.3. Ekologisk status för kvalitetsfaktorn fisk i Lien (från NORS).
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6.2

Lilla och Stora Håltjärnen

Lilla och Stora Håltjärnen ligger i Hedströmmens avrinningsområde. Sjöarna ingår i ett
Natura 2000 område. De ligger även inom Sveaskogs Ekopark Malingsbo. Båda sjöarna
fiskades den 3 till 4 augusti med 8 bottennät i varje sjö. Lilla Håltjärnen är cirka 4 ha
stor med ett maxdjup på 5 m och ett medeldjup på 2,5m. Stora Håltjärnen är 9 ha stor
och har ett maxdjup på 12 m. Medeldjupet är 4 m.

Stora Håltjärnen.

I Håltjärnsbäcken mellan Lilla Håltjärnen och utloppet i Hedströmmen finns
flodpärlmusslor och öring. I sjöarna uppströms Håltjärnarna fanns öring vid senaste
provfisket 2007, dock inte i Håltjärnarna. I år i Lilla Håltjärnen fångades en gädda på 17
gram och som var 184 mm lång. I Stora Håltjärnen fångades en elritsa på 3 gram och 68
mm lång plus en gädda på 3 gram och 76 mm lång. Fångsten var således mager i båda
sjöarna, se tabell 6.2.1 och 6.2.2. Vid provfisket i Lilla Håltjärnen observerades flera
gånger vattenrörelser vid strandkanten av fisk som pilar iväg, troligtvis små gäddor.

Lilla Håltjärnen.
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Tabell 6.2.1. Provfiskeresultat från Lilla Håltjärnen 2015, 8 nätnätter.
Antal

Vikt (kg)

Medelvikt (g)

Antal/nät

Vikt/nät (g)

Gädda

1

0,017

17

0,125

2,125

Totalt

1

0,017

17

0,125

2,125

Tabell 6.2.2. Provfiskeresultat från Stora Håltjärnen 2015, 8 nätnätter.
Antal

Vikt (kg)

Medelvikt (g)

Antal/nät

Vikt/nät (g)

Elritsa

1

0,003

3

0,125

0,375

Gädda

1

0,003

3

0,125

0,375

Totalt

2

0,006

3

0,25

0,75

Elritsa och gädda från Stora Håltjärnen på 68 respektive 76 mm.

De uträknade EQR8 värdena för 2015 är 0,18 för Lilla Håltjärnen och 0,40 för Stora
Håltjärnen. Det innebär otillfredsställande respektive måttlig status. Medel EQR8 för
alla provfiskade år är 0,13 (dålig status) för Lilla Håltjärnen och 0,18 (otillfredsställande
status) för Stora Håltjärnen Se figur 6.2.3. Varken Lilla eller Stora Håltjärnen är vattenförekomster så klassningen är mest en jämförelse. Vid ett förnyat provfiske ger små
förändringar i fångsten ett stort utslag på EQR8-värdet.

Figur 6.2.3. Ekologisk status för kvalitetsfaktorn fisk i Lilla (vänster) och Stora (höger)
Håltjärnarna (från NORS).
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6.3

Märrsjön

Utsikt över Märrsjön.

Märrsjön är en okalkad regional referenssjö som ligger i Kolbäcksåns avrinningsområde.
Märrsjön avvattnas via Märrsjöbäcken som rinner ut i sjön Åmänningen. Märrsjön är
belägen ca tre kilometer sydost om Ängelsberg och var fram till skogsbranden i augusti
2014 omgiven av skogsmark. Större delen av Märrsjöns avrinningsområde drabbades av
skogsbranden. Sjön är 52 ha stor med ett maxdjup på 8 meter och ett medeldjup på 2,8
meter. Märrsjön provfiskades den 4 augusti till 6 augusti 2015. Den samlade fiskeinsatsen var 16 bottensatta nät.
Fångsten bestod av abborre, gers, gädda och mört. Se tabell 6.3.1. En stor ruda
observerades vid vittjandet av näten.
Tabell 6.3.1. Provfiskeresultat från Märrsjön 2015, 16 nätnätter.
Antal

Vikt (kg)

Medelvikt (g)

Antal/nät

Vikt/nät (g)

