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Förord 

Fiskbestånden i västmanländska sjöar har under lång tid utsatts för en mängd olika 

typer av påverkan såsom försurning, övergödning, fiske, utsättningar av fisk, 

vattenreglering och vandringshinder. Med hjälp av standardiserade metoder såsom 

t.ex. nätprovfiske kan man bedöma fiskens status i en viss sjö och även få en bra 

uppfattning om hur stor vår påverkan är på fisken. Vi kan utifrån dessa resultat få 

en större förståelse för vilka åtgärder som behövs för att uppnå väl fungerande 

fisksamhällen i våra sjöar. 

 

Alla sjöarna som är nätprovfiskade under 2013 ingår i den statligt finansierade 

kalkningsverksamheten. Resultaten från nätprovfisket är viktiga för att förstå om 

kalkningen får önskad effekt i sjöarna. Det är t.ex. ett gott tecken om mörten 

reproducerar sig, d.v.s. att det finns små mörtar, eftersom mört är den mest 

försurningskänsliga fiskarten i sjöar.  

 

Fältarbetet genomfördes under juli-augusti 2013 av konsultfirman Turgor Henrik 

Dahl AB. Utvärderingen av resultaten är gjord av Viktoria Karlsson och Henrik 

Dahl. Arbetet är finansierat av vattenförvaltningen, regional miljöövervakning och 

kalkningsverksamheten.  
 

 

Västerås den 27 november 2013 

 

Gunilla Alm 

Vattenvårdshandläggare 
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Sammanfattning 

Under tiden 22 juli till och med den 5 augusti 2013 provfiskades 8st sjöar i 

Västmanlands län som påverkats av försurning. De sjöar som provfiskades var 

Ösjön, Mörttjärnen, Trehörningen, Norra Dammsjön, Södra Dammsjön, Stora 

Ötjärnen, Messlången och Stora Åsmund. Ovan nämnda sjöar har kalkats sedan 

1983 förutom Messlången som började kalkas år 2000. Mörttjärnen har aldrig 

kalkats direkt i sjön däremot kalkas det i delar av dess tillrinningsområde. I Stora 

Ötjärnen och Norra Dammsjön är kalkningen vilande.  

Alla sjöar förutom de två rotenonbehandlade sjöarna Ösjön och Stora Åsmund 

hade mörtbestånd med fungerande reproduktion. I de två rotenonbehandlade 

sjöarna är det naturliga fiskbeståndet utslaget, därefter har endast gädda 

återetablerat sig i Ösjön och abborre i Stora Åsmund. Det är därför inte möjligt att 

säga om bestånden är försurningspåverkade. 

Den goda statusen i Mörttjärnen, Norra- och Södra Dammsjön samt Messlången 

bedöms vara korrekt. Den dåliga och måttliga statusen i de två rotenonbehandlade 

sjöarna bedöms vara en effekt av rotenonbehandlingen (Tab.1). Den måttliga 

statusen i Trehörningen bedöms vara korrekt då fiskesamhället i sjön verkar vara 

påverkat av eutrofiering. Den måttliga statusen i Stora Ötjärnen bedöms inte vara 

korrekt. Eftersom Stora Ötjärnens sjötyp är underrepresenterad i 

referensmaterialet leder detta ofta till en sämre status. EQR8 värdet för Stora 

Ötjärnen ligger precis på gränsen till god status. Stora Ötjärnen bedöms ha ett 

fiskbestånd i balans. Utifrån dessa premisser är en samlad bedömning att Stora 

Ötjärnen har god status. 

 

Tab.1. Resultat per provfiskad sjö i ha, siktdjup och ekologisk status bedömd 

utifrån Naturvårdsverkets bedömningsgrunder (NV:s BG) samt expertbedömning 

Sjönamn Ha Siktdjup Ekologisk status 

utifrån NV:s BG 

Ekologisk status utifrån 

expertbedömning 

Ösjön 17 3,1 Dålig Dålig 

Mörttjärnen 6 2,7 God God 

Trehörningen 17 2,3 Måttlig Måttlig 

Norra Dammsjön 5 2,0 God God 

Södra Dammsjön 8 2,2 God God 

Stora Ötjärnen 22 2,05 Måttlig God 

Messlången 69 1,4 God God 

Stora Åsmund 33 2,15 Måttlig Måttlig 
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1 Inledning 

På uppdrag av Länsstyrelsen i Västmanland län har nätprovfisken enligt standard 

utförts av Turgor Henrik Dahl AB, i 8 små, näringsfattiga sjöar under perioden 22 

juli till och med den 5 augusti 2013. 

Syftet med provfisket var att undersöka fiskbestånden för att se om 

kalkningsverksamheten haft önskad effekt, men även för att få underlag för 

statusbedömning som är ett led i arbetet med EU:s ramdirektiv för vatten.  

Ingen av de åtta provfiskade sjöarna är vattenförekomster, vilket innebär att de 

inte finns några krav att de ska statusklassas. Men statusklassningen tillsammans 

med en expertbedömning ger en bra fingervisning om fisksamhället har en normal 

sammansättning. 

Att mäta pH i vattnet är en viktig del i övervakningen av kalkningsverksamheten. 

Korta perioder av kraftig sänkning av pH som ofta uppkommer vid 

snösmältningen, kan dock vara lätta att missa om inte mätningarna sker 

kontinuerligt. Dessa pH sänkningar kan räcka för att ge svåra skador på känsliga 

smådjur och fiskar. Eftersom rom och yngel är extra känsliga för lågt pH är störd 

reproduktion ofta en följd av låga pH värden. 

Mört (Rutilus rutilus) anges ofta som en bra indikatorart på att vattnet inte är 

påverkat av försurning. Om det sker föryngring av mört har pH aldrig understigit 

6. Sarv (Scardinius erythrophthalamus) är också försurningskänslig i samma klass 

som mört, men eftersom den inte är lika vanligt förekommande, används inte sarv 

som indikatorart i samma utsträckning. Brax (Abramis brama) och gers 

(Gymnosephalus cernua) tål lägre pH (5,5–5,9) innan reproduktionen blir störd. 

Abborre (Perca fluviatilis) och gädda (Esox lucius) anses tillhöra de minst 

försurningskänsliga arterna. De tål pH runt 5-5,4 innan reproduktionen blir störd. 

Abborren brukar tillväxa i takt med att konkurrensen minskar, men i kraftigt 

försurade vatten minskar även abborrens rekrytering och tillväxt (Degerman et al. 

2002). 
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2 Karta över provfiskade sjöar 

Fig. 1. Karta över sjöar som provfiskats i Västmanlands län 2013. 
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3 Material och Metod 

3.1 Nätprovfiske 

Nätprovfisket 2013 genomfördes enligt standard SS-EN 14757 och enligt de 

riktlinjer som finns beskrivna i Fiskeriverket informerar ” Standardiserad metodik 

för provfiske i sjöar. Finfo 2001:2” (Kinnerbäck 2001) samt Provfiske i sjöar 

version 1:3 (Andersson 2013). Metoderna för både standardiserat provfiske och 

inventeringsprovfiske användes. De använda näten, så kallade översiktsnät var av 

modell Norden12. Provfisket utfördes under perioden 22 juli-5 augusti. Näten 

slumpades ut i enlighet med det antal och i de djupzoner som anges i 

instruktionerna (Finfo 2001:2). Näten lades mellan 17 och 19 på kvällen och 

vittjades mellan klockan 7 och 9 på morgonen. Gummibåt användes där det inte 

fanns möjlighet att låna båt. GPS användes för att ta start och slutkoordinater på 

varje nät. För registrering av fångsten användes Turgor Henrik Dahls AB:s 

inmatningsprogram för standardiserade provfisken. 

3.1.1 Standardiserat nätprovfiske 

Standardiserat nätprovfiske bör användas när syftet är att upprätta tidserier i en 

och samma sjö och när fiskförekomst mellan olika sjöar ska jämföras. 

Standardiserat provfiske brukas när Naturvårdsverkets bedömningsgrunder för 

miljökvalitet ska användas för att slutligen bedöma ekologisk status i en sjö. För 

ett standardiserat provfiske varierar antalet bottennätsansträngningar mellan 8-64 i 

sjöar från 10-5000 hektars storlek (Andersson 2013). 

