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Inledning
På uppdrag av Länsstyrelsen i Blekinge ge nom-
för des ett provfiske efter varmvattensarter i vi-
karna Flan och Maraviken tillhörande Eriksbergs 
naturreservat. Dessutom inventerades submers 
makrovegetation i Flan som ett komplement till 
den undersökning som gjordes i Maraviken 2007 
(Nilsson 2008). Syftet med undersökningarna är 
att få ett underlag till beslut om ett marint naturre-
servat samtidigt som den reviderade skötselplanen 
för hela Eriksbergs naturreservat fastställs. Under-
sökningarna utfördes av personal från Naturveten-
skapliga institutionen, Högskolan i Kalmar, 11-15 
augusti 2008.

Metodik
Inventering av hö gre väx ter och makroalger gjor des 
med hjälp av vat ten ki ka re och räfsa. Olika makro-
fyters täck nings grad be döm des enligt en 7-gradig 
skala på totalt 23 lokaler (figur 1). Alla arter eller 
släkten bestämdes direkt i fält. Nomenklaturen 
följer Tolstoy & Österlund (2003) och Mossberg 
& Stenberg (2003). På varje lokal registrerades 
vattendjupet med handlod. Bottensubstratet klas-
sificerades antingen som mjuk- eller hårdbotten.

Provfisket genomfördes enligt rutiner beskrivna i 
Naturvårdsverkets handbok för miljöövervakning 
”Provfiske i Östersjöns kustområden - djupstra-
tifierat med Nordiska kustöversiktsnät” (version 
1:1 2006-06-28).

Det undersökta området omfattade hela reser-
vatets vattenområde. På ett digitalt sjökort i Map-
Source 6.5 lades ett rutnät motsvarande 125x125 
m över området, där varje skärningspunkt fick 
motsvara en potentiell provfiskestation. Inom 
området fördelades sedan 26 stationer slumpmäs-
sigt över ytan (figur 1). Samtliga stationer fiskades 
sedan en natt vardera med bottensatta nät. Näten 
sattes mellan klockan 15 och 17 och bärgades 
följande dag mellan klockan 8 och 9.

De nordiska översiktsnäten som användes är 1,8 
m djupa och 45 m långa. Näten som är tillverkade 
i heldragen nylon består av nio stycken fem meter 
långa sektioner med olika maskstorlekar, fördelade 
mellan 10 och 60 mm stolplängd. Nätsektionerna 
är placerade i ordningsföljden; 30, 15, 38, 10, 48, 
12, 24, 60, 19 mm stolpe.

För varje station registrerades antalet individer i 
1 cm-längdgrupper för alla förekommande arter. 
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Figur 1 Provfi skelokaler (röda) och vegetationslokaler (svarta) i Eriksbergs naturreservat, augusti 
2008. Provfi skestation 101-113 ligger i djupintervall 0-3 m och station 201-213 i djupintervall 
3-6 m.

Flan

Maraviken
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Biomassan registrerades artvis per längdgrupp. 
Samtliga abborrar i längdgrupp 12 cm och större 
könsbestämdes.

På varje station registrerades vattendjupet med 
handlod, vattentemperatur och salthalt (WTW 
191) samt siktdjup. Po si tio nen be stäm des med 
dGPS (Garmin 276C) vilket ger en bästa pre ci si on 
på ungefär 2 meter. Positionerna registrerades först 
i WGS 84 men transformerades sedan till RT 90 
i samma GPS. Data från inventeringen importe-
rades och bearbetades sedan i en GIS-applikation 
(Arc-View 9.1).

Resultaten redovisas genom ett urval av indika-
torer som beskriver förändringar i fisksamhället 
och speciellt för modellarten abborre. Bakgrunden 
till urvalet av indikatorer som till exempel trofisk 
nivå, andel fiskätande fisk och kvot abborre/
karpfiskar finns i t ex Söderberg m fl (2004) och 
Forsgren m fl (2005). De flesta indikatorer baseras 
på fångsten i djupintervall 0-10 m. Detta beror på 
att varmvattenfiskars aktivitet är starkt kopplad till 
vattentemperaturen. Den statistiska säkerheten i 
detektion av förändringar av varmvattenarter ökar 
alltså om nät som fiskats djupare än 10 meter tas 
bort från analysen.