Abborre

494

13,9

28

31

868

Gers

95

0,8

9

6

52

Gädda

3

0,8

265

0,2

50

Mört

130

13,9

107

8

866

Totalt

722

29,4

102

45

1836

Eftersom sjön befann sig mitt i brandområdet kan man befara en påverkan på sjön till
följd av branden. Effekter kan förväntas dels genom ett ökat läckage av skadliga ämnen
t.ex. metaller, näringsämnen och försurande ämnen och dels genom ändrade
hydrologiska förhållanden i avrinningsområdet. Märrsjön provfiskades 2012, dvs. 2 år
innan skogsbranden, med samma nätansträngningar som 2015. En jämförelse med
resultaten för 2012 visar att den totala biomassan ökat från 19,3 kg till 29,4 kg. En
ökning med 52 % på 3 år. Se tabell 6.3.2. Vidare kan man se att både mört och abborre
ökat mellan åren. Mört explosionsartat, abborre mer moderat. Vad det är för
bakomliggande faktorer som åstadkommit fisksamhällets och framförallt mörtens
15
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expansion, ligger utanför denna rapports uppdrag. Vad man däremot kan säga är att
skogsbranden, ett år efter branden, inte verkar ha haft någon negativ påverkan på
fisksamhället i Märrsjön.

Strandzonen vid Märrsjön.

Tabell 6.3.2. Jämförelse av den procentuella skillnaden för abborre, mört och totalt mellan
provfiskena 2012 och 2015. Observera att i totalen ingår även gers, gädda och en ruda (endast
fångad 2012).
Antal

Vikt (kg)

Medelvikt (g)

Antal/nät

Vikt/nät (g)

Abborre

+21%

+23%

±0

+24%

+23%

Mört

+131%

+150%

+17%

+111%

+149%

Totalt

+47%

+52%

+50%

+52%

Bergrunden går i dagen, en stor del av jordlagren är bortbrända runt Märrsjön.

I figur 6.3.1 ser man att det finns ett glapp i längdfördelningen för mört. Längderna 13
till 15 cm motsvarar mörtar i åldersintervallet 3 till 4 år. Således fungerade
reproduktionen dåligt år 2011 till 2012. Skälet var troligen att sjön var försurningspåverkad. Glädjande nog så verkar reproduktionen fungerat för år 2013 och 2014.
16
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Figur 6.3.1. Längdfrekvenser för Abborre och Mört i Märrsjön 2015.

EQR8 för 2015 är 0,59 vilket innebär god status. Medel EQR8 för alla provfiskade år är
0,71, god status. Se figur 6.3.2.

Figur 6.3.2 . Ekologisk status för kvalitetsfaktorn fisk i Märrsjön (från NORS).

Tallarna står kvar med svedda stammar och brända rötter, Märrsjön.
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6.4

Långsvan

Långsvan ligger i Hedströmmens avrinningsområde. Långsvan avvattnas via sjön
Lillsvan och vidare via Gisslarboån till utloppet i Hedströmmen ca två km söder om
Gisslarbo. Långsvan är en måttligt näringsrik skogssjö. Det ca 278 km2 stora avrinningsområdet domineras av skogsmark (85 %) och därefter sjö (9 %). Jordbruk har en marktäckning på endast 4 %, som är belägen runt Långsvan och de andra större sjöarna i
avrinningsområdet. Långsvan är 720 hektar stor med ett maxdjup på 15 meter.
Provfisket i Långsvan genomfördes den 11 augusti till 13 augusti 2015. Den samlade
nätinsatsen var 32 bottensatta provfiskenät.
Långsvan är en mycket välbesökt sportfiskesjö där det främst fiskas gös, gädda och
abborre. Speciellt trollingfiske efter gös är populärt. Utsättningar av fisk och kräftor har
pågått sedan början av 80-talet. Signalkräfta har satts ut mellan 1981 till 1986, både som
yngel och vuxna kräftor. Öring av varierande stam har satts ut 1982, 1986, 2002 och
2005. Det senaste året satte man ut Konnevesiöring från Persbo-Kloten. I Långsvan har
man satt ut gös åren 2010, 2011 och 2014.
Fångsten bestod av 10 arter se tabell 6.4.1. Björkna och braxen är sammanslagna i
tabellen. Anledningen är att det är svårt att särskilja arterna och att de bildar hybrider.
Då de tillhör samma funktionella grupp i ekosystemet går det bra att behandla dem
gemensamt i ett provfiske. Gädda, nors och siklöja är sannolikt underrepresenterade i
fångsten. Gäddan för att den, i sitt födosök, inte rör sig så mycket. Nors och siklöja för
att de lever pelagiskt (i den fria vattenmassan) och vi har enbart haft bottensatta nät.

