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Annebergssjön 
Annebergssjön är belägen 2 km nordväst om samhället Bredaryd i Värnamo kommun och 
ingår i kalkningsprojekt 68. Annebergssjön ingår i Lagans vattensystem (98) genom Lillån 
som rinner ut i Bolmen. 
 
Vid provfisket 2004 i Annebergssjön fångades sammanlagt åtta arter: Abborre, benlöja, 
braxen, gers, gädda, lake, mört samt sik. Den totala fångstvikten uppgick till ca 15,3 kg och 
F/A (fångst/ansträngning (nät)) vikt uppgick till 0,5 kg vilket är ungefär en tredjedel av 
jämförelsevärdet. Den antalsmässiga F/A var 15,4 individer/nät vilket är hälften av jämfö-
relsevärdet. Jämför man provfiskena från 1994 och 2004 kan man konstatera att F/A för 
antal har halverats medan F/A för vikt bara minskat med en tredjedel. I de nät som las ute i 
den fria vattenmassan (pelagiala) var fångsten per ansträngning (F/A) för antal hög jämfört 
med värdet från Fiskeriverkets nationella databas. Benlöja och framförallt mört dominerade 
stort i pelagialen. 
 
Vid provfisketillfället var siktdjupet 2,5 meter och det fanns en temperaturskiktning vid 9 
meters djup. Det var syrefattigt (omkring 4 mg/l O2) från ca 10 meters djup till botten (18 
meter). Halterna av närsalter i sjön räknas som låga enligt naturvårdsverkets gamla bedöm-
ningsgrunder. 

SAMMANVÄGD BEDÖMNING 
Sammantaget har klassningen av Annebergssjöns fisksamhälle försämrats något mellan 
provfisken 1994 och 2004 även om klassningen totalt blir densamma måttlig ekologisk sta-
tus. Biomassan, antalet individer och andelen piscivorer (fiskätare) har minskat mellan 
provfiskena. Att vikten och antalet fångade fiskar var lågt kan bero på att det var väldigt 
höga flöden under 2004 och man har sett en påverkan på andra provfisken i länet. Andelen 
mörtfisk var hög och andelen piscivorer (fiskätande) abborrfiskar var mycket låg. Anne-
bergssjön får därför anses vara mörtfiskdominerad. Den sammanvägda bedömningen av 
fiskfaunan blir måttlig ekologisk status för Annebergssjön. Efter korrigering av antalet arter 
ligger den sammanvägda bedömningen kvar på måttlig ekologisk status (medel p-värde 
0,39) men betydligt närmre god ekologisk status än ursprungsvärdet från fiskeriverket (me-
del p-värde 0,30). Det har dock skett en liten försämring jämfört med 1994 även om klass-
ningen är densamma. Eftersom fisketrycket från sportfisket i sjön bedöms vara lågt finns 
det i dagsläget ingen anledning att förorda några regeländringar för fisket i sjön.  

FÖRSURNINGSBEDÖMNING 
Klass 1: Försurningskänsliga arter uppvisar inga reproduktionsstörningar och vattenkemin 
tyder inte på någon försurningspåverkan.  

Tabell 1. Bedömning av försurningspåverkan, fiskbeståndets påverkansgrad och mål-
uppfyllelse för Annebergssjön 2004. För bedömningskriterier och klassindelning se bila-
ga 2. 

Försurningsgrad Påverkansgrad Måluppfyllelse 

1 1 Ja 
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Hindsen 
Hindsen ingår i Lagans vattensystem, Häråns delnederbördsområde och är belägen ca 3 km 
öster om Värnamo. 
 
Vid provfisket 2004 fångades sammanlagt sex arter abborre, gers, gädda, mört, sik och su-
tare. Den totala fångtsvikten uppgick till ca 51,5 kg . F/A för vikt uppgick till drygt 1,6 kg 
vilket är något mer än jämförelsevärdet. Den antalsmässiga F/A var 28,8 individer/nät vil-
ket är marginellt mindre än jämförelsevärdet. Det fångades 3 stycken sutare med en sam-
manlagd vikt på 4922 g i extramaskorna (75 mm) (se metodik sid. x). För de pelagiska näten 
uppgick den totala fångtsvikten till ca 5 kg . F/A för vikt uppgick till drygt 1,2 kg vilket är 
något mindre än jämförelsevärdet. Den antalsmässiga F/A var 47,3 individer/nät vilket är 
ungefär 75 % av jämförelsevärdet.  
 
Vid provfisketillfället var siktdjupet 4,4 meter och det fanns ingen tydlig temperaturskikt-
ning i sjön men en svag nedgång kunde ses mellan 8 och 9 meters djup och skillnaden i 
temperatur mellan ytvattnet och bottenvattnet var bara 2,2 (˚C). Syrehalten började sjunka 
vid samma djup men sjönk inte till några alarmerande halter utan det fanns fortfarande syre 
vid botten. Hindsen har vid senaste klassningen fått ”Hög ekologisk status” enligt Natur-
vårdsverkets nya bedömningsgrunder för näringsämnen i en remissversion från Länsstyrel-
sen i Jönköping. Bedömningen har baserats på 3-årsmedelvärden för 2004-2006. 

SAMMANVÄGD BEDÖMNING 
Den sammanvägda bedömningen av sjön blir hög ekologisk status eftersom det är indika-
torn för antal arter som drar ner den sammanvägda bedömningen. Om man istället utgår 
ifrån att Hindsen har det antal arter den borde ha (och p-värdet för antal arter blir 1) blir 
den sammanvägda bedömning 0,77 vilket innebär att sjön istället klassas som hög ekologisk 
status. Intresset för sportfisket är enligt vår bedömning högt men fisketrycket är lågt vilket 
innebär att det gällande regelverket för fisket bör räcka för att hålla ett ekologiskt hållbart 
fiske. 

FÖRSURNINGSBEDÖMNING 
Klass 1: Åldersanalysen som gjordes på mörten visar att det saknas 4-åriga individer. Sam-
mantaget med längdfördelningskurvan verkar det som reproduktionen fungerat sparsamt 
de senaste åren. Det har även vid tidigare provfisken (1994, 1999) varit sparsamt med fiskar 
under 130 mm och detta bedöms vara naturligt för en näringsfattig sjö som Hindsen med 
sparsamt med lekområden för mörten.  
 

Tabell 2. Bedömning av försurningspåverkan, fiskbeståndets påverkansgrad och mål-
uppfyllelse för Hindsen 2004. För bedömningskriterier och klassindelning se bilaga 2. 

Försurningsgrad Påverkansgrad Måluppfyllelse 

1 1 Ja 
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Linnesjön 
Linnesjön ingår i Lagans vattensystem, Lillåns delnederbördsområde och är belägen drygt 
1,5 km väst - sydväst om Tofteryd.  
 
Vid provfisket 2004 fångades sammanlagt fem arter: Abborre, gädda, mört, siklöja och su-
tare. Den totala fångsvikten uppgick till ca 43,8 kg varav de pelagiska näten bidrar med 9,2 
kg. F/A för vikt för de bottensatta näten uppgick till ca 0,9 kg vilket är drygt hälften av 
jämförelsevärdet. Den antalsmässiga F/A var 19 individer/nät vilket är knappt två tredjede-
lar av jämförelsevärdet. F/A minskade med djupet med störst skillnad mellan 3-6 m och 6-
12. Fångsten minskar och helt upphör i de djupare vattnen eftersom det börjar bli syrebrist 
vid 10 meter och syrefritt från ca 12 meters djup. Det fångades 4 stycken sutare på sam-
manlagt 6139 g i extramaskorna (75 mm) (se metodik sid. x). För de pelagiska näten upp-
gick den totala fångsvikten till ca 9,2 kg . F/A för vikt uppgick till drygt 2,3 kg vilket är näs-
tan dubbelt så mycket som jämförelsevärdet. Den antalsmässiga F/A var 73 individer/nät 
vilket är något mindre än jämförelsevärdet. F/A var som störst mellan 0 och 6 m. Abborre 
och mört dominerade i skötarna med en hög fångst per ansträngning, både antalsmässigt 
och viktmässigt, för båda arterna. Siklöjan var däremot sparsam. 
 
Vid provfisket var siktdjupet 1,4 meter. Linnesjön visar inte upp någon tydlig temperatur-
skiktning utan temperaturen sjunker stadigt hela vägen till botten. Syrehalten sjunker dock 
snabbt vid 9,5 meters djup för att vara syrefritt från ca 11 meters djup. Linnesjön får klass-
ningen god ekologisk status för näringsämnen enligt de nya bedömningsgrunderna. 