3.1.2 Inventeringsprovfiske 

Inventeringsprovfiske är en enklare form av provfiske som kräver färre 

nätansträngningar. Syftet med ett inventeringsprovfiske är framförallt att skatta 

förekomster av fiskarter och ge en översiktlig bild av mängden fisk i en sjö. Ett 

inventeringsprovfiske bör inte användas för att bedöma ekologisk status. Om ett 

inventeringsfiske måste användas som underlag för att bedöma ekologisk status 

ligger små och grunda (<10ha och >3m) sjöar närmast ett standardiserat provfiske, 

då det är liten variation mellan fångsten i näten (Pers. kom. Kinnerbäck 2013). För 

ett inventeringsprovfiske varierar antalet bottennätsansträngningar mellan 4 och 

24. Den provtagna sjön delas in i två djupzoner vilka bestäms av språngskiktets 

djup vid provfiske tillfället. Hälften av näten sätts ovanför språngskiktet och 

hälften under språngskiktet. För inventeringsprovfiske finns ingen undre gräns på 

hur stor en sjö måste vara, men oavsett hur liten en sjö är, fiskas den aldrig med 

färre än 4 bottennätsansträngningar (Andersson 2013). 

3.2 EQR8 och bedömning av ekologisk status 

EQR8 som är en förkortning av Ecological Quality Ratio, är ett index baserat på 8 

indikatorer (Tab.3). EQR8 används för att bedöma den ekologiska statusen i en sjö 

med hjälp av fisk. Det är SLU (fd Fiskeriverket) som utvecklat metodiken, som i 

korthet går ut på att jämför det observerade värdet med ett beräknat referensvärde 

som är unikt för varje sjö. För varje indikator beräknas avvikelsen mellan det 
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observerade värdet och det modellerade jämförvärdet. Detta resulterar i ett P-värde 

och ett Z-värde för varje indikator. Alla parametrar är dubbelsidiga d.v.s. reagerar 

både på för låga eller för höga värden. P-värde anger sannolikheten för att en 

parameter, är lika med referensvärdet. Medelvärdet av de sammanvägda 8 

parametrarna representerar en viss ekologisk status enligt vattendirektivet (Tab.2). 

Gränsvärdena för de olika statusbedömningarna är satta där risken för fel 

klassning av både referenser och påverkade sjöar är så låg som möjligt. För att se 

riktning och storlek på avvikelserna från referensvärdet räknas det fram Z-värden. Är 

Z-värdet nära noll innebär det en god likhet med referensvärdet. Positiva värden 

innebär att parametern är högre och negativa att den är lägre än referensvärdet För 

att en indikator ska anses signifikant avvikande bör Z-värdet antingen vara högre 

än 2 eller lägre än -2. 
 

Tab. 2. Statusbedömning enligt EQR8. 

Status EQR8 

Hög ≥0,72 

God ≥0,46 och < 0,72 

Måttlig ≥0,30 och < 0,46 

Otillfredsställande ≥0,15 och < 0,30 

Dålig < 0,15 

 

Alla indikatorerna i EQR8 är dubbelsidiga vilket innebär att de reagerar på positiva 

som negativa värden och indikerar åt vilket håll skillnaden föreligger. Ger provfisket 

ett större (+) eller mindre (-) värde än referensvärdet indikerar detta att sjön har en 

miljöstörning i form av övergödning eller försurning (Tab. 3). 

 

Tab. 3. De åtta indikatorerna som ingår i EQR8 samt den riktning parametern 

indikerar på vid försurning och övergödning.  

Parameter  Surhet  Eutrofi  

Antal inhemska arter  - +  

Ardiversitet (antal) -  

Artdiversitet (Biomassa)  -  +  

Relativ biomassa av inhemska arter  -  +  

Relativt antal av inhemska arter  -  +  

Medelvikt i den totala fångsten   + 

Andelen potentiellt fiskätande abborrfiskar  +   

Kvot abborre/karpfiskar (biomassa)    - 

 

För att kunna genomföra en statusbedömning med EQR8 måste följande krav vara 

uppfyllda när det gäller fisk, omgivningsfaktorer och provfiske: 

A) 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. 

B) Att uppgifter finns om sjöns höjdläge, sjöarea, maxdjup, sjöns läge i 

förhållande till högsta kustlinjen och lufttemperatur (årsmedelvärde) 

C) Och att provfiskedata är från ett standardiserat provfiske eller ett 

inventeringsprovfiske enlig ”Standardiserad metodik för provfiske i sjöar”. 

Finfo 2001:2 (Kinnerbäck 2001). 
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3.3 Expertbedömning av fiskbestånden 

3.3.1 Föryngring av mört, när bedöms kalkningsverksamheten vara 
framgångsrik?  

Mörten är känslig för lågt pH värde i vattnet, föryngringen påverkas negativt, när 

pH understiger 6. När det förekommer föryngring d.v.s. när det under ett 

provfiske fångas årsyngel bedöms kalkningsverksamheten det föregående året ha 

varit framgångsrik. Under ett provfiske i juli-augusti fångas det sällan yngel av 

mört som kläckts samma år. Därför är det omöjligt att säga något om 

reproduktionen hos mört under samma år som provfisket utförs. Tillväxten på 

mörten varierar från sjö till sjö beroende på konkurrens, födotillgång mm. Det är 

därför omöjligt att utifrån längd, säkert uppskatta fiskens ålder. Bara åldersanalys 

kan säkerställa bedömningen. Utifrån åldersbestämning från mörtar i 

Västmanländska sjöar har dock ett intervall uppskattats för respektive åder (se 

Tab 4). 

 

Tab 4. Visar längd vid 25-percentilen (P25), medianlängd (M), längd vid 75-

percentilen (P75) samt stickprovsstorlek per åldersgrupp (n) för mört i 
Västmanländska sjöar åren 1987-2009. Modifierad från tabell Martinsson 2011. 

 

 

3.3.2 Konkurrens abborre-karpfisk, är förekomst av mört alltid bättre för 
fiskbestånden? 

Abborren är en effektiv predator på mörtyngel, finns det ingen toppredator som 

prefererar att äta abborre så leder abborrens predation på mörtyngel att 

mörtrekryteringen minskar år från år och att mörten till slut dör ut (Persson et al. 

2011). Om vi planterar in mört eller annan karpfisk i en sjö som är näringsrik och det 

tidigare bara förekommit gädda och abborre, kan inplanteringen ha motsatt effekt 

d.v.s. att abborren missgynnas. Till skillnad från abborre gynnas mört, braxen och 

andra karpfiskar av näringsrika förhållanden. Karpfiskar och abborre konkurrerar 

bland annat om föda i ungfiskstadierna och karpfiskarna är effektivare på att beta 

djurplankton än småabborre. I sådana vatten kan den konkurrenssvaga abborren 

komma att hämmas i tillväxten och får svårt att nå fiskätande storlek.  

Ålder P25 M P75 n 

1 79 86 93 96 

2 106 113 120 369 

3 128 137 146 387 

4 144 154 164 307 

5 162 175 185 262 

6 173 190 206 239 
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4 Resultat sjö för sjö 

4.1 Ösjön 6658710 1511960 

 

4.1.1 Kort sjöbeskrivning 

Ösjön är en 17 ha stor sjö som ligger ca 5 km sydväst om Norberg på 139 m.ö.h. 

För att ta sig till sjön kör längsmed väg 256 och vid Högfors ta av på en mindre 

grusväg. För att kunna ta sig hela vägen fram till sjön måste fiskerättsägare 

kontaktas för att låsa upp en vägbom. Ösjön är en ”Put-and-take” sjö, som 

rotenonbehandlades 1962 och 1979. Idag planteras det årligen in regnbåge i sjön. 

Ösjön är lång och djup och har ett maxdjup på ca 17 meter. Sjön ger ett oligotroft 

intryck och har ett siktdjup på 3 m. Fåglar som uppehölls sig i Ösjön under 

provfisket var storlom och fiskmås. Noterade vattenväxter var: notblomster, säv, 

sjöfräken, vit- och gul näckros. 

Kalkningen påbörjades 1983 i Ösjön och idag sprids årligen ca 1 ton kalk i sjön. 