Tabell 6.4.1. Provfiskeresultat från Långsvan 2015, 32 nätnätter.
Antal

Vikt (kg)

Medelvikt (g)

Antal/nät

Vikt/nät (g)

Abborre

395

13,4

34

12

418

Benlöja

33

0,3

10

1,0

11

Björkna/braxen

498

30,0

60

16

933

Gers

199

1,3

7

6,2

42

Gädda

1

2,8

2,8

0,03

88

Gös

82

22,0

268

2,6

686

Mört

358

9,1

26

11

285

Nors

31

0,2

6

1,0

5

Siklöja

1

0,03

34

0,03

1

Totalt

1598

79,0

362

50

2468
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Långsvan är en stor sjö med en yta på 720 hektar.

År 1978 genomfördes ett provfiske i Långsvan främst för att undersöka effekterna av
försurningen. Provfiskemetodiken var annorlunda och näten hade ett annat utförande än
vad dagens nät har. Fångsten var gädda, abborre, mört, gös, braxen, gers sarv och
benlöja. En individ av sarv fångades 1978, men ingen 2015. I 2015 års fiske fångades
både nors (31 st) och siklöja (en individ), men inga fångades vid 1978 års fiske.
I tabell 6.4.2 jämförs de arter som det fanns mest av både 1978 och 2015. Här kan man
se att för gös har medelvikten ökat med 27%. Antal gösar per nät har ökat 2,6 gånger
och vikt per nät med 5,6 gånger. Innebörden är att gösen i Långsvan år 2015 verkar vara
väsentligt både fler och fetare, jämfört med 1978. För mört har medelvikten ökat med
30% men de är något färre än 1978. Däremot har antalet björkna/braxen fyrfaldigats och
har samma medelvikt som 1978. Medelvikten för abborre har minskat med 25% men
lika många abborrar per nät fångades 1978 som 2015.
Det totala antalet fångade fiskar per nät är 60% högre och den totala biomassan per nät
är 80% högre 2015 jämfört med 1978. Man kan säga att det genomsnittligt är fler och
fetare fiskar år 2015. Det är 37 år mellan provfiskena och metodik och nätutförande
skiljer sig åt, så resultaten ska tolkas med viss försiktighet.
Tabell 6.4.2. Provfiskeresultat från Långsvan 2015, inom parentes provfisket 1978. 32 respektive
24 nätnätter för 2015 och 1987. Nätens utförande och provfiskemetodiken var annorlunda 1987.
Därför får man tolka skillnaderna i resultat försiktigt. I totalerna ingår för båda åren även andra
fångade arter än de som är listade i tabellen.
Medelvikt (g)

Antal/nät

Vikt/nät (g)

Abborre

34 (45)

12 (12)

418 (539)

Björkna/braxen

60 (61)

16 (4)

933 (220)

Gös

268 (210)

2,6 (1)

686 (123)

Mört

26 (20)

11 (13)

285 (259)

50 (31)

2468 (1373)

Totalt

Vid en jämförelse med andra gössjöar i Sverige se tabell 6.4.3 så har Långsvan fångster
som när det gäller antal gösar ligger bland de 25 % högsta och viktmässigt bland de 10%
högsta. Data från jämförelsevärden från provfisken (Kinnerbäck 2013).
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Tabell 6.4.3. Jämförelse i fångst per ansträngning mellan Långsvan och 31 gössjöar i Sverige
som är mellan 501 – 5000 hektar och med ett maxdjup lika med eller större än 10 meter. Data
från Sötvattenslab (Kinnerbäck 2013).
31 GÖSSJÖAR

LÅNGSVAN 2015

Antal

Vikt (g)

Antal

Median 50 percentilen

0,9

255,4

75 percentilen

1,9

459,6

90 percentilen

3,7

677,0

95 percentilen

5,4

747,9

Medelvärde

1,4

299,4

Vikt (g)

2,6
686

I norra änden av Långsvan var fångsterna goda.