SAMMANVÄGD BEDÖMNING 
Sammantaget får Linnesjön klassningen god ekologisk status. Det som är positivt är att 
sjön går mot ett mer balanserat fisksamhälle både antals- och biomassemässigt. Andelen 
rovfisk borde dock ökas. Eftersom det saknas uppgifter om fisketryck i sjön bör detta un-
dersökas och se om det behövs några regeländringar vad gäller fisket i sjön, till exempel be-
gränsningar i uttaget av större rovfisk.  Något som bör tas i beaktande är att vattenståndet 
var så pass högt som det var under provfisket. Troligen har detta påverkat resultatet i så 
motto att antalet fångade fiskar blev mindre än om det hade varit vanligt vattenstånd. 

FÖRSURNINGSBEDÖMNING 
Klass 1: Inga tecken på reproduktionsproblem p.g.a. försurning kan ses hos mört. Andelen 
små mörtar är liten men detta beror förmodligen på andra orsaker än försurning.  

Tabell 3. Bedömning av försurningspåverkan, fiskbeståndets påverkansgrad och mål-
uppfyllelse för Linnesjön 2004. För bedömningskriterier och klassindelning se bilaga 2. 

Försurningsgrad Påverkansgrad Måluppfyllelse 

1 1 Ja 
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Inledning 
Rapporten är en fördjupad utvärdering av Annebergssjön, Hindsen och Linnesjön vilka 
provfiskades av Länsstyrelsen i Jönköpings län under sommaren 2004. I tabell 4 nedan re-
dogörs för vilka sjöar som fiskats och när samt vilka arter som fångats. I tabellen finns även 
en bedömning av försurningsstatusen (bedömningsgrunder se bilaga 2). För utförligare in-
formation av de sjöar som inte är med i denna utvärdering hänvisas till fältrapporten (Med-
delande nr: 2004:09) 

Tabell 4. Sammanfattning av resultat från provfiskade sjöar i Jönköpings län 2004. 

Sjö Xkoord Ykoord Datum Fångade arter Försurningsstatus 

Klosjön 636875 137360 2004-07-12 abborre, gädda, mört 3 
Mellansjön 636835 137429 2004-07-12 abborre, mört 1 
Nässjön 636335 137221 2004-07-13 abborre, gädda, mört, sutare 1 
Juddesjö 637632 138580 2004-07-13 abborre, gädda 5 
Mellansjön 637275 137923 2004-07-14 abborre, gädda, mört 1 
Trollsjön Östra 637217 137960 2004-07-14 abborre, gädda, mört 1 

Trollsjön Söd-
ra 

637156 137940 2004-07-14 abborre, mört 1 

Hallasjön 635371 137288 2004-07-15 abborre, mört 5 
Hagsjön 635072 137217 2004-07-15 abborre, gädda, mört 2 
Kalvasjön 635018 138790 2004-07-15 abborre, braxen, gädda 1 
Annebergssjön 634177 137086 2004-07-19 abborre, benlöja, braxen, gers, gädda, lake, 

mört 
1 

Acksjön 633666 136711 2004-07-20 abborre, mört 2 
Hindsen 634580 139854 2004-07-21 abborre, gers, gädda, mört, sik, sutare 1 
Klingsjön 637133 141611 2004-07-26 abborre, gädda, mört 2 
Långserums-
sjön 

637377 141364 2004-07-26 abborre, braxen, mört Med tvekan 1 

Kårasjön  636889 141837 2004-07-27 abborre, gädda, mört 1 
Linnesjön 636340 140067 2004-07-28 abborre, gädda, mört, siklöja, sutare 1 
Rusken 634172 141113 2004-08-02 abborre, benlöja, braxen. Gers, gädda, gös, 

lake, mört, sik 
1 

Lången 633118 140608 2004-08-03 abborre, benlöja, braxen, gers, gädda, gös, 
mört, siklöja 

1 

Gussjö Södra 636365 136675 2004-08-09 abborre, benlöja, braxen, gers, gös, mört, 
siklöja 

1 

Gussjön Norra 637089 137096 2004-08-09 abborre, benlöja, braxen, gers, gädda, gös, 
mört, siklöja 

1 

Stråken 642933 138293 2004-08-16 abborre, benlöja, braxen, gers, gädda, mört, 
siklöja 

- 

Landsjön 641691 140988 2004-08-23 abborre, gers, gädda, mört - 
Rocksjön 640627 140342 2004-08-26 abborre, björkna, braxen, gers, gädda, 

mört, sarv, siklöja 
- 
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Områdesbeskrivning 
Sjöarnas lokalisering framgår av nedanstående karta, figur 1. Den sydvästra delen av Små-
land avvattnas via Nissans och Lagans vattensystem och karakteriseras av näringsfattiga 
och humösa sjöar. Den dominerande jordarten är sandiga - grusiga moräner och den domi-
nerande bergarten är granit. De tunna jordlagren tillsammans med mycket barrskog, svår-
vittrade bergarter och hög nederbörd medför att dessa områden är mycket känsliga för surt 
nedfall.  

 
Figur 1. Provfiskade sjöar i Jönköpings län 2004. 

Sjölista 

Tabell 5. Lista över provfiskade sjöar i Jönköpings län 2004. Sjö ID; sjönummer enl. 
SMHI, Frekvens; hur många års mellanrum som sjön provfiskas, Nät; antal bottennät vid 
provfisket, Skötar; antal pelagiska nät vid provfisket, Metodik; inventeringsfiske eller 
standardiserat provfiske, Motiv; Effektuppföljning eller biologisk återställning. 

Kommun Sjö Xkoord Ykoord Kalkad Finans Frekvens Nät Skötar Metodik Motiv 

Värnamo Annebergssjön 634177 137086 Ja KALK 1/10 32 6 STAND Eff 
Värnamo Hindsen 634580 139854 Ja KALK 1/5 40 4 STAND Eff 
Vaggeryd Linnesjön 636340 140067 Nej KALK 1/10 40 4 STAND Eff 
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Metodik 

Nätprovfiske 
Nätprovfiske är en undersökningsmetod som syftar till att ge en genomsnittsbild av fiskbe-
ståndet i en sjö. Provfisket har utförts enligt standardiserad metodik för provfiske med 
översiktsnät (Appelberg och Bergquist, 1994). Nätprovfiske ger dock inte alltid en helt rätt-
vis bild av en sjös fiskfauna på grund av att en del bottenlevande arter (t ex lake och sutare) 
samt de yngsta (minsta) individerna ofta är underrepresenterade i fångsten (Appelberg och 
Bergquist, 1994). Metodiken är uppbyggd för att det ska vara möjligt att jämföra resultaten 
mellan olika sjöar. Vid jämförelser används bl.a. fångsten per ansträngning (f/a), där en an-
strängning utgörs av ett nät under en natt. För att kunna utvärdera resultatet från en nät-
provfiskeundersökning är det av nämnda anledning mycket viktigt att ha tillgång till jämfö-
relsematerial. 

 
Figur 2. Beskrivning av bottensatta översiktsnät. 
 
Nätprovfiskemetodiken innebär att ett bestämt antal översiktsnät slumpas ut över hela 
sjöns yta och inom olika djupzoner. Antalet nät bestäms av sjöns storlek och maxdjup. Vid 
provfisket användes översiktsnät av typ Norden 12 (se bilden ovan). Redskapen placeras ut 
på kvällen (17.00-19.00) och vittjas påföljande morgon (07.00-09.00). Fångsten vägs artvis 
per nät och samtliga individer längdmäts till närmaste halva cm. Samtliga provfiskeuppgif-
ter matas sedan i fält in i ett skräddarsytt inmatningsformulär i databasprogrammet Micro-
soft Access. En extra sektion med maskstorlek 75 mm har sytts på näten för att större fisk 
som är intressanta ur fiskesynpunt, ex. gädda och gös, ska kunna fångas. Fiskar fångade i 
denna sektion har inte tagits med i analyser av fångst per ansträngning men finns med i art-
fördelningsdiagrammen. 
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I stora och djupa sjöar används även s.k. pelagiska skötar (av typ Drottningholm 14). Näten 
placeras över den djupaste delen av sjön i djupzonen 0-6 m, 6-12 m o.s.v., dessa är alltså 
inte bottensatta. Skötar används för att fånga pelagiska fiskarter (t ex siklöja) och för att få 
en bild av artsammansättningen även i den fria vattenmassan. 

 
Figur 3. Beskrivning av pelagiska nät (sköt). 
 

Provtagning 
I samband med provfisket har följande provtagning genomförts: 
 
• Ett stickprov (50 st) individer av varje art har provtagits för att möjliggöra ålders- och till-

växtanalys. Hos mört avlägsnas fjäll och hos abborren gällocken (opercula), för att sedan 
rengöras i möjligaste mån och förseglas i ett kuvert för eventuell vidare analys. Hos större 
individer tar man även otoliterna (hörselstenarna). I sjöar där man genom längdfrekvensdi-
agrammet misstänker försurningsskador kan man sålunda undersöka detta närmare genom 
en åldersanalys. 