Utöver nätprovfisket utfördes ett kompletterande 
fiske med små mjärdar. Dessa har visat sig vara 
lämpliga för fångst av mindre fiskarter som smör-
bultar och spigg men även tångräkor (Andersson 
2007). Mjärdarna har en längd på 55 cm, diameter 
på 25 cm och en maskvidd på 6 mm. De har två 
ingångshål på 4 cm och fiskades obetade. Totalt 
användes 12 mjärdar som vittjades dagligen under 
tre dygn.

Resultat

Vegetationsinventering

Den översiktliga inventeringen visade på en måttlig 
till riklig förekomst av makrovegetation i Flan. På 
över hälften av lokalerna täckte vegetationen 50 
% eller mer av bottnen (figur 2). Bottensubstratet 
utgjordes nästan uteslutande av findetritusgyttja. 

Axslinga (Myriophyllum spicatum) och hornsärv 
(Ceratophyllum demersum) var de två arter som 
dominerade, dvs som hade högst inbördes täck-
ningsgrad på respektive lokal (figur 3). Arterna 
dominerade på 87 respektive 4 % av lokalerna.

Enskilda arters förekomst samt täckningsgrad 
redovisas i bilaga 1. Totalt påträffades sex arter av 

alger eller högre vegetation. Av grönalger påträf-
fades endast ett fåtal lösliggande härvor av näckhår 
(Cladophora fracta) på en lokal. Bland brunalgerna 
påträffades endast enstaka fläckar med lösliggande 
blåstång (Fucus vesiculosus) på två lokaler.

Axslinga var den i särklass vanligast förekom-
mande arten. Den fanns på ungefär 90 % av alla lo-
kaler där den också med ett undantag var dominant 
vegetation. Hornsärv fanns på fem lokaler med en 
täckningsgrad som varierade mellan 5 och 50 %. 
Borstnate (Potamogeton pectinatus) och natingar 
(Ruppia sp.) påträffades endast i enstaka exemplar 
på 30 respektive 17 % av lokalerna.

! 0

! 1 - 5

! 6 - 10

! 11 - 25

! 26 - 50

! 51 - 75

! 76 - 100

Flan

Maraviken

Figur 2 Total täckningsgrad av makrovegetation 
på 23 inventerade lokaler i Flan, augusti 
2008. Lokalerna i Maraviken inventerades 
i augusti 2007.

Figur 3 Dominerande makrofyt på 23 inventerade 
lokaler i Flan, augusti 2008.
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Tabell 1a Antal och vikt (kg) per station samt procentuell artfördelning baserat på antal respektive vikt. 
Dessutom redovisas medelvikt per individ i gram för abborre. Djupintervall 0-3 m.

antal andel (%) vikt andel (%) medelvikt/ind
abborre 11,5 23 0,88 42 76,8
björkna 1,1 2 0,11 5
braxen 0,1 0 0,01 0
gers 0,2 0 0,00 0
gädda 0,6 1 0,50 24
löja 9,7 20 0,06 3
mört 25,5 52 0,52 25
sarv 0,2 0 0,00 0
vimma 0,3 1 0,01 0
totalt 49,0 100 2,10 100

antal andel (%) vikt andel (%) medelvikt/ind
abborre 11,6 27 0,95 43 81,6
björkna 1,2 3 0,10 5
braxen 0,2 1 0,11 5
gers 0,1 0 0,00 0
gädda 0,6 1 0,49 23
löja 6,2 14 0,04 2
mört 22,8 53 0,48 22
sarv 0,2 1 0,02 1
vimma 0,2 0 0,01 0
totalt 43,2 100 2,19 100

Tabell 1b Antal och vikt (kg) per station samt procentuell artfördelning baserat på antal respektive vikt. 
Dessutom redovisas medelvikt per individ i gram för abborre. Djupintervall 3-6 m.

Tabell 1c Antal och vikt (kg) per station samt procentuell artfördelning baserat på antal respektive vikt. 
Dessutom redovisas medelvikt per individ i gram för abborre. Djupintervall 0-6 m.

antal andel (%) vikt andel (%) medelvikt/ind
abborre 11,5 25 0,91 43 79,2
björkna 1,1 2 0,11 5
braxen 0,2 0 0,06 3
gers 0,1 0 0,00 0
gädda 0,6 1 0,50 23
löja 8,0 17 0,05 2
mört 24,2 52 0,50 23
sarv 0,2 0 0,01 0
vimma 0,2 1 0,01 0
totalt 46,1 100 2,15 100

Fångstens sammansättning

Under fyra nätter mellan 11 och 15 augusti 2008 
fiskades totalt 26 stationer. Inga störningar re-
gistrerades. Väderförhållandena var goda och vat-
tentemperaturen varierade mellan 17,1 och 19,2 
°C. Salthalten varierade mellan 7,6 och 7,7 ‰. 
Siktdjupet låg mellan 5,3-5,5 m i Maraviken och 
kring halvmetern inne i Flan.