I figur 6.4.1 ser man att det finns abborrar i alla storleksklasser. Abborren är generellt
sett en djurplanktonätare upp till cirka 12 cm därefter sker en gradvis övergång till
fiskdiet. De flesta abborrar i Långsvan är djurplanktonätare, men det finns också gott om
fiskätande abborrar. Braxen/björkna är den ”funktionella grupp” som är störst både till
antal och i biomassa. I figur 6.4.1 ser man att det finns gott om braxen/björkna i alla
storleksklasser. Längst ner till vänster i figur 6.4.1 är längdfrekvensdiagrammet för gös.
Gös av alla storlekar fångades, från ensomriga på 5 cm till enstaka individer på över 40
cm. Den ensomriga gösen är egentligen för liten för att fångas i översiktsnäten utan
indikerar mest att reproduktion har skett på våren 2015. Två årsklasser går att urskilja,
ettåringar på 12 till 14 cm och tvåringar på 20 till 27 cm. Eventuellt kan man se
treåringarna också med längder på 28 till 39 cm. Till sist i figur 6.4.1 längst ner till höger
är längdfördelningen för mört i Långsvan.

20

NÄTPROVFISKEN I VÄSTMANLANDS LÄN 2015

Figur 6.4.1. Längdfrekvenser för abborre, braxen/björkna, gös och mört i Långsvan 2015

Sammantaget visar längdfördelningarna för abborre, björkna/braxen och mört att det
finns gott om bytesfiskar för stora gösar och abborrar. Även benlöja och framförallt nors
är bytesfiskar för gös. Norsfångsten är dock en underskattning eftersom den lever
pelagiskt och inte fångas så lätt i bottensatta nät.
Bedömning av ekologisk status
Den ekologiska kvalitetskvoten (EQR8) för Långsvan blev 0,40 viket innebär måttlig
status. Gränsen för god status går vid 0,46. I figur 6.4.2 till vänster ser man
sannolikheten att de ingående delindexen ska motsvara referensvärdet. Här avviker två
värden mycket från vad man förväntar sig som normalt i en opåverkad sjö:
1. artdiversitet för antal (Simpsons D) och 2. kvot abborre/karpfiskar.

Figur 6.4.2. Långsvan 2015. Till vänster, ingående index i EQR8 och sannolikheten att de
motsvarar referensvärdet. Till höger, avvikelser från referensvärdet. En signifikant avvikelse skall
vara minst ± 2 standardavvikelser.
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Artdiversitet för antal (Simpsons D) har sannolikheten noll att motsvara referensvärdet
och den positiva standardavvikelsen 2,8 från referensvärdet. Innebörden är att Långsvan
har en hög artdiversitet med många individer per art och att individantalet är relativt jämt
fördelat över arterna. Men eftersom detta avviker signifikant från referensvärdet så ger
artdiversitet för antal inget bidrag till (det sammanvägda) EQR8.
Kvot abborre/karpfiskar har sannolikheten 0,11 att motsvara referensvärdet, alltså
väldigt lågt. Avvikelsen är minus 1,61 vilket innebär att viktsandelen mört och
braxen/björkna är väldigt hög i relation till viktsandelen abborre, gös och gädda. Kvoten
abborre karpfisk indikerar att Långsvan är övergödd. Alternativet är att det råder ett högt
fisketryck på gös, abborre och gädda, vilket medför att rovfiskens reglerande verkan på
karpfisken minskat. Det kan även vara en kombination av båda. Karpfisken konkurrerar
om föda (zooplankton) med rovfiskens avkomma under yngelstadiet. En kraftig
reducering av karpfiskbeståndet, framförallt björkna/braxen, skulle sannolikt ändra
Långsvans ekologiska status från måttlig till god. En åtgärd för att åstadkomma detta är
att minska uttaget av rovfisk, speciellt gös, ur sjön med hjälp av t.ex. höjda minimimått
eller ”fönsteruttag”. Man bör också undersöka eventuell näringsämnesbelastning från
jordbruk, skogsbruk och enskilda avlopp.
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7

Tack!

Tack till Sveaskog och Västerås Stift Skog AB för tillåtelse att provfiska i Lilla och
Stora Håltjärnen respektive Märrsjön.
Tack till Riddarhyttans Fiskevårdsförening, speciellt till ordförande Kenneth Andersson
som lånade ut båt till oss för provfisket i Lien.
Ett stort tack till Svansjöarnas FVO med ordförande Sören Lundberg i spetsen som
ställde upp mangrant med folk och båt för både fisket och det dryga arbetet att plocka ur
provfiskenäten i Långsvan. Tack också till Nils Reuterhäll som upplät båtplats och
faciliteter för hantering av fångsten.
Och slutligen tack till datavärden, SLU Institutionen för akvatiska resurser genom
Anders Kinnerbäck, som snabbt tar hand om fångstrapportering och räknar fram och
returnerar sammanställda fångstdata och EQR8 (indexet som bedömer fisksamhällenas
ekologiska status i sjöarna).
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