 
Åldern hos fisk avsätts med årsringar med en bredare tillväxtzon och en smalare vilozon 
(sommar- respektive vinterringar, se fig. 4 ). Av praktiska skäl brukar man räkna antalet vin-
terringar. På t.ex. mört avlägsnas ett antal fjäll bakom bukfenan och eventuellt otoliterna. 
På abborren avlägsnas opercula (gällocket), sänks ned i hett vatten och rengörs därefter. I 
sjöar där man genom längdfrekvensdiagrammet misstänker försurningsskador kan man så-
lunda undersöka detta närmare genom en åldersanalys, för att se om det finns några ”luck-
or” i åldersfördelningen. Man kan även läsa ”tillbaka” tillväxten hos en art genom att be-
räkna tillväxten under flera år hos olika individer. Detta ger information om respektive arts 
tillväxt hos olika årsklasser vilket kan ge information om hur ett fiskbestånd utvecklats. 



PROVFISKEUTVÄRDERING 2004 

 

 

 13

 
Figur 4. Förhållandet mellan den årliga längdtillväxten och fjällets storlek hos en karpfisk, de smala linjerna utgör den 
s.k. vilozonen (vinter) då fisken har en lägre tillväxt (ur: Maitland & Linsell 1978). 
 
• Siktdjupet mättes med en secciskiva (25 cm ∅) från båtens skuggsida. Mätning av siktdjup 

ger en anvisning om vattnets optiska egenskaper och visar hur ljusets nedträngning sam-
mantaget påverkas av vattenfärg och grumlighet. Generellt anses siktdjupet motsvara det 
djup dit ca 10% av ljuset ovanifrån når och dubbla siktdjupet kan tas som ett grovt mått på 
det s.k. kompensationsdjupet; det djup vid vilket fotosyntes ej förekommer (inga växter eta-
blerar sig). 

• Temperatur och syrehalt (mg/l) mättes i sjöns djuphåla med 1 meters intervall. Vatten-
temperaturen är en av nyckelfaktorerna i akvatiska ekosystem och påverkar bl.a. organis-
mers distribution, beteende och metabolism. Vattenmolekylen har vissa unika egenskaper 
genom att dess densitet är som högst vid 4°C och därefter minskar åt båda riktningarna, 
vilket innebär att vattnet vid bottnen på en relativt djup sjö ofta är kring 4°C året runt. Då yt-
vattnet värms upp av solen (och ibland vinden) under varma perioder bildas ofta ett språng-
skikt (termoklin) vilket medför att två åtskilda vattenlager skapas (epilimnion och hypolimni-
on, se Figur ). Under vår och höst kyls ytvattnet ned och sjöns vattenmassor blandas vilket 
medför att bottenvattnet syresätts. Vintertid bildar isen ett ”lock” och vattnet är som kallast 
vid ytan. Vattnets syresättning är avgörande för alla organismer och omblandningen av sy-
resatt ytvatten ned till underliggande vattenlager är nödvändigt för att bottenlevande orga-
nismer och kallvattenfiskar skall kunna överleva. Vattens syrehalt och temperatur mäts nu-
mera med en temperatur- och syreelektrod som sänks ned till botten och avläses kontinuer-
ligt. På så vis kan man få fram en tydlig bild över temperatur- och syregradienten i sjön och 
därmed avgöra varför t.ex. vissa fiskarter endast fångats på vissa djup eller dra slutsatser 
över var vissa fiskarter uppehåller sig. 
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Figur 5. Förenklad skiss över temperatur- och syrehalt i en sjö under sommaren. Ytvattnet (epilimnion) har högst tem-
peratur och är därmed lättare än bottenvattnet (hypolimnion). Mellan dessa lager finns ett språngskikt (termoklin) där 
temperatur- och syrehalt sjunker drastiskt. 

Sportfiskesituationen och fisketryck 
Sportfiskesituationen undersöktes genom en enkät till samtliga fiskevårdsområdesförening-
ar (FVOF) i Jönköpings län där varje förening fick svara på frågor om fiskekortsförsäljning 
för 2003. Alla korttyper räknades om till fiskeansträngning (antal dagar) enligt tabell x.  
Varje sjö fick en omräkningsfaktor som baserades på hur stor del av FVOF:s fiskekortsför-
säljning som gällde den specifika sjön i de fall där flera sjöar ingick i FVOF. På så sätt fick 
man ett mått på hur mycket sportfiske som bedrevs i sjön. En enkel klassning av sportfis-
keintresset gjordes enligt tabell 36 (bilaga 2). Fiskeansträngningen räknades fram per yten-
het (km2) som är ett mått på fisketryck och det klassades in i lågt, måttligt och högt fiske-
tryck. Gränserna finns i tabell 37 (bilaga 2). 
 



PROVFISKEUTVÄRDERING 2004 

 

 

 15

Annebergssjön 
Tabell 6. Sjöuppgifter för Annebergssjön 

Avr omr Sjönr XKoord Ykoord Top karta 

098 098076 634177 137086 5DNV 
Huvudbiflöde Kalkproj nr Kalkstart Kommun Höh 

 068 1980 Gislaved, Värnamo 156,6 
Maxdjup Medeldjup Oms tid  Sjöyta AO storlek 

18,2 4,4 1,04 1,72 20,3 

Områdesbeskrivning 
Annebergssjön är belägen 2 km nordväst om samhället Bredaryd i Värnamo kommun och 
ingår i kalkningsprojekt 68. Annebergssjön ingår i Lagans vattensystem (98) genom Lillån 
som rinner ut i Bolmen. Annebergssjön avvattnas av Kvarnån som rinner ut i fågelsjön 
Draven. Sträckan mellan de båda sjöarna är 1,7 km och innehåller bl.a. två definitiva vand-
ringshinder för fisk vid två dammar. Från Draven rinner den kanaliserade Lillån till slut ut i 
Bolmen. Tillflödena till Annebergssjön består av bäck från Vissösjön och bäck från Eskils-
torpasjön samt några mindre bäckar. I utloppet av Eskilstorpasjön finns ett definitivt vand-
ringshinder för fisk. 
 
Tillrinningsområdet är 18,6 km2 stort och domineras av myr- och skogsmark samt en rela-
tivt liten andel åkermark. Andelen sjöar är relativt stor i tillrinningsområdet. Störst är Es-
kilstorpasjön och Vissösjön. Annebergssjöns norra del är endast avgränsad med ett smalt 
sund till Havsjön och Tovarydsjön. Annebergssjön ger ett näringsfattigt (oligotroft) intryck. 
Sjön är flikig och innehåller inga större öar. Vid provfisket 2004 gjordes en bedömning av 
strandmiljön där blandskog och barrskog dominerade men där det också fanns ett mindre 
kalhygge. Det förekommer även mindre inslag av sank- och odlingsmark. Stranden är om-
växlande buskig och stenig med inslag av större block. Bebyggelsen runt sjön består av ett 
tiotal fritidshus. Stränderna är mestadels flacka och steniga men i norr och söder förekom-
mer även sandstrand. Sjön har ett reglerat utlopp. Strandlinjen är starkt eroderad p.g.a. vat-
tenståndvariationer eftersom sjön är reglerad. Vattenvegetation som observerades var gul 
och vit näckros, bladvass, ålnate, knapptåg och carex sp. Fåglar som befann sig vid sjön 
under provfisket var storlom och skrattmås. 
 
Förekommande fiskarter finns registrerade i Länsstyrelsens fiskregister för Annebergssjön 
från 2004-07-20: bergssimpa (sparsamt, möjligt att den inte finns längre), abborre, benlöja, 
braxen, gers, gädda, lake (finns sparsamt), mört, sik, sutare (också sparsamt), ål (sparsamt, 
möjligt att den inte finns längre). Det finns en notering om flodkräfta från 961231. I proto-
kollen från provfisket 2004 finns det däremot en notering om att flodkräftan försvann från 
utflödet till Draven ca år 2000. Flodkräftan försvann från Kvarnån nerströms Annebergs-
sjön ungefär samtidigt. Även Annebergssjön har hyst sparsamt med flodkräfta men det är 
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okänt när den försvann från sjön. Registrerade utsättningar i Annebergssjön är enligt ut-
sättningsregistret röding (1906), gös (1964, -80 och -94) samt sik (1932, -36 och -53). Av 
dessa utsättningar är det bara siken som har etablerat sig i sjön. Vid en enkätundersökning 
(2001) av sjöar där gös förekommit, blev svaret att den försvunnit. 

Vattenkemi 
Innan kalkningen startade 1980 var sjön försurad med medelpH ner mot 5,3 (770313). 
Även sedan kalkstarten förekommer det surstötar i sjön, den senaste 2001. Annebergssjön 
har sjökalkats vart tredje år, sedan 2004 sker kalkningen vart annat år. Uppströms Anne-
bergssjön sjökalkas Eskilstorpasjön och Vissöjön. 
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Figur 6. pH/alk-diagram Annebergssjön utlopp  DiagramID 4995. Stödlinjerna visar gränsvärdena för pH (6) och alkali-
niteten (0,1 mekv/l).  
 