 

Fig.2. Mätningar av pH och alkalinitet i Ösjöns utlopp. Uppmätt pH-värde 

(vänster Y-axel) och alkalinitet (höger Y-axel). 
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4.1.2 Fiskarter 

Inga tidigare provfisken har utförts i Ösjön. Enligt referensvärdena från EQR8-

metodiken har en sjö av Ösjöns altitud, geografiska belägenhet och storlek 4-5 

fiskarter (4,6). Enligt en fiskerättsägare så är gäddan inte inplanterad utan har troligen 

vandrat in i systemet. I Ösjön påstås det också finnas abborre, något som inte visade 

sig i provfisket. Provfisket 2013 var ett standardiserat provfiske med 16 bottensatta 

nät. 

Tab. 5. Provfiskeresultat från16 bottensatta nät i Ösjön 2013, redovisas i totalantal, 

totalvikt, medelvikt, antal/nät och vikt/nät för varje fiskart. 

Art Totalantal Totalvikt (g) Medelvikt (g) Antal/nät Vikt/nät (g) 
Gädda 2 154 77.00 0.13 9.63 

Regnbåge 4 2514 628.50 0.25 157.13 

TOTALT 6 2668 352.75 0.38 166.75 

 

 

 

Fig.3. Resultat längdfördelning av Gädda och Regnbåge från 16 bottensatta nät i 

Ösjön 2013. Längd redovisas på (x-axel) indelade i 10mm intervall, samt antal på (y-

axel). 
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4.1.3 Resultat/EQR8 

Enligt det sammanvägda fiskeindexet EQR8 har Ösjön 2013 dålig status (EQR8 

0,13). 

P-värde för parametrar och sammanvägt P-värde 

 

Fig.4. Klassificering av provfiskeresultatet enligt EQR8 vid provfisket i Ösjön. 

Figuren anger p-värden för de olika variablerna som sammanvägs i fiskindexet 

(EQR8). Avvikelsen från referensvärdet är stor för alla värden förutom 

artdiversiteteT: Simpson’s D (antal).  

Z-värden för parametrar 

 

Fig. 5. Z-värdena visar om avvikelsen för respektive indikator är högre (större än 0) 

eller lägre än referensvärdet (mindre än 0 i Ösjön). Om Z-värdet är noll 

överensstämmer provfiskeresultatet med referensvärdet och om Z-värde mindre än -2 

eller högre än 2 är resultaten signifikant avvikande. Parametern Andelen potentiellt 

fiskätande abborrar och kvot abborre/karpfisk (biomassa) är inte noll utan här 

saknas data. 
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Tab. 6. Förväntade riktningar som Z-värdets avvikelse kan ta beroende på surhet 

respektive eutrofi. Ljusblått fält markerar avvikelse som stämmer in på parametern 

och mörkblått fält markerar signifikant avvikelse som stämmer in på parametern i 

Ösjön. 

Parameter  Surhet  Eutrofi  

Antal inhemska arter  -  +  

Ardiversitet (antal) -  

Artdiversitet (Biomassa)  -  +  

Relativ biomassa av inhemska arter  -  +  

Relativt antal av inhemska arter  -  +  

Medelvikt i den totala fångsten   + 

Andelen potentiellt fiskätande abborrfiskar  +   

Kvot abborre/karpfiskar (biomassa)    - 

 

4.1.4 Expertbedömning 

Ösjön är en rotenonbehandlad ”Put-and-take” sjö och är därmed i hög grad en 

påverkad sjö. Med utgångspunkt från denna grad av påverkan bedöms 

statusklassningen enligt Naturvårdsverkets kriterier vara korrekt. Fiskens status på 

lokalen bedöms vara dålig. 

 

Det går inte att använda fångsten för att säga något om sjöns försurningsstatus, 

eftersom sjön, förutom den inplanterade regnbågen, endast innehåller gädda. Att 

vi inte fångade abborre betyder inte att den inte finns abborre i sjön, vi kan dock 

konstatera att det inte rör sig om någon stor population.  
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4.2 Mörttjärnen 6659230 1513890 

 

4.2.1 Kort sjöbeskrivning 

Mörttjärnen är en 6 ha stor tjärn som ligger ca 5 km sydväst om Norberg på 

99 m.ö.h. Tjärnen är oval till formen och har ett maxdjup på ca 12 meter. För att 

kunna ta sig till sjön måste man informera markägare för att få bommen vid 

Bennebo upplåst. Det fanns ingen båt i sjön utan medhavd gummibåt användes. 

Sjön ger ett mesotroft intryck med mycket vegetation av gul näckros här finns 

också bladvass. Som en typisk tjärn saknar Mörtjärnen en fast strandkant, 

stranden utgörs av gungfly. Inga fåglar iakttogs vid fisket. 

Mörttjärnen har aldrig kalkats. Ösjön som ligger uppströms Mörttjärnen kalkas 

däremot och den kalk som sprids i Ösjön räcker troligtvis för att höja pH även i 

Mörtjärnen. 

 

Fig.6. Mätningar av pH och alkalinitet i Mörttjärnens utlopp. Uppmätt pH-värde 

(vänster Y-axel) och alkalinitet (höger Y-axel). 
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4.2.2 Fiskarter 

Inga tidigare provfisken har utförts i Mörttjärnen. Markägare berättar att det 

förutom de fångade arterna också finns gädda i sjön. Enligt referensvärdena från 

EQR8-metodiken har en sjö av Mörttjärnens altitud, geografiska belägenhet och 

storlek ca 3-4 (3,5) fiskarter. Provfisket i Mörttjärnen var ett inventeringsprovfiske 

där 4 bottensatta nät lades. Under provfisket fångade vi 4 olika arter: abborre, mört, 

braxen och gers. Gäddan rör sig inte i samma uträckning som andra fiskar och är 

därför ofta underrepresenterad i provfisken. Mycket talar därför för, att det även finns 

gädda i sjön.  

Tab. 7. Provfiskeresultat från 4 bottensatta nät i Mörttjärnen 2013, redovisas i 

totalantal, totalvikt, medelvikt, antal/nät och vikt/nät för varje fiskart. 

Art Totalantal Totalvikt (g) Medelvikt (g) Antal/nät Vikt/nät (g) 
Abborre 43 3549 82.53 10.75 887.25 

Braxen 1 2 2.00 0.25 0.50 

Gers 1 5 5.00 0.25 1.25 

Mört 52 430 8.27 13.00 107.50 

TOTALT 97 3986 24.45 24.25 996.50 

 

 

 

Fig.7. Resultat längdfördelning av mört och abborre från 4 bottensatta nät i 

Mörttjärnen 2013. Längd (x-axel) indelade i 10 mm intervall och antal representeras 

på (y-axel). 
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4.2.3 Resultat/EQR8 

Enligt det sammanvägda fiskeindexet EQR8 har Mörttjärnen 2013 god status 

(EQR8 0,57).  

P-värde för parametrar och sammanvägt P-värde 

 

Fig.8. Klassificering av provfiskeresultatet enligt EQR8 vid provfisket i Mörttjärnen. 

Figuren anger p-värden för de olika variablerna som sammanvägs i fiskindexet 

(EQR8). Många av variablerna ligger nära 1 vilket betyder att de är nära det 

förväntade referensvärdet. Andelen potentiellt fiskätande abborrar däremot ligger 

långt från förväntade värdet. 

Z-värden för parametrar 

 Fig. 9. Z-värdena visar om avvikelsen för respektive indikator är högre (större än 0) 

eller lägre än referensvärdet (mindre än 0) i Mörttjärnen. Om Z-värdet är noll 

överensstämmer provfiskeresultatet med referensvärdet och om Z-värde mindre än -2 

eller högre än 2 är resultaten signifikant avvikande. Parametern Andelen potentiellt 

fiskätande abborrar och kvot abborre/karpfisk (biomassa) var högre än förväntat i 

Mörttjärnen och artdiversiteten i form av biomassa mindre än väntat. 
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Tab. 8. Förväntade riktningar som Z-värdets avvikelse kan ta beroende på surhet 

respektive eutrofi i Mörttjärnen. Ljusblått fält markerar avvikelse som stämmer in på 

parametern och mörkblått fält markerar signifikant avvikelse som stämmer in på 

parametern. 