Den totala fångsten uppgick till 1198 fiskar 
fördelade på 9 arter (tabell 1). Vimma som är 
rödlistad på grund av kunskapsbrist (Gärdenfors 
2005) påträffades i enstaka exemplar.

Totalantalet per fiskeansträngning varierade mel-
lan 49 fiskar per station och natt för grunda lokaler 
(0-3 m) och 43 fiskar för djupintervallet 3-6 m 
(tabell 1). Totalfångsten dominerades av abborre, 
mört, löja och gädda. Antalsmässigt dominerade 

mört, abborre och löja. Dessa arter svarade för 52, 
25 respektive 17 % av fångsten. Viktmässigt sva-
rade abborre för 43 %, mört för 23 % och gädda 
för 23 % av fångsten. Både antalsmässigt och vikt-
mässigt var det inga större skillnader mellan olika 
djupintervall varken med avseende på totalfångst 
eller fångst av enskilda arter. Löja fångades dock i 
fler exemplar på grunt vatten.

Viktmässigt var det en klar dominans av abborre 
i det provfiskade området. Totalt fångades det 23,8 
kg abborre mot 12,9 kg mört. Dominansen av ab-
borre var speciellt tydlig på stationerna i Flan och 
i de centrala delarna av Maraviken (figur 4). Mört 
dominerade däremot i de södra delarna av Mara-
viken. Den totala fångsten av gädda var 12,9 kg. 
Gädda förekom på ungefär hälften av stationerna 
utan något tydligt geografiskt mönster. Löja som 
var en av fyra antalsmässigt dominerande arter 
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förekom på 70 % av stationerna. Arten fanns i 
hela det provfiskade området med en klar över-
representation på de grundaste stationerna.

Övriga arter förutom abborre, mört, löja och 
gädda förekom endast sparsamt. Gädda fångades 
visserligen i bara 16 exemplar men dessa utgjorde 
en betydande del av totalvikten. I hela området 
fångades totalt 29 exemplar av björkna, sex exem-
plar av vimma, fem exemplar av sarv, fyra exemplar 
av braxen och tre exemplar av gers.

storleksklass mellan 8 och 14 cm, dock med en 
klar dominans av individer kring 12 cm (figur 6). 
Det fångades något fler av de minsta individerna 
på grunt vatten.

Fångsten av löja utgjordes av fiskar i storleken 
9-12 cm med en klar dominans av storleken 9-10 
cm. De minsta individerna på 9 cm var överrepre-
senterade på grunda stationer.

Gädda förekom i två storleksgrupper; en på 11-
19 cm och en på 67-88 cm. Samtliga stora gäddor 
återutsattes levande. Björkna förekom i längder 
mellan 10-32 cm; braxen 21-32 cm; gers 7-14 cm; 
sarv 9-24 cm och vimma 12-19 cm.

Könsfördelning hos abborre

Könsbestämning utfördes på alla abborrar som var 
12 cm eller längre. Det var en tydlig dominans av 
hanar i storleken 13-14 cm. Fördelningen av könen 
var ganska jämn mellan 15-18 cm, följd av en tydlig 
dominans av honor upp till 42 cm. Alla individer 
mellan 28-42 cm var honor (figur 7). 

Figur 4 Den totala biomassan av abborre och 
mört fångade på 26 provfi skestatio-
ner i Eriksbergs naturreservat, augusti 
2008.

Storleksfördelning

Fångsten av abborre dominerades av tre väl avgrän-
sade storleksklasser samt av en mer utdragen grupp 
(figur 5). Den minsta storleksklassen utgjordes 
av individer mellan 7-8 cm. Dessa små abborrar 
fångades huvudsakligen centralt i Maraviken på 
stationer med ett vattendjup som låg mellan 3,0 
och 3,5 meter. Nästa storleksklass som utgjordes 
av individer mellan 13-15 cm förekom med en 
klar dominans på de grundaste stationerna. Stor-
leksklassen 17-20 cm samt större abborre fångades 
i ungefär samma antal i respektive djupintervall. 
Abborrens medelvikt varierade mellan 77 och 82 
gram per individ (tabell 1).