Halterna av närsalter är låga i sjön. Enligt naturvårdsverkets gamla bedömningsgrunder för 
halter av näringsämnen ligger fosfor (Tot P 12 μg/l) på låga halter och kväve (Tot N 490 
μg/l) på måttliga halter från den senaste provtagningen 2008-08-22 (Vattenkemidatabasen). 

Tidigare undersökningar 
I Annebergssjön har tidigare genomförts provfiske 1967 av Lantbruksnämnden. Under-
sökningen är sammanställd av f.d. länsfiskerikonsulent Birger Ahlmér som också gjorde en 
sjöbeskrivning av sjön. 
 
Provfisket genomfördes med så kallade biologiska länkar vilket inte är samma metodik som 
vid provfisket 1994 och 2004 vilka genomfördes med så kallade översiktsnät. Ahlmér har 
dock ett gediget jämförelsematerial från över 100 stycken sjöar som fiskats med biologiska 
länkar vilket gör det möjligt att jämföra Annebergssjön med andra sjöar i länet. Tidpunkten 
för de båda provfiskena skiljer sig också (1967 skedde fisket i april) vilket ytterligare försvå-
rar jämförelser mellan de båda undersökningarna. Vattentemperatur och tidpunkt för fisket 
spelar stor roll för fångsten per ansträngning. I april håller vissa arter på och leker medan 
andra ännu är relativt inaktiva. Fångsten av och andelen mört var mycket hög vid provfis-
ket 1967, detta var förmodligen ett resultat av att mörten lekte vid provfisketillfället och an-
samlades på vissa grunda platser. Vid dåtidens metodik 1967 lades huvuddelen av näten 
strandnära varför t.ex. mört blev överrepresenterad. Med dagens metodik sprids näten jämt 
över alla djupzoner och den exakta placeringen slumpas.  
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Vid provfisket i Annebergssjön 1994 fångades abborre, benlöja, braxen, gers, gädda, mört 
och sik. 1994 bedömdes Annebergssjön hysa normal mängd fisk. Fångst per ansträngning 
var under medelvärdet vad gäller biomassan medan den var mycket över medelvärdet vad 
gäller antalet. Fiskfaunan bestod alltså mest av små individer. I pelagialen fanns det gott om 
fisk. Även i pelagialen var fiskfaunan mindre i storlek mot vad som är normalt. Här var bio-
massan något över medelvärdet medan antalet fiskar som fångades var dubbelt så många 
som normalt. Att medelstorleken på fisken var så liten berodde på att sjön domineras av ett 
småvuxet mörtbestånd. 
 
Jämför man 1994 och 2004 kan man konstatera att F/A för antal har halverats medan F/A 
för vikt bara minskat med en tredjedel. Den art som minskat mest i antal och vikt är mör-
ten. Siken har också gått tillbaka både antals- och viktmässigt. Abborren har också minskat 
i fångsten sedan 1994. Benlöja fångades i de bottensatta näten 1994 men inte 2004 utan 
fångades då bara i de pelagiska näten. 
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Figur 7. Fångst per nät (antal samt vikt) för bottensatta nät vid provfiskena 1994 och 2004.  
 
Till skillnad mot de bottensatta näten har fångsten ökat i de pelagiska näten (skötar). Sik är 
viktmässigt på samma nivå som 1994 men benlöja och mört har ökat både antals- och vikt-
mässigt. Abborren har dock minskat i både antal och vikt. 
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Figur 8. Fångst per nät (antal samt vikt) för pelagiska nät vid provfiskena 1994 och 2004.  

Provfiskeuppgifter 
Tabell 7. Provfiskeuppgifter för Annebergssjön. 

Sjönamn Koordinater  Datum 1:a nätläggningen 

Annebergssjön 634177  137086  20040719  
Yttemperatur (°C) Bottentemperatur (°C) Siktdjup (m) Antal bottennät Antal pelagiska nät 

18.4 6.7 2.5 32 4 
 
Vid provfisketillfället fanns det en temperaturskiktning med början vid 9 meters djup. Vid 
8 meters djup sjönk syrehalten snabbt för att nå lägsta värdet ungefär vid 11 meter. Syrehal-
ten ökade sedan något till ca 13 meter för att där plana ut. Ofta finns det en ansamling av 
plankton vid språngskiktet där det sker en nedbrytning som förbrukar syre och samtidigt en 
produktion av syre som därigenom kan höja syrehalten något i närheten av språngskiktet. 
Syrehalten var som lägst vid 11 m och sjön uppvisar ingen syrebrist men det är syrefattigt 
från ca 10 m.  
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Figur 9. Temperatur- syrediagram för Annebergssjön. 
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Resultat 

Fiskmängd 
Vid provfisket 2004 fångades sammanlagt åtta arter abborre, benlöja, braxen, gers, gädda, 
lake, mört, samt sik. Den totala fångstvikten för de bottensatta näten uppgick till ca 15,3 kg. 
F/A vikt uppgick till 478 g vilket är ungefär en tredjedel av jämförvärdet. Den antalsmässi-
ga F/A var 15,4 individer/nät vilket också är ca hälften så mycket som jämförelsevärdet. 
För de pelagiska näten uppgick den totala fångstvikten till ca 7,5 kg och F/A vikt uppgick 
till 1,9 kg vilket är betydligt högre än jämförvärdet. Den antalsmässiga F/A var 91 indivi-
der/nät vilket också är 35 individer mer än för jämförelsevärdet. F/A var ungefär densam-
ma ända ner till 12 m djup där den sjönk ordentligt. Total F/A med avseende på antal, var 
1,5 gånger mer i skötarna jämfört med värdet från Fiskeriverkets nationella databas. F/A 
för vikt i Annebergssjön var 1,3 gånger mer än jämförvärdet. Benlöja och framförallt mört 
dominerade stort. Sammantaget ger fångstresultaten en bild av en oligotrof (näringsfattig) 
sjö med ett litet fiskbestånd både till antal och till biomassa i de bottensatta näten. Men 
fiskbeståndet ute i den fria vattenmassan (pelagialen) var större än i medelsjön och de arter 
som drar upp det är mört och benlöja. 
 
I de extra länkar om 75mm:s maskstorlek som näten försetts med uppgick totalfångsten till 
3,3 kg, fördelat på 4 stycken braxar.  
 

Tabell 8. Fångstuppgifter för bottensatta nät. 

Fiskart Abborre Braxen Gers Gädda Lake Mört Sik Totalt 

Antal (st) 142.0 8.0 150.0 2.0 1.0 177.0 13.0 493.0 
Vikt (g) 4130.0 2772.0 808.0 1222.0 1322.0 4506.0 520.0 15280.0 
F/A antal (st)  4.4 0.3 4.7 0.1 0.0 5.5 0.4 15.4 
Jämförvärde1 16,1 3,0 3,9 0,3 0,3 17,3 0,9 31,7 
F/A vikt (g) -
tot 

129.1 86.6 25.3 38.2 41.3 140.8 16.3 477.5 

Jämförvärde1 641 395,8 28,6 194,5 69 460,2 141,2 1468 
Antal % av tot 28.8 1.6 30.4 0.4 0.2 35.9 2.6 100.0 
Vikt % av tot 27.0 18.1 5.3 8.0 8.7 29.5 3.4 100.0 
Medellängd 125.7 299.4 78.7 480.0 540.0 140.5 231.5 1895.8 
Jämförvärde2 150 (125) 221 (227) 98 (89) 499 (454) 395 (327) 150 (133) 250 (192) --- 
Medelvikt 29.1 346.5 5.4 611.0 1322.0 25.5 40.0 2379.4 
Jämförvärde2 66 (47) 195 (277) 12 (8) 973 (782) 603 (381) 42 (45) 287 (129) --- 
1 Medelvärdet i Fiskeriverkets databas för sjöprovfisken.  
2 Medelvärdet i Fiskeriverkets databas för sjöprovfisken (Medelvärdet i Jönköpings läns databas för sjöprovfisken) 
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Tabell 9. Fångst för bottensatta nät för de olika djupzonerna. 

Fiskart  Abborre Braxen Gers Gädda Lake Mört Sik Totalt 

0-3m F/A - antal (st) 6,6 0,1 2,0 0 0 11,5 0 20,3 
 F/A - vikt (g) 197,5 31,8 10,3 0 0 279,5 0 519,0 
3-6m F/A - antal (st) 7,1 0,5 3,4 0,1 0 8,4 0,1 19,6 
 F/A - vikt  219,3 93,0 17,0 80,3 0 236,0 8,5 654,0 
6-12m F/A - antal (st) 4,0 0,4 12,9 0,1 0 2,3 0,5 20,1 
 F/A - vikt  99,5 221,8 70,5 72,5 0 47,8 33,0 545,0 
12-20m F/A - antal  0,0 0 0,5 0 0,1 0 1,0 1,6 
 F/A - vikt (g)   0,0 0 3,3 0 165,3 0 23,5 192,0 

 

Tabell 10. Fångstuppgifter för pelagiska nät. 