Parameter  Surhet  Eutrofi  

Antal inhemska arter  -  +  

Ardiversitet (antal) -  

Artdiversitet (Biomassa)  -  +  

Relativ biomassa av inhemska arter  -  +  

Relativt antal av inhemska arter  -  +  

Medelvikt i den totala fångsten   + 

Andelen potentiellt fiskätande abborrfiskar  +   

Kvot abborre/karpfiskar (biomassa)    - 

 

4.2.4 Expertbedömning 

Fisket i Mörttjärn utfördes som ett inventeringsfiske som baserats på 4 bottensatta 

nät. Slutsatser dragna utifrån sjöns fiskpopulation och resultat av EQR8 bör tolkas 

med stor försiktighet. 

I Mörttjärn verkar abborrpopulationen just nu befinna sig i en fas med många 

stora abborrar och kannibalismen är förmodligen omfattande. Mindre abborrar blir 

därför snabbt uppätna vilket kan förklara varför det fångades relativt få abborrar 

under 10 cm vid provfisket (Pers. kom. Dahlberg 2013), detta kan också förklara 

den lägre förväntade biomassan i sjön. 

De riktningar som Z värdets avvikelser visar för parametrarna artdiversitet och 

andelen potentiellt fiskätande abborrfiskar kan vara en effekt av tidigare 

försurningspåverkan. År 2009 låg pH på 5, vilket troligtvis stört reproduktionen 

av även abborre och därmed förskjutit balansen till fler fiskätande individer. 

Det som pekar på att Mörttjärnen under 2012 inte påverkades av försurning är att 

det fångades individer av mört i storleken 70-99 mm. 

 

En expertbedömning utifrån provfiskeresultatet är att sjöns fisksamhälle troligtvis 

har varit påverkat av försurning. Försurningen har dock inte varit återkommande 

år från år, vilket gett fisksamhället möjlighet att återhämta sig. därför bedöms 

också statusklassningen enligt Naturvårdsverkets kriterier vara korrekt. Fiskens 

status på lokalen bedöms vara god. 
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4.3 Trehörningen 6642720 1498400 

 

4.3.1 Kort sjöbeskrivning 

Trehörningen är en 17 ha stor sjö belägen 145 m.ö.h. Den ligger ca 9 km söder om 

Fagersta och 10 km Nordväst om Skinnskatteberg. Kör längsmed väg 68 och 

sväng av till Godkärra, därefter till Trehörningsvägen. Trehörningen är lite V 

formad och har ett maxdjup på ca 8 meter. Sjön ger ett mesotroft till eutroft 

intryck, med mycket vit näckros, och bladvass. Storlom, fiskmås och fisktärna 

noterades vid sjön.  

Kalkningen påbörjades 1983 i Trehörningen och idag sprids årligen ca 2 ton kalk i 

sjön. 

 

 

Fig.10. Mätningar av pH och alkalinitet i Trehörningens utlopp mellan åren 

2005-2013.  
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4.3.2 Fiskarter 

Trehörningen har fiskats en gång av Länsstyrelsen 1978, dock inte som ett 

standardiserat nätprovfiske. Näten var dessutom av en annan typ (Drottningholm 12) 

med en helt annan fördelning av maskornas storlek (se Tab. 11) än de nät som använts 

under årets provfiske (Norden 12). I näten som användes1978 saknas de tre minsta 

maskstorlekarna medan större maskor är överrepresenterade. Skillnaden mellan 

provfiskena kan därför till stor del tillskrivas vara en effekt av de olika nättyperna (se 

Tab.9 och 10) 

Braxen och sarv har planterats in i Trehörningen och etablerat sig mycket bra. 
Enligt referensvärdena från EQR8-metodiken har en sjö av Trehörningens altitud, 

geografiska belägenhet och storlek ca 4-5 (4,4) fiskarter.  

Tab. 9. Provfiskeresultat från 8 bottensatta nät i Trehörningen 2013, redovisas i 

totalantal, totalvikt, medelvikt, antal/nät och vikt/nät för varje fiskart. 

Art Totalantal Totalvikt (g) Medelvikt (g) Antal/nät Vikt/nät (g) 
Abborre 114 1664 14.60 14.25 208.00 

Braxen 14 3218 229.86 1.75 402.25 

Gädda 2 860 430.00 .25 107.50 

Mört 117 1585 13.55 14.63 198.13 

Sarv 32 1259 39.34 4.00 157.38 

TOTALT 279 8586 145.47 34.88 1073.25 

 

Tab. 10. Provfiskeresultat från 6 bottensatta nät (ett ej standardiserat provfiske) i 

Trehörningen 1978, redovisas i totalantal, totalvikt, medelvikt för varje fiskart och 

antal/nät och vikt/nät för mört och abborre. 

Art Totalantal Totalvikt (g) Medelvikt (g) Antal/nät Vikt/nät (g) 
Abborre 28 493 18 5 82 

Sutare 3 4490    

Gädda 3 1400    

Mört 42 1000 24 7 167 

Ruda 1 670    

TOTALT 77 8053    

 

Tab. 11. En jämförelse mellan maskstorlekar av nät typ Norden 12 och nät typ 

Drottningholm 12 som användes 1978. Maskstorlek i nät typ Drottningholm 12 

anges som varv per aln och dessa har efter bästa förmåga översatts till mm 

maskstolpe. 

Drottningholm 12 
 i Varv/Aln 

   60 48 36 28 24 20 18 16 14 12 10 8 

Drottningholm 12 
 i mm 

   10 12 16,5 21,5 25 30 33 37 42 49 60 75 

Norden 12 i mm 5 6,25 8 10 12,5 15,5 19,5 24 29 35  43  55  
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Fig.11. Resultat längdfördelning av mört, abborre, braxen, sarv från 8 bottensatta 

nät i Trehörningen 2013.  
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4.3.3 Resultat/EQR8 

Enligt det sammanvägda fiskeindexet EQR8 har Trehörningen 2013 måttlig status 

(EQR8 0,39). 

P-värde för parametrar och sammanvägt P-värde 

 

Fig.12. Klassificering av provfiskeresultatet enligt EQR8 vid provfisket i 

Trehörningen. Figuren anger p-värden för de olika variablerna som sammanvägs i 

fiskindexet (EQR8). Många av variablerna låg ganska långt ifrån förväntade värdet, 

speciellt långt ifrån referensvärdet ligger kvot abborre/karpfisk och artdiversitet 

(biomassa). 

Z-värden för parametrar 

 

Fig.13. Z-värdena visar om avvikelsen för respektive indikator är högre (större än 0) 

eller lägre än referensvärdet (mindre än 0 i Trehörningen). Om Z-värdet är noll 

överensstämmer provfiskeresultatet med referensvärdet och om Z-värde mindre än -2 

eller högre än 2 är resultaten signifikant avvikande.  
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Tab.12. Förväntade riktningar som Z-värdets avvikelse kan ta beroende på surhet 

respektive eutrof i Trehörningen. Ljusblått fält markerar avvikelse som stämmer in på 

parametern och mörkblått fält markerar signifikant avvikelse som stämmer in på 

parametern. Fiskbeståndet i sjön indikerar att sjön är näringsrik. 

Parameter  Surhet  Eutrofi  

Antal inhemska arter  -  +  

Ardiversitet (antal) -  

Artdiversitet (Biomassa)  -  +  

Relativ biomassa av inhemska arter  -  +  

Relativt antal av inhemska arter  -  +  

Medelvikt i den totala fångsten   + 

Andelen potentiellt fiskätande abborrfiskar  +   

Kvot abborre/karpfiskar (biomassa)    - 

 

4.3.4 Expertbedömning 

Förekomst av både små sarvar och mörtar i fångsten indikerar att reproduktion skett 

senast föregående vår.  Z-värdena pekar på att sjön kan vara relativt näringsrik i 

förhållande till referens sjöar på samma altitud, geografiska belägenhet och 

storlek. Vilket stämmer bra överens med intrycket vi fick av sjön. Inplantering av 

braxen skulle kunna vara en bidragande orsak till förhöjd intern näringsbelastning 

i sjön. Braxen födosöker till stor del på botten och detta beteende har visat sig 

bidra till att frigöra närsalter från bottensedimentet (Degerman et al. 2002). 

Abborren verkar ha svårt att nå fiskätande storlek, vilket kan vara en effekt av 

konkurrens från karpfiskarna. En samlad expertbedömning är att 

statusklassningen enligt Naturvårdsverkets kriterier är korrekt. Fiskens status på 

lokalen bedöms vara måttlig. 
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4.4 Norra Dammsjön 6641940 1508940 

 

4.4.1 Kort sjöbeskrivning 

Norra Dammsjön är en 5 ha stor sjö belägen 97 m ö h., ca 5 km nordväst om 

Virsbo. Kör längsmed väg 66 mot Fagersta och sväng vänster mot Trummelsberg. 