Mört var den enda art som fångades på samtliga 
stationer. Arten förekom i längder mellan 8 och 26 
cm. Fångsten dominerades av en ganska utdragen 

1kg 2kg

Figur 6 Längdfördelning i cm för mört i två olika 
djupintervall. 
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Fisksamhällets funktion

Trofisk nivå för fångsten på samtliga 26 provfiske-
stationer varierade mellan 2,83-4,30. Stationer 
med låga respektive höga värden förekom utan 
något direkt geografiskt mönster i området (figur 
8). Värdet på trofisk medelnivå för fisksamhället 
som helhet var 3,71.

Andel fiskätande fisk (abborre och gädda) på 
samtliga 26 stationer varierade mellan 0-94 % 
(figur 9). På 15 av stationerna var biomassan av 
fiskätande fisk mer än hälften av den totala bio-
massan. Andel fiskätande fisk beräknat för hela 
området var 56 %.

Kvoten abborre/karpfiskar var 1,25 för fisksam-
hället som helhet. Kvoten för grunda stationer 
var 1,23 och för djupa stationer 1,26. Abborre 
dominerade viktmässigt över karpfiskarna på 12 
av 26 stationer.

Fångst i mjärdar

Fångsten i mjärdarna dominerades av tångräka 
(Palaemon adspersus). I medeltal fångades nästan 
en tångräka per mjärde och dygn (tabell 2). Den 
övriga fångsten utgjordes av enstaka exemplar 
av gädda (11 cm) och svart smörbult (Gobius 
niger).

Figur 9 Andel fi skätande fi sk (abborre och gädda) 
av den totala biomassan på 26 prov-
fi skestationer i Eriksbergs naturreservat, 
augusti 2008.
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Figur 8 Trofi sk nivå på 26 provfi skestationer i 
Eriksbergs naturreservat, augusti 2008.
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Figur 7 Könsfördelning hos abborre.
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gädda 0,17 0,00 0,00
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totalt 0,75 1,16 1,25

Tabell 2 Antal per mjärde och dygn vid tre fångst-
tillfällen.
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Diskussion
Vegetationsinventeringen i Flan visade på en domi-
nans av långskottsväxterna axslinga och hornsärv. 
Båda dessa arter påträffades vid inventeringen av 
Maraviken 2007. Axslinga dominerade även då 
på vissa lokaler men inte över lika stora ytor som 
i Flan (Nilsson 2008). I Maraviken förekom till 
exempel också stora områden som dominerades 
av lösliggande blåstång (Fucus vesiculosus) eller 
borstnate (Potamogeton pectinatus). Dessa mak-
rofyter påträffades då sällan ensamma utan oftast 
tillsammans med flera andra arter. Den nästintill 
totala dominansen av långskottsväxter i Flan kan 
vara en del i en naturlig succession men beror nog 
mer sannolikt på ett långvarigt dåligt ljusklimat. 
Vid inventeringstillfället var siktdjupet i Flan 
endast en halvmeter mot över fem meter ute i 
Maraviken. Naturvärdena för vattenvegetationens 
artsammansättning i Flan bedöms som under det 
normala för Blekingekusten. Naturvärdena för den 
mer diversa undervattensvegetationen i Maravi-
ken måste däremot betrakats som något över det 
normala. Observationer under provfisket tyder 
dessutom på att förekomsten och utbredningen 
av kransalgen grönsträfse (Chara baltica) ökat i 
Maraviken under 2008.

Fisksamhällets diversitet, utryckt som antal arter, 
kan anses som normal för denna del av Östersjön. 
En jämförelse av artsammansättningen vid Eriks-
berg med resultat från liknande kustprovfisken i 
Blekinge, t ex Tromtö 2001 (Andersson 2001), 
Elleholm 2006 (Nilsson 2007) och Torhamn 2008 
(Fiskeriverkets kustdatabas), visar att området 
inte avvek i någon nämnvärd omfattning från vad 
som kan väntas vara normalt. Under årets fisken i 
Torhamn och Eriksberg dominerade abborre, mört 
och löja i båda områdena.