Fiskart Abborre Benlöja Gers Mört Sik Totalt 

Antal (st) 7.0 106.0 1.0 246.0 3.0 363.0 
Vikt (g) 314.0 2234.0 6.0 4788.0 194.0 7536.0 
F/A antal (st) -tot 1.8 26.5 0.3 61.5 0.8 90.8 
Jämförvärde1 19,6 17,8 1,6 36 8,5 60,9 
F/A vikt (g) -tot 78.5 558.5 1.5 1197.0 48.5 1884.0 
Jämförvärde1 414,8 243 10,7 652,3 249,3 1354 
Antal % av tot 1.9 29.2 0.3 67.8 0.8 100.0 
Vikt % av tot 4.2 29.6 0.1 63.5 2.6 100.0 
Medellängd 147.9 239.4 100.0 188.9 211.7  
Medelvikt 44.9 21.1 6.0 19.5 64.7  

 

Tabell 11. Fångst för pelagiska nät för de olika djupzonerna. 

Fiskart  Abborre Benlöja Gers Mört Sik Totalt 

0-6m F/A - antal (st) 2 52,5  113,5  168,0 
 F/A - vikt (g) 135 1108,0  2245,0  3488,0 
6-12m F/A - antal (st) 1,5 0,5 0,5 9,5 1,5 13,5 
 F/A - vikt  22,0 9,0 3,0 149,0 97,0 280,0 
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Figur 10. Artfördelning, antalsmässigt och viktmässigt. Observera att det kan finnas fiskarter i dessa diagram som inte 
finns med i fångsttabellerna då dessa har fångats i extranätet! 
 
Andelen mörtfisk var hög, drygt 50 %, medan rovfiskarna (abborre och gädda) bara stod 
för 17 % av antalet och 22 % av vikten. Andelen fiskätande abborrfiskar var mycket låg. 
Annebergssjön får därför anses vara mörtfiskdominerad. 

Artvis beskrivning 
Nedan följer en artvis beskrivning av Annebergssjön fisksamhälle. Längdfördelning har ta-
gits fram för abborre, benlöja, mört och sik. Med hjälp av ett längdfördelningsdiagram kan 
man jämföra vilka längdklasser som dominerar inom respektive art och dra generella slut-
satser om populationens status, eventuella konkurrenssituationer samt även se om vissa års-
klasser saknas. 

ABBORRE 
F/A för antal var bara en fjärdedel av medelvärdet från Fiskeriverkets databas och F/A för 
vikt drygt en femtedel. Medelvikten var klart under jämförvärdet nationellt och regionalt 
dock var medellängden marginellt över den regionala men klart under den nationella. Detta 
tyder på att abborrbeståndet i Annebergssjön är litet jämfört med medelsjön både från den 
nationella databasen och för den regionala. Även själva abborrarna är mindre än medelab-
borren vilket tyder på antingen hård konkurrens inom arten, från andra arter eller att det 
inte finns tillräckligt med föda i sjön. Eftersom det finns ett förhållandevis stort mörtbe-
stånd är den troliga förklaringen till det låga abborrbeståndet en stark konkurrens från mör-
ten. Även i de pelagiska näten var F/A för abborren låg men där var medellängden som 
den nationella och över den regionala. Medelvikten var som den regionala och en tredjedel 
under den nationella. Längdfördelningsdiagrammet visar att det är ett ganska småvuxet be-
stånd med få potentiellt fiskätande individer (> ca 150 mm). Av totalfångsten vid provfis-
ket stod abborrarna för 17 %, vilket är väldigt lågt jämfört med vad en sjö som Annebergs-
sjön borde ha. Det fångades inga årsungar vid provfisket men det beror troligen på att de är 
för små för att fångas eftersom provfisket skedde tidigt på säsongen.  
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Figur 11. Längdfördelningsdiagram abborre Annebergssjön 2004. 

MÖRT 
Mörten dominerar i både antal och vikt vid provfisket 2004. Annebergssjön får anses vara 
mörtfiskdominerad. Ändå ligger F/A i bottennäten för både antal och vikt på en tredjedel 
av jämförvärdet.  Detta kan förklaras med att sjön totalt sett har ett litet fiskbestånd. Me-
dellängden är något under det nationella men över det regionala medelvärdet. Medelvikten 
ligger under både nationella och regionala medelvärden. Detta tyder på en tillväxthämmad 
population med avseende på vikt. I de pelagiska näten var F/A dubbelt så stor som jäm-
förvärdet både för antal som för vikt. Längdfördelningsdiagrammet (fig. 12) ger vid handen 
att det har skett reproduktion de senaste 3-5 åren och att det saknas mört över 200 mm. 
Rikligt med mört konkurrerar inte bara med varandra utan även med abborren i storleken 
innan den går över på fiskdiet. Ett stort mörtbestånd som konkurrerar med uppväxande 
abborrar kan vara förklaringen till ett litet abborrbestånd.  
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Figur 12. Längdfördelningsdiagram för mört i Annebergssjön 2004. 

BRAXEN 
I de bottensatta näten fångades 8 braxar vilket ger ett F/A för antal som är en tiondel av 
jämförvärdet och F/A för vikt låg mycket under jämförvärdet. Medellängden låg klart över 
det nationella och även det regionala medelvärdet. Även medelvikten låg mycket över jäm-
förvärdena. I de extra paneler om 75mm:s maskstorlek som näten försetts med uppgick to-
talfångsten till 3,3 kg, fördelat på 4 stycken braxar. Att man totalt sett inte fångade några 
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små braxar är inte förvånande eftersom metodiken ofta missar de minsta braxarna vilka 
uppehåller sig inom vassar och annan vegetation och därför inte fångas i näten. 

GERS 
F/A för antal låg över jämförvärdet medan F/A för vikt låg strax under jämförvärdet. Både 
medellängden och medelvikten ligger klart under jämförvärdena vilket tyder på att bestån-
det är ganska småvuxet men relativt stort i antal. Att de är småvuxna kan bero på hård kon-
kurrens både från egna arten och från andra arter, det kan också bero på att sjön produce-
rar för lite föda.  

SIK 
Siken i sjön härstammar troligen från tidigare utsättningar. F/A för antal var ungefär hälf-
ten av jämförvärdet och för vikt nästan en tiondel. Det fångades bara 16 fiskar, vilket tyder 
på att sikbeståndet är ganska sparsamt. Medellängden låg under den nationella men över 
den regionala. Medelvikten var väldigt låg mycket under båda jämförvärdena. Längdspannet 
på de fångade fiskarna ligger på 195-410 mm. Siken utsätts för hård konkurrens från övriga 
arter särskilt när sikbeståndet är så litet som det är. Sikbeståndet har minskat kraftigt sedan 
1994 och vid 2004 års provfiske saknas de mindre sikarna helt. Det kan vara så att de små 
sikarna missades vid provfisket eller så har siken haft reproduktionsstörningar mellan 1994 
och 2004. Sikens fortsatta utveckling bör följas upp.  
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Figur 13. Längdfördelningsdiagram för sik i Annebergssjön 2004. 

BENLÖJA 
Det fångades inga benlöjor i de bottensatta näten men det fångades 106 stycken i de pela-
giska näten varav de flesta fångades mellan 0 och 6 meters djup. F/A för antal var högre än 
jämförvärdet för vikt var F/A mer än dubbelt så stort som jämförvärdet. Detta pekar mot 
att benlöjebeståndet är relativt stort jämfört med medelsjön. Medellängden och medelvik-
ten var också högre än jämförvärdena vilket tyder på storvuxna fiskar. Längdfördelningsdi-
agrammet visar att fiskarna som fångades var mellan 65 och 150 mm. 
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Figur 14. Längdfördelningsdiagram för benlöja i Annebergssjön 2004. 

GÄDDA 
Det fångades totalt 2 stycken gäddor med en vikt på 1,2 kg vilket är lågt jämfört med me-
delsjön. Gäddan står ändå för 5 % av totalvikten. Att inte fler gäddor fångades tyder på att 
gäddbeståndet är sparsamt trots att det finns ganska rikligt med bytesfisk. Beståndet under-
skattas ofta vid provfisken på grund av gäddans levnadssätt att leva relativt stationärt och 
dessutom ofta i vegetationen. 