Norra Dammsjön ligger alldeles vid vägen och medhavd båt sjösattes där vägen 

mötte vattnet. Norra Dammsjön är en oval sjö till formen som har en skålformad 

djupgradient med ett maxdjup på ca 11 m. Sjön ger ett oligotroft intryck med vit 

och gul näckros, notblomster, säv och sjöfräken. Ingen sjöfågel noterades vid 

fisket. Däremot var det en stor bäverhydda i sjön, men vi såg inget färskt gnag av 

bäver.  

Kalkningen påbörjades 1983 i Norra Dammsjön, men verksamheten är idag 

vilande för att utvärdera om sjön är i behov av att kalkas. 

 

Fig.14. Mätningar av pH och alkalinitet mellan åren 2005-2013 i Norra 

Dammsjöns utlopp.  
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4.4.2 Fiskarter 

Inga tidigare provfisken har utförts i Norra Dammsjön. Enligt referensvärdena från 

EQR8-metodiken har en sjö av Norra Dammsjöns altitud, geografiska belägenhet och 

storlek ca 3 (3,1) fiskarter. Under provfisket i Norra Dammsjön lades 4 bottensatta 

nät. Provfisket i Norra Dammsjön 2013 var ett inventeringsprovfiske. 

Tab.13. Provfiskeresultat från 4 bottensatta nät i Norra Dammsjön 2013, redovisas i 

totalantal, totalvikt, medelvikt, antal/nät och vikt/nät för varje fiskart. 

Art Totalantal Totalvikt (g) Medelvikt (g) Antal/nät Vikt/nät (g) 
Abborre 17 1209 71.12 4.25 302.25 

Mört 23 770 33.48 5.75 192.50 

TOTALT 40 1979 52.30 10.00 494.75 

 

 

 

Fig.15. Resultat längdfördelning av mört och abborre från 4 bottensatta nät i 

Norra Dammsjön 2013.  
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4.4.3 Resultat/EQR8 

Enligt det sammanvägda fiskeindexet EQR8 har Norra Dammsjön 2013 god status 

(EQR8 0,52).  

 

P-värde för parametrar och sammanvägt P-värde 

 

Fig.16. Klassificering av provfiskeresultatet enligt EQR8 vid provfisket i Norra 

Dammsjön. Figuren anger p-värden för de olika variablerna som sammanvägs i 

fiskindexet (EQR8).  

 

Z-värden för parametrar 

 

 

Fig. 17. Z-värdena visar om avvikelsen för respektive indikator är högre (större än 0) 

eller lägre än referensvärdet (mindre än 0)i Norra Dammsjön. Om Z-värdet är noll 

överensstämmer provfiskeresultatet med referensvärdet och om Z-värde mindre än -2 

eller högre än 2 är resultaten signifikant avvikande. Inget av värdena är signifikant 

avvikande. 



 

26 

Tab.14. Förväntade riktningar som Z-värdets avvikelse kan ta beroende på surhet 

respektive eutrofi i Norra Dammsjön. Ljusblått fält markerar avvikelse som stämmer 

in på parametern och mörkblått fält markerar signifikant avvikelse som stämmer in 

på parametern.  

Parameter  Surhet  Eutrofi  

Antal inhemska arter  -  +  

Ardiversitet (antal) -  

Artdiversitet (Biomassa)  -  +  

Relativ biomassa av inhemska arter  -  +  

Relativt antal av inhemska arter  -  +  

Medelvikt i den totala fångsten   + 

Andelen potentiellt fiskätande abborrfiskar  +   

Kvot abborre/karpfiskar (biomassa)    - 

 

 

4.4.4 Expertbedömning 

Fisket i Norra Dammsjön utfördes som ett inventeringsfiske som baserats på 4 bottensatta 

nät. Slutsatser dragna utifrån sjöns fiskpopulation och resultat av EQR8 bör tolkas med 

stor försiktighet. I Norra Dammsjön fångades mörtindivider i storleken 70-89 mm 

därför antas reproduktion skett senast föregående vår. Förväntad längdfördelning av mört 

och abborre i sjön tyder på normal sammansättning av fisksamhället, och tyder inte på att 

det skulle förekomma någon större påverkan på reproduktionen. Litet antal individer och 

låg biomassa tyder troligtvis i detta fall på liten tillgång till föda. Norra Dammsjön 

skålformiga djupgradient bidrar troligtvis till sämre habitat för primärproducenter. En 

samlad expertbedömning är att statusklassningen enligt Naturvårdsverkets kriterier 

är korrekt. Fiskens status på lokalen bedöms vara god. 
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4.5 Södra Dammsjön 6641210 1508290 

 

4.5.1 Kort sjöbeskrivning 

Södra Dammsjön ligger 500m sydväst om Norra Dammsjön på 103 m.ö.h. Här 

finns det en liten vändplan som angränsar till vattnet som passar bra till att parkera 

bilen på och sjösätta en båt ifrån. Södra Dammsjön är en långsmal sjö på 8 ha, 

som med likhet till Norra Dammsjön har en skålformad djupgradient med ett 

maxdjup på ca 11 m. Sjön ger ett oligotroft intryck med vass, vit näckros, 

notblomster, säv och sjöfräken. Inga fåglar noterades i sjön. Även här fanns spår 

av bäver i form av 2-3 mindre bäverhyddor, här med färskt gnag av bäver.  

Kalkningen påbörjades 1983 i Södra Dammsjön, idag sprids årligen ca 1 ton kalk i 

sjön. 

 

 

Fig.18. Mätningar av pH och alkalinitet i Södra Dammsjöns utlopp mellan åren 

2005-2013.  
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4.5.2 Fiskarter 

Inga tidigare provfisken har utförts i Södra Dammsjön Enligt referensvärdena från 

EQR8-metodiken har en sjö av Södra Dammsjöns altitud, geografiska belägenhet och 

storlek ca 3-4 (3,6) fiskarter. Under provfisket i Södra Dammsjön lades 4 bottensatta 

nät. Provfisket i Södra Dammsjön 2013 var ett inventeringsprovfiske. 

 

Tab.15. Provfiskeresultat från 4 bottensatta nät i Södra Dammsjön 2013, redovisas i 

totalantal, totalvikt, medelvikt, antal/nät och vikt/nät för varje fiskart. 

Art Totalantal Totalvikt (g) Medelvikt (g) Antal/nät Vikt/nät (g) 
Abborre 21 729 34.71 5.25 182.25 

Benlöja 2 18 9.00 .50 4.50 

Mört 34 409 12.03 8.50 102.25 

TOTALT 57 1156 18.58 14.25 289.00 

 

 

 

Fig.19. Resultat längdfördelning av mört och abborre från 4 bottensatta nät i 

Södra Dammsjön 2013.  
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4.5.3 Resultat/EQR8 

Enligt det sammanvägda fiskeindexet EQR8 har Södra Dammsjön 2013 god status 

(EQR8 0,50).  

 

P-värde för parametrar och sammanvägt P-värde 

Fig.20. Klassificering av provfiskeresultatet enligt EQR8 vid provfisket i Södra 

Dammsjön. Figuren anger p-värden för de olika variablerna som sammanvägs i 

fiskindexet (EQR8).  

 

 

Z-värden för parametrar 

 

 

Fig. 21. Z-värdena visar om avvikelsen för respektive indikator är högre (större än 0) 

eller lägre än referensvärdet (mindre än 0) i Södra Dammsjön. Om Z-värdet är noll 

överensstämmer provfiskeresultatet med referensvärdet och om Z-värde mindre än -2 

eller högre än 2 är resultaten signifikant avvikande. Relativ biomassa av inhemska 

fiskarter är signifikant avvikande från referensvärdet. 
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Tab.16 Förväntade riktningar som Z-värdets avvikelse kan ta beroende på surhet 

respektive eutrofi i Södra Dammsjön. Ljusblått fält markerar avvikelse som stämmer 

in på parametern och mörkblått fält markerar signifikant avvikelse som stämmer in 

på parametern.  