Jämför man fisksamhällets kvantitet i form av 
totalfångst per ansträngning och totalfångst av 
enskilda arter med andra provfisken i Blekinge 
finns både skillnader och likheter. Provfisket ut-
anför Elleholm 2006 gav t ex en betydligt lägre 
totalfångst samt lägre fångster av både mört och 
gädda. Fångsten av abborre var däremot något 
större. Skärgården vid Torhamn fungerar som re-
ferensområde inom den nationella övervakningen 
av kustfisksamhälen. Vid provfisket i Torhamn i 
augusti 2008 blev totalantalet per ansträngning i 
djupintervallet 0-6 m ungefär 20 % lägre än vid 

Eriksberg (Fiskeriverkets kustdatabas). Fångsterna 
av abborre och mört var 17 respektive 43 % större 
vid Eriksberg. Även fångsten av gädda var större. 
Fångsten av löja var däremot nästan 30 % lägre 
vid Eriksberg. Provfisken utanför Mönsterås i Kal-
marsund har visat att det under de senaste tio åren 
skett en minskning av andelen mört i fångsterna 
samtidigt som björkna och sarv ökat. Fångsterna 
av dessa karpfiskar kan numera utgöra nästan 70 
% av totalfångsten. Motsvarande utveckling syns 
inte i t ex Torhamnsområdet.

Abborrfångsterna vid Eriksberg dominerades av 
små individer. Den minsta gruppen av abborre 
mellan 7-8 cm utgörs sannolikt av ensomrig fisk 
och den andra gruppen mellan 13-15 cm av två-
somrig fisk. Resultaten visar att rekryteringen av 
abborre varit normal vid Eriksberg under senare 
år och tyder inte på någon dålig rekrytering som 
observerats i Kalmarsund och andra exponerade 
kustpartier i norra delen av Egentliga Östersjön 
(Ljunggren m fl 2005). Provfisket visar också att 
precis som vid Torhamn (Naturvårdsverket 2008) 
försvinner abborrarna vid Eriksberg ut ur fångsten 
redan vid låg ålder. Den låga förekomsten av stor 
abborre kan ha flera förklaringar. Rekryteringen 
kan ha varit mindre för motsvarande årsklasser. 
Data från perioden 2002-2008 för Torhamnsom-
rådet styrker dock inte detta påstående. En annan 
möjlighet är att dödligheten ökat på grund av en 
ökad predation eller ett högre fisketryck. Fisket i 
Eriksberg har dock inte ökat de senaste åren. En 
tredje och kanske den mest sannolika förklaringen 
är att större fiskar vandrar ut ur området.

Längdfördelningen för mört antyder att årsklas-
sen från 2005 eller 2006 (11-13 cm) var god. 
Längddata indikerar dock att rekryteringen däref-
ter varit något svagare. Alternativt har dessa fiskar 
inte vuxit in i fisket ännu. Sammantaget visar dock 
förekomsten av ung mört att rekryteringen i om-
rådet fungerar. Längdunderlaget för gädda tyder 
även detta på en fungerande rekrytering.

I hela materialet var könskvoten för abborre 
jämn. För abborre upp till 16 cm var det däremot 
en tydlig dominans av hanar. Tre av fyra fiskar var 
hanar. Det brukar anses vara normalt med en köns-
kvot på 1:1 för unga abborrar. Med en stigande 
ålder inträffar sedan normalt en förändring av 
könsfördelningen i fångsten mot en ökande domi-
nans av honor. En motsvarande sned könskvot hos 
ung abborre som vid Eriksberg noterades även vid 



provfisket utanför Elleholm 2006. Dominansen av 
hanar både i Elleholm och Eriksberg kan mycket 
väl ha en naturlig förklaring men bör bevakas vid 
eventuella fortsatta provfisken.

Fisksamhällets ekologiska funktion kan beskrivas 
med indikatorerna trofisk nivå, andelen fiskätande 
fisk samt kvoten mellan abborre och karpfiskar. 
Dessa indikatorer kan användas vid utvärderingen 
av provfiskeresultat för att på ett överskådligt sätt 
få en bild av tillståndet hos det studerade fisk-
samhället (Forsgren m fl 2005). Vid en jämförelse 
med trofiska medelnivån och andelen fiskätande 
fisk i Torhamnsområdet för 2008 låg värdena för 
Eriksberg på ungefär samma nivå. Kvoten abborre/
karpfiskar var däremot något högre vid Eriksberg 
(1,25 mot 1,02), framförallt beroende på en nå-
got högre biomassa av abborre vid Eriksberg men 
också beroende på ett inslag av id vid Torhamn.