LAKE 
Det fångades endast en lake 2004 med en vikt på 1,3 kg. Det är alldeles för lite för att säga 
något om populationen. Troligen har den funnits i sjön hela tiden men beståndet bedöms 
vara sparsamt särskilt som man det inte fångades någon lake alls 1994. 

ÖVRIGA ARTUPPGIFTER  
Av de arter som finns registrerade i fiskregistret hos länsstyrelsen i Jönköping saknas bergs-
simpa, sutare och ål i fångsterna vid provfisket. Det är inte särskilt förvånande eftersom alla 
tre arterna är svårfångade i standardiserade provfisken. Dessa blir också ofta underrepre-
senterade i fångsterna vid nätprovfisken. Bergsimpan lever stationärt och håller i regel till 
på steniga eller sandiga bottnar nära stränderna och är därför svår att fånga vid provfisken. 
Sutaren är svårfångad på översiktsnät då den sällan rör sig utanför vegetationen och har en 
spolformad kroppsform vilket gör att den inte fastnar så lätt i näten. Ålens levnadssätt och 
form gör att inte heller den vanligen fångas vid provfisken. Ålen är troligen borta eftersom 
inga utsättningar har skett. På grund av vandringshinder och att det totala ålbeståndet är 
svagt vandrar det inte upp några nya. 

Sportfiskesituationen. Fisketryck och andra kommentarer 
Enligt en enkät till fiskevårdsområdesföreningar 2003 var den totala ansträngningen från 
fiskekortsköpare i Annebergssjön 355 fisketillfällen vilket ger under en fiskeansträngning 
per dag och utslaget per km2 var det 206 st. Sportfiskeintresset i sjön bedöms som lågt en-
ligt vår klassning av (se bilaga 2). Fisketrycket bedöms som måttligt i sjön (se bilaga 2). 
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Bedömningar 

KLASSIFICERING ENLIGT DE NYA BEDÖMNINGSGRUNDERNA EQR8 
 
Vid provfisket 2004 klassades den sammanvägda bedömningen till måttlig på gränsen till 
otillfredsställande ekologisk status enligt fiskeriverkets beräkningar. Antalet arter var högre 
än det förväntade, men det är ändå rimligt att sjön hyser så pass många arter. Det finns 
uppgifter från 1967 (fiskregistret, Länsstyrelsen i Jönköping) om nio arter i Annebergssjön 
och de har troligen funnits ännu längre tillbaka i tiden. Medelvikten i den totala fångsten 
har ökat sedan 1994 och ligger nu närmre det förväntade. F/A för antal har halverats sedan 
1994 och ligger nu under det förväntade värdet, 1994 var det över. F/A för vikt har mins-
kat och är nu drygt hälften av det förväntade värdet. Andelen piscivora (fiskätare) abborrar 
har minskat och är nu nere på en tredjedel av jämförvärdet. Kvoten abborrfiskar-karpfiskar 
har ökat något och ligger nu närmre det förväntade värdet men kvoten är bara hälften av 
jämförvärdet så mörtfiskarnas dominans kvarstår. Artdiversiteten både för antal och för 
vikt har ökat och är nu längre ifrån det förväntade än det var 1994. 
 

Tabell 12. Faktiska värden och jämförvärdet på ingående index i de nya bedömnings-
grunderna. 

Xkoord 634177 634177 
Ykoord 137086 137086 
Datum 19940728 20040719 
NAMN Annebergssjön Annebergssjön 
Medelvikt i den totala fångsten 22,73 33,11 
Referensvärde Medelvikt fångsten 42,46 42,46 
Antal inhemska arter 7,00 8,00 
Referensvärdet för antal arter 6,42 6,42 
Relativt antal inhemska arter (F/A) 32,34 15,41 
Referensvärde Relativt antal inhemska arter (F/A) 23,63 23,63 
Relativ biomassa inhemska arter (F/A) 735,16 510,06 
Referensvärdet Relativ biomassa inhemska arter (F/A) 918,30 918,30 
Andelen potentiella piscivora abborrfiskar (fiskätare) 0,15 0,11 
Referensvärde av Andelen potentiella piscivora abborrfiskar (fiskätare) 0,32 0,32 
Kvot abborre/karpfiskar (biomassa) 0,42 0,56 
Referensvärdet Kvot abborre/karpfiskar (biomassa) 1,28 1,28 
Artdiversitet: Simpson's D (antal) 2,71 3,27 
Referensvärde av Artdiversitet: Simpson's D (antal) 2,38 2,38 
Artdiversitet: Simpson's D (biomassa) 3,99 5,14 
Referensvärde av Artdiversitet: Simpson's D (biomassa) 2,91 2,91 
Medelvärde av P-värdena 0,44 0,30 
klassEQR8 3 3 
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Figur 15. Klassificering av provfiskeresultatet enligt EQR8 vid provfisket 2004. Figuren anger p-värden och ju närmare 
1 desto närmare referensvärdet är provfiskeresultatet. Den sammanvägda bedömningen anger bedömningen av sjöns 
ekologiska status. Över grön linje - Klass 1 innebär ”hög ekologisk status”, mellan gul och grön linje - klass 2 ”God 
ekologisk status”, mellan orange och gul - klass 3 ”Måttlig status”, mellan röd och orange - klass 4 ”otillfredsställande 
status” och under röd linje - klass 5 ”dålig status”. Enligt vattendirektivet ska alla sjöar uppnå minst god ekologisk sta-
tus. 
 
För provfisket 2004 är det diversitetsparametrarna som ligger längst ifrån det förväntade. 
Troligen beror det på att antalet fångade arter var högre än det förväntade samtidigt som 
mängden både antalsmässigt och viktmässigt var lägre än det förväntade. Positiva z-värden 
visar att avvikelsen är ”för mycket” för Annebergssjön 2004 har det fångats fler arter än 
vad jämförvärdet ger vid handen. Negativa z-värden pekar mot att avvikelsen är för lite av 
något och vid provfisket 2004 var medelvikten, F/A för både antal och vikt, andelen fisk-
ätare samt kvoten mellan abborrar och karpfiskar lägre än jämförvärdet. 
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Figur 16. Z-värden för de ingående indikatorerna i EQR8. Z-värdena visar om avvikelsen för respektive indikator är 
högre (större än 0) eller lägre än referensvärdet (mindre än 0). Om Z-värdet är nära noll överensstämmer provfiskere-
sultatet med referensvärdet.  
 
Z-värden ger en uppfattning om vad som påverkar avvikelsen från referensvärdet mest, 
försurning eller eutrofiering (se bilaga 1, tab. 30) beroende på om värdet är positivt eller 
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negativt. Ju längre från 0 värdet är desto större är avvikelsen. För Annebergsjön ser det en-
ligt z-värdena ut att vara eutrofiering som påverkar avvikelsen från referensvärdet mest 
men en viss försurningspåverkan kan också ses. Det stämmer dock inte med att F/A är låg 
vilket snarare pekar mot en oligotrofiering. Mörtdominansen pekar mot eutrofiering men 
eftersom fångst per ansträngning för mörten är låg är det ändå inte troligt. Dessutom är 
halterna av näringsämnen låga i sjön vilket inte talar för en eutrofiering. 

SAMMANVÄGD BEDÖMNING 
Sammantaget har klassningen av Annebergssjöns fisksamhälle försämrats något mellan 
provfisken 1994 och 2004. Biomassan, antalet individer och andelen piscivorer (fiskätare) 
har minskat mellan provfiskena. Att biomassan och antalet fångade fiskar var lågt kan bero 
på att det var väldigt höga flöden under 2004 och man har sett en påverkan på andra prov-
fisken i länet. Andelen mörtfisk var hög och andelen fiskätande abborrfiskar var mycket 
låg. Annebergssjön får därför anses vara mörtfiskdominerad. Den sammanvägda bedöm-
ningen blir måttlig ekologisk status för Annebergssjön. Efter korrigering av antalet arter 
ligger den sammanvägda bedömningen kvar på måttlig ekologisk status (medel p-värde 
0,39) men betydligt närmre god ekologisk status än ursprungsvärdet från fiskeriverket (me-
del p-värde 0,30). Det har dock fortfarande skett en liten försämring jämfört med 1994. Ef-
tersom klassningen av sportfisket i sjön är lågt finns det i dagsläget ingen anledning att för-
orda några regeländringar för fisket i sjön.  

Försurningsbedömning 
Klass 1: Försurningskänsliga arter uppvisar inga reproduktionsstörningar och vattenkemin 
tyder inte på någon försurningspåverkan.  

Tabell 13. Bedömning av försurningspåverkan, fiskbeståndets påverkansgrad och mål-
uppfyllelse för Annebergssjön 2004. För bedömningskriterier och klassindelning se bila-
ga 2. 