Parameter  Surhet  Eutrofi  

Antal inhemska arter  -  +  

Ardiversitet (antal) -  

Artdiversitet (Biomassa)  -  +  

Relativ biomassa av inhemska arter  -  +  

Relativt antal av inhemska arter  -  +  

Medelvikt i den totala fångsten   + 

Andelen potentiellt fiskätande abborrfiskar  +   

Kvot abborre/karpfiskar (biomassa)    - 

 

4.5.4 Expertbedömning 

Fisket i Södra Dammsjön utfördes som ett inventeringsfiske som baserats på 4 

nätansträngningar. Slutsatser dragna utifrån sjöns fiskpopulation och resultat av EQR8 

bör därför tolkas med stor försiktighet. I Södra Dammsjön fångades mörtindivider i 

storleken 90-99 mm därför antas reproduktion skett senast föregående vår. Benlöja var 

en oväntad fångst då den oftast inte förekommer i små skogtjärnar. 

Både mört och abborre uppvisar en avvikande storleksfördelning som skulle 

kunna tyda på en begränsad födotillgång, En samlad expertbedömning är att 

statusklassningen enligt Naturvårdsverkets kriterier är korrekt. Fiskens status på 

lokalen bedöms vara god. 
 

 

 

Fig. 22. Benlöjor fångade i Södra Dammsjön. 
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4.6 Stora Ötjärnen 6655860 1502370 

 

4.6.1 Kort sjöbeskrivning 

Stora Ötjärnen är en 22 ha stor sjö som ligger ca 3 km nordost om Fagersta på 149 

m.ö.h. Sjösättning av båt sker lämpligast genom att köra in på en grusväg som 

avslutas i en vänd plan i sjöns sydliga del. Därifrån går det en större stig ner till 

vattnet (ca 200 m). Sjön är långsmal och ansluter till Lilla Ötjärnen i sjöns 

västliga del. Sjön har ett maxdjup på ca 9 meter. Stora Ötjärnen ger ett oligotroft 

intryck, med gul näckros, vass och säv. Fåglar som noterades under fisket var 

Storlom. Stora Ötjärnen är belägen längst upp i avrinningsområdet och 

avrinningen till Norrbyån begränsas av en damm i sjöns sydliga del.  

Stora Ötjärnen har inte kalkats sedan 2007. pH har legat stabilt över 6 under 

många år och kalkningen kanske inte längre är motiverad i sjön. 

 

Fig.23. Mätningar av pH och alkalinitet i Stora Ötjärnens utlopp mellan åren 

2005-2013.  
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4.6.2 Fiskarter 

Inga tidigare provfisken har utförts i Stora Ötjärnen Enligt referensvärdena från 

EQR8-metodiken har en sjö av Stora Ötjärnens altitud, geografiska belägenhet och 

storlek ca 4-5 (4,7) fiskarter. Provfisket i Stora Ötjärnen 2013 var ett standardiserat 

provfiske med 16 bottensatta nät.  

Tab.17. Provfiskeresultat från 16 bottensatta nät i Stora Ötjärnen 2013, redovisas i 

totalantal, totalvikt, medelvikt, antal/nät och vikt/nät för varje fiskart. 

Art Totalantal Totalvikt (g) Medelvikt (g) Antal/nät Vikt/nät (g) 
Abborre 413 8020 19.42 25.81 501.25 

Mört 219 4011 18.32 13.69 250.69 

TOTALT 632 12031 18.87 39.50 751.94 

 

 

 

Observera annan skala på y axeln! 

 

Fig.24. Resultat längdfördelning av mört och abborre från 16 bottensatta nät i 

Stora Ötjärnen 2013. Observera att diagram för abborre har annan skala på y 

axeln än diagram för mörten.  
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4.6.3 Resultat/EQR8 

Enligt det sammanvägda fiskeindexet EQR8 har Stora Ötjärnen 2013 måttlig 

status (EQR8 0,457). 

P-värde för parametrar och sammanvägt P-värde 

 

Fig.25. Klassificering av provfiskeresultatet enligt EQR8 vid provfisket i Stora 

Ötjärnen. Figuren anger p-värden för de olika variablerna som sammanvägs i 

fiskindexet (EQR8). 

 

Z-värden för parametrar 

 

 
Fig. 26. Z-värdena visar om avvikelsen för respektive indikator är högre (större än 0) 

eller lägre än referensvärdet (mindre än 0) I Stora Ötjärnen. Om Z-värdet är noll 

överensstämmer provfiskeresultatet med referensvärdet och om Z-värde mindre än -2 

eller högre än 2 är resultaten signifikant avvikande. Ingen av värdena är signifikant 

avvikande från referensvärdet. 
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Tab.18 Förväntade riktningar som Z-värdets avvikelse kan ta beroende på surhet 

respektive eutrofi i Stora Ötjärnen. Ljusblått fält markerar avvikelse som stämmer in 

på parametern och mörkblått fält markerar signifikant avvikelse som stämmer in på 

parametern.  

Parameter  Surhet  Eutrofi  

Antal inhemska arter  -  +  

Ardiversitet (antal) -  

Artdiversitet (Biomassa)  -  +  

Relativ biomassa av inhemska arter  -  +  

Relativt antal av inhemska arter  -  +  

Medelvikt i den totala fångsten   + 

Andelen potentiellt fiskätande abborrfiskar  +   

Kvot abborre/karpfiskar (biomassa)    - 

 

4.6.4 Expertbedömning 

I Stora Ötjärnen fångades mörtindivider i storleken 70-89 mm därför antas 

reproduktion skett senast föregående vår. Färre arter än förväntat fångades i Stora 

Ötjärnen, kanske är det en effekt av att sjön är dämd och att dammen omöjliggör 

uppvandring från lägre belägna vatten. Sjöar som är belägna högst uppe i 

avrinningsområdet är också dåligt representerade i referensmaterialet och därför kan 

man generellt säga att EQR8 visar för låg status i naturligt näringsfattiga sjöar (Pers. 

kom. Kinnerbäck 2013). 

Det är troligt att även gädda finns i sjön, trots att det inte fångades någon gädda under 

provfisket. Kombinationen av uteslutande abborre och mört är ovanlig. 

En samlad expertbedömning är att statusklassningen enligt Naturvårdsverkets 

kriterier inte är korrekt. Anledningen till denna bedömning är framförallt för att 

Ötjärnen bedöms ha ett fiskbestånd i balans, som inte visar några tecken på 

störning av försurning eller övergödning. Eftersom EQR8 bedömningen för 

Ötjärnen ligger precis i gränsen till god status har vi gjort en samlad bedömning 

att Ötjärnen borde omklassas till god status. 
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4.7 Messlången 6611740 1494200 

 

4.7.1 Kort sjöbeskrivning 

Messlången är en sjö på 69 ha. Belägen 75 m.ö.h. ca 9 km nordväst om Kolsva. 

Lämpligast är det att sjösätta båten i Messlångens sydvästra vik, här går det en 

skogsväg ner till vattnet. Messlången är en mycket flikig sjö med tre större smala 

vikar. Den är också mycket grund, har ett max djup på ca 4 meter. Sjön ger 

intryck av att vara en mesotrof sjö när man befinner sig i någon av vikarna, med 

mycket näckros och bladvass. När man kommer ut i huvudfåran får man intrycket 

av att befinna sig i en oligotrof sjö. Storlom iakttogs vid fisket. Även här fanns 

bäverhydda vid den sydvästra viken som mynnar ut i Messlångsbäcken. Bäver 

sågs vid två olika tillfällen och tros främst hålla till vid mynningen till bäcken.  

Messlången började kalkas år 2000 med ca 26-28 ton kalk om året för att gynna 

fisket i sjön trots detta fluktuerar pH och den kemiska målsättningen på pH 6 

uppfylls knappt. 

 

Fig.27. Mätningar av pH och alkalinitet i Messlångens utlopp mellan åren 2005-

2013.  
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4.7.2 Fiskarter 

Messlången provfiskades år 1978 av Länsstyrelsen med 6 bottensatta nät. Under 

provfisket 1987 fångades samma arter som under provfisket 2013(Ålind, 1987) 

(Tab.17 och Tab.18). Enligt referensvärdena från EQR8 metodiken har en sjö av 

Messlångens altitud, geografiska belägenhet och storlek ca 6 (6,3) fiskarter. 

Provfisket i Messlången 2013 var ett standardiserat provfiske med 16 bottensatta nät. 