Fångsten i mjärdarna kan betrakats som låga för 
årstiden. Fångsten av tångräka i t ex Kalmarsund 
brukar ligga på mellan tre och tio individer per 
mjärde. Då utgörs visserligen en stor andel av 
tigerstrimmig tångräka, en art som inte påträf-
fades i Maraviken. I norra Kalmar län ligger dä-
remot fångsten i augusti vanligtvis på samma låga 
nivåer som i Eriksberg (Andersson 2007). Låga 
tätheter av tångräka kan möjligtvis förklaras av 
en motsvarande hög förekomst av abborre, som 
är en av tångräkans främsta predatorer. Fångsterna 
av gädda och svart smörbult kan betrakats som 
normala. Småfisksamhället i stora delar av Kalmar-
sund har under många år dominerats av storspigg. 
I Maraviken fångades inte en enda storspigg varken 
i näten eller mjärdarna.

 Sammanfattningsvis tyder resultatet från prov-
fisket vid Eriksberg på ett för regionen och kust-
typen normalt fisksamhälle. Individdata samt det 
allmänna intrycket av området gör att Maraviken 
bedöms utgöra ett mycket viktigt lek- och uppväxt 
område för både abborre och gädda. Fisksamhället 
var under provfisket 2008 tydligt dominerat av 
dessa två rovfiskar. 

Maraviken är sedan länge känt för sitt goda 
bestånd av storvuxen gädda. Huvuddelen av be-
ståndet befinner sig sannolikt i skärgården utanför 
Maraviken under sommaren för att på våren och 
hösten återkomma för lek respektive näringssök. 
Den större abborren uppvisar troligen samma 
migrationsmönster. Sammantaget kan man alltså 

förvänta sig att mängden abborre och gädda är 
större under vår och höst.

Eftersom bestånden inte är stationära inom den 
befintliga reservatsgränsen kan t ex ett för hårt fiske-
tryck i omgivande kustvatten påverka lekbestånden 
av abborre och gädda i Maraviken.
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1 1450458 6227275 4,0 S/St 0 0 0 0 0 0 0
2 1450447 6227341 1,5-2,0 FG 50 0 0 10-25 25 0 0
3 1450443 6227383 1,5-2,0 FG 50 0 5 10-25 25 1 0
4 1450416 6227411 1,5-2,0 FG 25 0 0 0 25 0 0
5 1450382 6227421 1,5-2,2 S/St/FG 0 0 0 0 0 0 0
6 1450361 6227474 2,0 St/FG 25-50 5 0 5 25 0 0
7 1450324 6227476 1,9 FG 25 0 0 0 25 0 0
8 1450327 6227511 1,9 FG 50 5 0 10 25-50 0 0
9 1450275 6227556 1,2 FG 50-75 0 0 50 10 1 0

10 1450335 6227602 1,2 FG 50 0 0 0 50 5 0
11 1450386 6227670 0,9 FG 25 0 0 0 10 5 5
12 1450298 6227691 1,0 FG 25-50 0 0 0 25-50 0 0
13 1450208 6227712 1,0 FG 25 0 0 0 10 5 5
14 1450154 6227736 0,8 FG 75 0 0 0 75 0 0
15 1450149 6227803 0,8-1,0 FG 25-50 0 0 0 25-50 1 1
16 1450053 6227731 0,6-0,8 FG 75 0 0 0 75 0 0
17 1450004 6227706 0,7 FG 50-75 0 0 0 50-75 0 0
18 1450022 6227614 0,5 FG 50-75 0 0 0 50-75 0 0
19 1450073 6227682 0,7 FG 50-75 0 0 0 50-75 0 0
20 1450134 6227661 0,5 FG 50 0 0 0 50 0 0
21 1450123 6227620 0,6 FG 50-75 0 0 0 50-75 0 0
22 1450179 6227614 0,8 FG 50 0 0 0 50 0 0
23 1450240 6227646 1,1 FG 25-50 0 0 0 25-50 1 1

Förklaring: FG (findetritusgyttja), S (sand), St (sten)

Bilaga 1 
 Resultat av inventering av submers makrovegetation i Flan, Eriksbergs naturreservat 

i Blekinge, augusti 2008.