Försurningsgrad Påverkansgrad Måluppfyllelse 

1 1 Ja 
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Hindsen 
Tabell 13. Sjöuppgifter för Hindsen 

Avr omr Sjönr XKoord Ykoord Top karta 

098 098578 634580 139854 5DNO 

Huvudbiflöde Kalkproj nr Kalkstart Kommun Höh 

Härån 088 1986 Värnamo 165,7 

Maxdjup Medeldjup Oms tid  Sjöyta AO storlek 

17 5,7 5,15 12,69 44,1 

Områdesbeskrivning 
Hindsen ingår i Lagans vattensystem, Häråns delnederbördsområde och är belägen ca 3 km 
öster om Värnamo. Höjden över havet är 165,7 m. Hindsen är en oligotrof klarvattensjö 
med en areal på 13,2 km2 och ett största djup noterat till 17 m. Stränderna är mycket varie-
rande med bland annat klipp-, morän-, sand- och torvstränder. Sjövegetationen domineras 
av kortskottsväxter medan däremot vassutbredningen är mycket sparsam. Sjön, som är 
mycket örik, omges av skogsmark samt en del åker och myrmark. Tillrinningsområdet är 
30,9 km2 stort och består mestadels av skogsmark med inslag av myr- och odlingsmark. 
Sjön har en mycket hög biologisk funktion och innehar även höga raritetsvärden. Bland 
häckande sjöberoende fågel märks bland annat storlom, fiskgjuse samt en fisktärnekoloni. 
Klotgräs, skaftslamkrypa och spikblad växer i och vid sjön och nedströms växer även platt-
bladig igelknopp. I de strandnära områdena påträffas den sällsynta blågrönalgen Nostoc 
zetterstedti. Även Nitella flexilis förekommer i sjön. I bottenfaunan förekommer Molanno-
des tinctus. Hindsen har två utlopp och en lång teoretisk omsättningstid, vilket är sällsynt i 
regionen. Den biologiska mångformigheten får anses som tämligen hög, främst beroende 
på en artrik sjövegetation, en stor sjöareal, ett högt flikighetstal samt varierande stränder. 
Sjön är ett framstående exempel på en oligotrof klarvattensjö. Vid provfisket 2004 fram-
kom det att det har skett en kräftexplosion i sjön på senare tid. När det gäller fisk så är ålen 
i princip borta och det har rapporterats att de har fått både stora och små mört i sjön. Man 
har även funnit mask i gädda. Det rapporterades även om att det finns skarv och kanada-
gäss i sjön. Provfiskarna bedömde strandmiljön vid provfisket 2004 och kom framtill att 
den domineras av blandskog där trädslagen björk och tall dominerade. Barrskog, lövskog 
och buskar klassades som mindre frekventa medan kalhygge, öppen mark, åker och bebyg-
gelse bedömdes som små. Strandmiljön är minerogen. Vattenväxter som noterades var vat-
tenbläddra och bland fåglarna observerades mås, fiskgjuse och fisktärna under provfisket. 
 
Följande fiskarter finns registrerade i Länsstyrelsens fiskregister för Hindsen från 2006-04-
15 abborre, braxen (sparsamt), gers, gädda, lake (sparsamt), mört, sik, sutare och ål (spar-
samt, ifall den finns kvar). Det har funnits flodkräftor men de är nu försvunna från sjön 
och det finns troligen rikligt med signalkräftor. Enligt utsättningsregistret sattes det ut 
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braxen 1890, röding varje år 1893-1904 och signalkräfta 1986, 1990 och 1996. Rödingen 
lyckades inte etablera sig i sjön trots utsättningar under flera år. 

Vattenkemi 
Hindsen är en oligotrof klarvattensjö. Hindsen har ett näringsfattigt tillstånd. Hindsen har 
p.g.a. av sin storlek och långa omsättningstid klarat sig bättre från försurningsskador än 
mindre sjöar runt omkring. Hindsen har kalkats enstaka gånger mellan 1986 och 1995. Se-
dan 1995 kalkas Hindsen inte direkt utan genom att den uppströms belägna Kravlemåla-
sjön sjökalkas årligen. På 2000-talet har pH sett riktigt bra ut. Lägsta uppmätta pH i sjön är 
5,3 (770426). 
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Figur 17. pH/alk-diagram för Hindsen.  
 
Näringshalterna i sjön pendlar lite mellan de olika provtagningarna. Totalkvävehalten pend-
lar mellan strax under 300 till knappt 600 μg/l vilket enligt naturvårdsverkets gamla be-
dömningsgrunder klassas som låga till måttligt höga halter. För totalfosfor pendlar det mel-
lan 5 och 20 μg/l och får klassningen låga till måttligt höga halter kväve enligt samma be-
dömningsgrunder. Hindsen har vid senaste klassningen fått ”Hög ekologisk status” enligt 
Naturvårdsverkets nya bedömningsgrunder för näringsämnen i en remissversion från Läns-
styrelsen i Jönköping. Bedömningen har baserats på 3-årsmedelvärden för 2004-2006.  
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Figur 18. Totalkväve och totalfosfor Hindsen. 
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Fångsten per nät (gram)
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Tidigare undersökningar 
Hindsen är tidigare provfiskad två gånger, 1994 och 1999, enligt samma metodik som 2004. 
Jämför man de tre provfiskena ser man att fångsten minskade både antals- och viktmässigt 
1999 för att öka igen 2004. 2004 fångade man fler fiskar än 1994 men fångstvikten per nät 
var mindre än 1994. Abborre och gers har ökat i antal medan mört och sik minskat i antal. 
Viktmässigt ligger abborren ungefär som 2004 medan både mörten och siken minskat. 
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Figur 19. Fångst per nät (antal samt vikt) för bottensatta nät vid provfiskena 1994, 1999 och 2004.  
  
Antalsmässigt fångades fler fiskar 2004 framförallt ökade abborren i antal. Mörten nästan 
halverade sitt antal i fångsten. Vikten per nät minskade till ungefär en fjärdedel 2004. Den 
största minskningen stod mörten för och siken minskade något och det fångades ingen 
gädda 2004. Abborren ökade något men inte proportionerligt mot antalsökningen. 
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Figur 20. Fångst per nät (antal samt vikt) för pelagiska nät vid provfiskena 1994 och 2004.  
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Provfiskeuppgifter 
Föreliggande nätprovfiskeundersökning genomfördes under två nätter mellan den 21:e och 
23:e juli, sommaren 2004 av personal från Länsstyrelsen i Jönköping. Förutsättningarna vid 
provfisket framgår av tabell 14 och figur 20. 

Tabell 14. Provfiskeuppgifter för Hindsen. 

Sjönamn Koordinater  Datum 1:a nätläggningen 

Hindsen 634580 139854 040721  

Yttemperatur (C) Bottentemperatur (C) Siktdjup (m) Antal bottennät Antal pelagiska nät 

17.2 15 4.4 32 4 
 
Vid provfisket 2004 var Hindsen inte tydligt temperaturskiktad men en svag nedgång i tem-
peratur kan ses mellan 8 och 9 meters djup och skillnaden i temperatur mellan ytvattnet 
och bottenvattnet var bara 2,2 (˚C). Syrehalten började sjunka vid samma djup men sjönk 
inte till några alarmerande halter utan det fanns fortfarande syre vid botten. 
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Figur 20. Temperatur- syrediagram för Hindsen. 
 

Resultat 

Fiskmängd 
Vid provfisket 2004 fångades sammanlagt sex arter abborre, gers, gädda, mört, sik och su-
tare. Den totala fångsvikten uppgick till ca 51,5 kg . F/A för vikt uppgick till drygt 1,6 kg 
vilket är något mer än jämförelsevärdet. Den antalsmässiga F/A var 28,8 individer/nät vil-
ket är marginellt mindre än jämförelsevärdet. F/A ökade med djupet ner till 12 m där den 
minskade kraftigt.  
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Det fångades 3 stycken sutare med en sammanlagd vikt på 4922 g i extramaskorna (75 mm) 
(se metodik sid. 11).  
 

Tabell 15. Fångstuppgifter för bottensatta nät. 

Fiskart Abborre Gers Gädda Mört Sik Sutare Totalt 

Antal (st) 440.0 187.0 3.0 273.0 16.0 2.0 921.0 
Vikt (g) 22044. 1732.0 2012.0 23384. 772.0 1526.0 51470.0 
F/A antal (st)  13.8 5.8 0.1 8.5 0.5 0.1 28.8 
Jämförvärde1 16,1 3,9 0,3 17,3 0,9 0,4 31,6 
F/A vikt (g) -tot 688.9 54.1 62.9 730.8 24.1 47.7 1608.4 
Jämförvärde1 641 28,6 198,5 460,2 141,2 357,9 1468 
Antal % av tot 47.8 20.3 0.3 29.6 1.7 0.2 100.0 
Vikt % av tot 42.8 3.4 3.9 45.4 1.5 3.0 100.0 
Medellängd 148.6 89.5 426.7 201.6 187.5 285.0 1338.8 
Jämförvärde2 150 (125) 98 (89) 499 (454) 150 (133) 250 (192) 273 (367)  
Medelvikt 50.1 9.3 670.7 85.7 48.3 763.0 1626.9 
Jämförvärde2 66 (47) 12 (8) 973 (782) 42 (45) 287 (129) 856 (1205)  
1 Medelvärdet i Fiskeriverkets databas för sjöprovfisken.  
2 Medelvärdet i Fiskeriverkets databas för sjöprovfisken (Medelvärdet i Jönköpings läns databas för sjöprovfisken) 

 

Tabell 16. Fångst för bottensatta nät för de olika djupzonerna. 