Tab.19. Provfiskeresultat från 16 bottensatta nät i Messlången 2013, redovisas i 

totalantal, totalvikt, medelvikt, antal/nät och vikt/nät för varje fiskart. 

Art Totalantal Totalvikt (g) Medelvikt (g) Antal/nät Vikt/nät (g) 
Abborre 285 10660 37.40 17.81 666.25 

Braxen 60 7865 131.08 3.75 491.56 

Gers 95 471 4.96 5.94 29.44 

Gädda 2 699 349.50 .13 43.69 

Mört 275 5351 19.46 17.19 334.44 

Sarv 63 1491 23.67 3.94 93.19 

TOTALT 780 26537 94.34 48.75 1658.56 

 

Tab.20 Resultat från 6 bottensatta nät (icke standardiserat provfiske) i 

Messlången 1978 redovisas i totalantal, totalvikt, för varje fiskart och medelvikt, 

antal/nät och vikt/nät för abborre och mört. 

Art Totalantal Totalvikt (g) Medelvikt (g) Antal/nät Vikt/nät (g) 
Abborre 23 808 35 4 135 

Braxen 14 6070    

Gers 5 40    

Gädda 1 890    

Mört 51 2365 46 9 394 

Sarv 8 580    

TOTALT 102 10753    

 

Det är svårt att jämföra provfiskeresultaten från 1978 och 2013, då dessa två provfisken 

inte använde samma antal nät och nätläggningsplatser. Näten var dessutom av en annan 

typ 1978 (Drottningholm 12) med en helt annan fördelning av maskornas storlek (se Tab. 

11). I näten som användes1978 saknas de tre minsta maskstorlekarna medan större 

maskor är överrepresenterade. Skillnaden mellan provfiskena kan därför till stor del 

tillskrivas vara en effekt av de olika nättyperna  
 

 

 



 

37 

 

 

Observera annan skala på y axeln! 

 

Fig.28. Resultat längdfördelning av mört,abborre,braxen och sarv från 16 

bottensatta nät i Messlången 2013. Observera att diagram för abborre har annan 

skala på y axeln än diagram för mört, braxen och sarv.  
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4.7.3 Resultat/EQR8 

Enligt det sammanvägda fiskeindexet EQR8 har Messlången 2013 god status 

(EQR8 0,65). 

P-värde för parametrar och sammanvägt P-värde 

 

Fig.29. Klassificering av provfiskeresultatet enligt EQR8 vid provfisket i Messlången. 

Figuren anger p-värden för de olika variablerna som sammanvägs i fiskindexet 

(EQR8). 

 

Z-värden för parametrar 

 

 

Fig. 30. Z-värdena visar om avvikelsen för respektive indikator är högre (större än 0) 

eller lägre än referensvärdet (mindre än 0) i Messlången. Om Z-värdet är noll 

överensstämmer provfiskeresultatet med referensvärdet och om Z-värde mindre än -2 

eller högre än 2 är resultaten signifikant avvikande. Ingen av värdena är signifikant 

avvikande från referensvärdet, men artdiversitet (antal) är väldigt nära signifikans. 
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Tab.21. Förväntade riktningar som Z-värdets avvikelse kan ta beroende på surhet 

respektive eutrofi i Messlången. Ljusblått fält markerar avvikelse som stämmer in på 

parametern och mörkblått fält markerar signifikant avvikelse som stämmer in på 

parametern.  

Parameter  Surhet  Eutrofi  

Antal inhemska arter  -  +  

Ardiversitet (antal) -  

Artdiversitet (Biomassa)  -  +  

Relativ biomassa av inhemska arter  -  +  

Relativt antal av inhemska arter  -  +  

Medelvikt i den totala fångsten   + 

Andelen potentiellt fiskätande abborrfiskar  +   

Kvot abborre/karpfiskar (biomassa)    - 

 

 

4.7.4 Expertbedömning 

I Messlången fångades individer av mört i storleken 70-99 mm därför antas reproduktion 

skett senast föregående vår. Abborren verkar vara påverkad av konkurrens från 

karpfiskarna, få individer tar sig till en fiskätande storlek. 

 

Messlångens speciella form och låga medeldjup, är troligtvis anledningen till dess 

relativa goda produktivitet, den interna näringsomsättningen är hög då näringen i 

bottensedimentet troligtvis frisätts i större utsträckning än närliggande sjöar i 

samma altitud, geografiska belägenhet och storlek. 

En samlad expertbedömning är att statusklassningen enligt Naturvårdsverkets 

kriterier är korrekt. Fiskens status på lokalen bedöms vara god. 
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4.8 Stora Åsmund 6621330 1489580 

 

4.8.1 Kort sjöbeskrivning 

Stora Åsmund är en 33 ha stor sjö. Belägen på 105 m.ö.h. ca 10 km nordväst om 

Riddarhyttan. Stora Åsmund är en ”Putand-take” sjö som rotenonbehandlades 

1962. Regnbåge sätts ut årligen. Stora Åsmund är en sportfiskesjö som har gott 

om bryggor och rastplatser kring sjön för att underlättar friluftslivet. Lättast är det 

att nå sjön via den campingplats som ligger i sjöns sydliga del. Därifrån går det en 

stig ned till vattnet ca 250 m. Fiskevårdsföreningen har en aluminiumbåt på plats 

som de lånade ut. Sjön är rund till formen men med en del flikar. Sjön saknar 

grundare strandpartier. Sjödjupet ligger homogent på ca 3 m med undantag från 

väldigt strandnära zoner och ett djupare parti i sjöns nordliga del.  

Kalkningen påbörjades 1983, och kalkas årligen med ca 1 ton kalk. 

 

Fig.31. Mätningar av pH och Alkalinitet i Stora Åsmunds utlopp mellan åren 

2005-2013.  
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4.8.2 Fiskarter 

Inga tidigare provfisken har utförts i Stora Åsmund. Enligt referensvärdena från 

EQR8-metodiken har en sjö av Stora Åsmunds altitud, geografiska belägenhet och 

storlek ca 5 (5,2) fiskarter. Provfisket i Stora Åsmund 2013 var ett standardiserat 

provfiske med 8 bottensatta nät. 

Tab.22. Provfiskeresultat från 8 bottensatta när i Stora Åsmund 2013, redovisas i 

totalantal, totalvikt, medelvikt, antal/nät och vikt/nät för varje fiskart. 

Art Totalantal Totalvikt (g) Medelvikt (g) Antal/nät Vikt/nät (g) 
Abborre 230 12494 54.32 28.75 1561.75 

Regnbåge 1 504 504.00 .13 63.00 

TOTALT 231 12998 279.16 28.88 1624.75 

 

 

 

Fig.32. Resultat längdfördelning av abborre och regnbåge av 8 bottensatta nät i 

Stora Åsmund 2013.  
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4.8.3 Resultat/EQR8 

Enligt det sammanvägda fiskeindexet EQR8 har Stora Åsmund 2013 måttlig 

status (EQR8 0,34). 

P-värde för parametrar och sammanvägt P-värde 

 

Fig.33. Klassificering av provfiskeresultatet enligt EQR8 vid provfisket i Stora 

Åsmund. Figuren anger p-värden för de olika variablerna som sammanvägs i 

fiskindexet (EQR8). Kvot abborre/karpfisk kunde inte beräknas eftersom det inte 

fångades någon karpfisk. Andel potentiellt fiskätande abborrfiskar avviker betydligt 

från referensvärdet såsom antalet inhemska arter. 

 

Z-värden för parametrar 

 

 

Fig. 34. Z-värdena visar om avvikelsen för respektive indikator är högre (större än 0) 

eller lägre än referensvärdet (mindre än 0)i Stora Åsmund. Om Z-värdet är noll 

överensstämmer provfiskeresultatet med referensvärdet och om Z-värde mindre än -2 

eller högre än 2 är resultaten signifikant avvikande. Andel potentiellt fiskätande 

abborrfiskar, antal inhemska arter och artdiversitet (antal) är signifikant avvikande 

från beräknade referensvärdet. 
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Tab.23. Förväntade riktningar som Z-värdets avvikelse kan ta beroende på surhet 

respektive eutrofi i Stora Åsmund. Ljusblått fält markerar avvikelse som stämmer in 

på parametern och mörkblått fält markerar signifikant avvikelse som stämmer in på 

parametern.  

Parameter  Surhet  Eutrofi  

Antal inhemska arter  -  +  

Ardiversitet (antal) -  

Artdiversitet (Biomassa)  -  +  

Relativ biomassa av inhemska arter  -  +  

Relativt antal av inhemska arter  -  +  

Medelvikt i den totala fångsten   + 

Andelen potentiellt fiskätande abborrfiskar  +   

Kvot abborre/karpfiskar (biomassa)    - 

 

 

4.8.4 Expertbedömning 

Stora Åsmund bedöms i hög grad vara en påverkad sjö. Förutom den inplanterade 

regnbågen finns idag ett naturligt bestånd av abborre. Antingen lyckades inte 

rotenonbehandlingen med att till 100 % slå ut alla abborrar, eller så har abborren genom 

invandring eller utsättning åter koloniserat sjön.  

Abborren klarar sig som förväntat bra i en sjö utan konkurrens från karpfiskar och med 

utplanterade regnbågar som enda rovfisk. Abborren som fångades i intervallet 50-59 

mm är med största sannolikhet ett årsyngel. Avsaknaden av individer i klasserna 

60-99 mm kan tyda på att det är en mycket god födotillgång som göra att 

småabborrar växer fort. Eventuellt bromsas abborrens tillväxt upp för en tid innan 

de kan gå över på fiskdiet. Utan att analysera fiskarnas ålder är det inte möjligt att 

avgöra om så är fallet. 

En samlad expertbedömning är att statusklassningen enligt Naturvårdsverkets 

kriterier är korrekt, dock inte som en effekt av försurning utan som en effekt av 

rotenonbehandlingen. Det är mycket svårt att uttala sig om eventuella 

försurningseffekter med den nuvarande fiskartsammansättningen. Fiskens status 

på lokalen bedöms vara måttlig. 
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5 Frågor och Svar 

Ett kapitel där konsulten svarar på frågor ställda av Länsstyrelsen kring tankvärdheter 

i rapporten. 

a) Hur bedömer ni utifrån provfiskeresultaten att kalkningen av sjöarna har 

fungerat? Finns det tecken på att någon sjö får för lite eller kanske rent av för 

mycket kalk? Kan de båda vilande sjöarna (St Ötjärnen och Norra Dammsjön) 

fortsätta vila?   

 

Utifrån provfiskeresultaten bedömer vi att det inte finns anledning att ändra 

kalkningsverksamheten. 

b) Kan det verkligen stämma att en sjö som bedöms vara eutrofierad 

(Trehörningen) samtidigt är försurad och i behov av kalk?  

En eutrofierad sjö får naturligt högre pH genom de biprodukter som 

växtplankton producerar genom fotosyntesen. Men alkaliniteten kan samtidigt 

vara låg, och vid tidpunkter med lägre pH till exempel på våren innan 

växtligheten kommit igång finns det inget som kan buffra mot försurning. För 

att få en sjö med stabilare pH över året kan det vara motiverat att kalka sjön. 

c) Vilken sjö bedömer ni har den största potentialen för fiske? Varför? 

 

Med utgångspunkt från vad sportfiskare brukar sätta högt på önskelistan som 

laxartad fisk eller stor gädda så finns det ingen av sjöarna som motsvarar 

detta. Om man inte inbegriper de sjöar som har utplanterad regnbåge. Då är 

Stora Åsmund en sjö som är lättillgänglig och med väl utbyggd service. Där 

kan även den ovane fiskaren få fångst i form av abborre. Eventuellt krävs 

medlemskap i fiskeklubb för fiske i Stora Åsmund. 

 

Är det abborrfiske som sportfiskaren framför allt är intresserad av, då är 

Messlången den bästa kandidaten med ett fint abborrbestånd. Här finns dock 

ingen service och sjön är relativt svår att nå. Vi har inga uppgifter om att 

fisket skulle vara upplåtet i Messlången. 

d) Vad var det mest anmärkningsvärda/förvånande resultatet under årets fiske? 

Fångsten av benlöja i Södra Dammsjön. Benlöja är en art som är 

hemmahörande i t.ex. Mälarens fjärdar eller i näringsrika åar. Den fångas 

ytterst sällan i näringsfattiga skogstjärnar. 

e) Med vilka intervall anser ni att man bör nätprovfiska dessa sjöar i framtiden? 

 

Vi anser att provfiske bör ske med ett intervall av 4-5 år lite beroende på 

frågeställning. Det är svårt att ekonomiskt motivera tätare fisken än så. Fiskar 

man mer sällan så blir det mer av stickprov än en provfiskeserie. Den 

naturliga variationen mellan två provfisken kan vara stor. Om det ena 

provfisket infaller en varm, torr sommar med lågt vatten och det andra 
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provfisket en kall, regnig sommar med högt vatten kan resultaten bli mycket 

olika. Det får inte gå för långt tid mellan två jämförbara provfisken för att 

fånga upp variationer i fiskpopulationerna. 

f) pH-värdet i Mörttjärnen sjönk dramatiskt under 2009 och återgick redan nästa 

år till acceptabla värden. Kan det vara förklaringen till att längdklassen 110-

119 mm inte finns representerad i provfisket? 

Det kan vara så, men mörtar i längdklassen 110-119 borde uppskattningsvis 

vara runt 2 år och den årsklass som skulle ha producerats 2009 borde sålunda 

vara längre än 110-119. Frågan kan inte säkert besvaras utan att ta åldersprov 

på mört. 
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6 Tack! 

Till Björn Örtenblad för upplåsning av bom och utlåning av båt i Ösjön.  

Jan Bark för upplåsning av bom så att vi lätt och smidigt kunde ta oss till 

Mörttjärnen. 

Mats Andersson med familj för lån av båt, hjälp med provfiskeutrustning och vid 

provtagning, för god mat, gott fika och trevligt sällskap i Trehörningen. 

Bertil Gustafsson med familj och vänner för gott fika och trevligt sällskap i stugan 

vid Messlången 

Inger Nordqvist för trevligt sällskap och hjälp med att frakta provfiskeutrustning 

samt Örebro Amatörfiskeklubb för lån av båt i Stora Åsmund.  

 

Anders Kinnerbäck för kommentarer kring EQR8, SLU Institutionen för akvatiska 

resurser Sötvattenslaboratoriet. 

Erik Degerman och Magnus Dahlberg för genomläsning och värdefulla 

kommentarer till rapporten, SLU Institutionen för akvatiska resurser 

Sötvattenslaboratoriet.  
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8 Bilagor, Nätläggningskartor 

Bilaga 1. Messlången 

Djupkarta med nätplacering, nätnummer och båtiläggningsplats markerad. 
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Bilaga 2. Stora Åsmund 

Djupkarta med nätplacering, nätnummer och båtiläggningsplats markerad. 
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Bilaga 3. Stora Ötjärnen 

Djupkarta med nätplacering, nätnummer och båtiläggningsplats markerad. 
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Bilaga 4. Ösjön 

Djupkarta med nätplacering, nätnummer och båtiläggningsplats markerad. 
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Bilaga 5. Mörttjärnen 

Bild med nätplacering, nätnummer och båtiläggningsplats markerad. 
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Bilaga 6. Norra Dammsjön 

Bild med nätplacering, nätnummer och båtiläggningsplats markerad. 
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Bilaga 7. Södra Dammsjön 

Bild med nätplacering, nätnummer och båtiläggningsplats markerad. 
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Bilaga 8. Trehörningen 

Djupkarta med nätplacering, nätnummer och båtiläggningsplats markerad. 
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9 Bilaga, Temperatur och siktdjup 

Sjö namn Datum Siktdj

up 

(m) 

Temp 

yta 

(°C) 

Temp 

botten 

(°C) 

Språngskikt 

(m) 

Messlången 2013-08-02 1.4 24.3 17.7 - 

Stora 

Åsmund 

2013-08-04 2.2 23.2 17.9 - 

Södra 

dammsjön 

2013-08-01 2.2 21.8 7.7 4.0 

Norra 

Dammsjön 

2013-08-01 2.0 22.3 5.8 4.0 

Trehörningen 2013-07-29 2.3 25.6 8.6 3.5 

Stora 

Ötjärnen 

2013-07-30 2.1 21.9 11.5 5.5 

Ösjön 2013-07-22 3.1 19.8 5.9 4.5 

Mörttjärnen 2013-07-24 2.7 23.3 4.6 3.5 
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