Fiskart  Abborre Gers Gädda Mört Sik Sutare Totalt 

0-3m F/A - antal (st) 9,7 2,7 0,2 10,2 0,4 0,2 23,4 
 F/A - vikt (g) 477,8 22,8 46,4 832,2 25,4 152,6 1557,2 
3-6m F/A - antal (st) 13,9 6,8  7,3 0,4  28,3 
 F/A - vikt  582,0 59,5  616,5 16,0  1274,0 
6-12m F/A - antal (st) 17,3 7,3 0,1 6,3 0,4  31,5 
 F/A - vikt  983,2 65,8 129,0 548,0 16,8  1742,8 
12-20m F/A - antal  2,4 1,8  3,7 0,4  8,3 
 F/A - vikt (g)   81,2 23,8  355,4 18,8  479,2 

 
För de pelagiska näten uppgick den totala fångsvikten till ca 5 kg . F/A för vikt uppgick till 
drygt 1,2 kg vilket är något mindre än jämförelsevärdet. Den antalsmässiga F/A var 47,3 
individer/nät vilket är ungefär 75 % av jämförelsevärdet. F/A var som störst mellan 6 och 
12 m. 
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Tabell 17. Fångstuppgifter för pelagiska nät. 

Fiskart Abborre Mört Sik Totalt 
Antal (st) 87.0 62.0 40.0 189.0 
Vikt (g) 1772.0 2476.0 740.0 4988.0 
F/A antal (st) -tot 21.8 15.5 10.0 47.3 
Jämförvärde1 19,6 36 8,5 60,9 
F/A vikt (g) -tot 443.0 619.0 185.0 1247.0 
Jämförvärde1 414,8 652,3 249,3 1354 
Antal % av tot 46.0 32.8 21.2 100.0 
Vikt % av tot 35.5 49.6 14.8 100.0 
Medellängd 123.6 160.0 129.0 412.6 
Medelvikt 20.4 39.9 18.5 78.8 
1 Medelvärdet i Fiskeriverkets databas för sjöprovfisken. 
 

Tabell 18. Fångst för pelagiska nät för de olika djupzonerna. 

Fiskart  Abborre Mört Sik Totalt 

0-6m F/A - antal (st) 3,0 4,5 11,5 19,0 
 F/A - vikt (g) 110,0 170,0 244,0 524,0 
6-12m F/A - antal (st) 40,5 26,5 8,5 75,5 
 F/A - vikt  776,0 1068,0 126,0 1970,0 

 

Artfördelning 
När det gäller artfördelningen i Hindsen får man anse att abborrfiskarna dominerar knappt 
antalsmässigt medan mörtfiskarna har en liten övervikt då det gäller vikt. Både gädda och 
framför allt sutare får ett kraftigt genomslag viktmässig eftersom det fångades få fiskar men 
de vägde ganska mycket. Sjön får anses vara mörtfiskdominerad. 
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Figur 21. Artfördelning, antalsmässigt och viktmässigt. Observera att det kan finnas fiskarter i dessa diagram som inte 
finns med i fångsttabellerna då dessa har fångats i extranätet! 
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Artvis beskrivning 
Nedan följer en artvis beskrivning av Hindsens fisksamhälle. Längdfördelning har tagits 
fram för abborre, mört och sik. Med hjälp av ett längdfördelningsdiagram kan man jämföra 
vilka längdklasser som dominerar inom respektive art och dra generella slutsatser om popu-
lationens status, eventuella konkurrenssituationer samt även se om vissa årsklasser saknas. 

ABBORRE 
F/A för antal ligger under jämförvärdet från Fiskeriverkets databas. F/A för vikt ligger 
över jämförvärdet. Detta tyder på att abborrbeståndet är i stort sett som det i medelsjön. 
Medellängden är ungefär densamma som den nationella och över den regionala medelläng-
den. Medelvikten är ungefär som det regionala medelvärdet och ca tre fjärdedelar av det na-
tionella medelvärdet. När det gäller de pelagiska näten dominerar abborren antalsmässigt, 
men medelvikt och längd ligger under både de nationella och de regionala medelvärdena. 
Längdfördelningen ger bilden av ett bestånd med fiskar från 40 till 440 mm där den absolu-
ta huvuddelen av fiskarna ligger inom intervallet 125-155 mm. Det saknas nästan helt års-
ungar vilket är vanligt när provfisket ligger tidigt på säsongen då årsungarna är för små för 
att fångas. Det finns två kraftiga tidigare årgångar vilket pekar mot att reproduktionen varit 
god tidigare år. Det var en låg andel potentiellt fiskätande abborrar (>150 mm) i fångsten.  
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Figur 22. Längdfördelningsdiagram abborre Hindsen 2004. 

MÖRT 
F/A för antal i de bottensatta näten är nästan hälften så stort som medelvärdet i fiskeriver-
kets databas. F/A för vikt ligger nästan 50 % över medelvärdet. Detta pekar mot att mört-
beståndet är litet antalsmässigt jämfört med medelsjön men stort viktmässigt. Medellängden 
är klart över både de regionala och de nationella jämförvärdena och medelvikten var dub-
belt så stort som båda jämförvärdena. Detta tyder på att beståndet är litet men med stora 
individer. I de pelagiska näten var F/A för antal ca 45 % av jämförvärdet och för vikt bara 
lite under jämförvärdet. Även i pelagialen (den fria vattenmassan) är antalet fångade mörtar 
litet i förhållande till medelsjön dock var F/A för vikt nästan som jämförvärdet. Detta be-
tyder att mörtbeståndet i Hindsen är litet till antalet men storvuxet. Längdfördelningsdia-
grammet ger vidhanden att det finns få små unga mörtar. Tittar man på åldersanalysen som 
gjordes ser man att det saknas 1- och 4-åriga individer. Sammantaget med längdfördel-
ningskurvan ser det ut som reproduktionen fungerat dåligt de senaste åren då det finns få 
fiskar under 130 mm. Men det såg likadant ut 1994 och 1999 vilket pekar mot att det är na-
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turligt för sjön där orsaken kan vara näringsfattigdom i kombination med få lekområden. 
Anledningen kan vara att de minsta mörtarna missades vid provfisket men det förklarar 
inte varför 4-åringar saknas. 1-åringarna är troligen för små för att fastna i näten. Det kan 
också bero på att det förekommit surstötar som slagit ut reproduktionen men dock inte 
varje år. Det är dock inte troligt att mörtbeståndet är försurningspåverkat eftersom vatten-
kemin är väldigt stabil. Det finns gott om gamla mörtar vilket tyder på en låg inomartskon-
kurrens. 
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Figur 23. Längdfördelningsdiagram mört Hindsen 2004. 
 

Längd på åldersanalyserad mört

0

5

10

15

20

25

30

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Ålder

Lä
ng

d 
(c

m
)

 
Figur 24.  Åldersfördelning mört 2004. N=54 stycken mörtar. 1-, 4- och 8-åriga saknas. 

GERS 
Det fångades totalt 187 stycken gersar vid provfisket. F/A för antal låg ca 50 % över me-
delvärdet från Fiskeriverkets databas och F/A för vikt var nästan dubbelt så stort som jäm-
förvärdet. Medellängden var som den regionala men under den nationella. Medelvikten var 
knappt över den regionala men ca tre fjärdedelar av det nationella. Det fångades flest gersar 
mellan 3 och 12 meters djup. Längdintervallet på de fångade fiskarna var 60-160 mm. 

SIK 
Under provfisket 2004 fångades totalt 56 stycken varav 16 fångades i de bottensatta näten. 
F/A för antal var drygt hälften av jämförvärdet och F/A för vikt var en sjättedel av jäm-
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förvärdet. Medellängden låg knappt under den regionala men klart under den nationella (se 
fig. x). Medelvikten var 40 % av det regionala och knappt 20 % av det nationella medelvär-
det.  För de pelagiska näten var F/A för antal knappt över jämförvärdet och F/A för vikt 
var tre fjärdedelar av jämförvärdet. Även de pelagiska sikarna var småvuxna jämfört med 
medelsiken från både den nationella och den regionala databasen för provfisken. Sikarna i 
Hindsen är småvuxna och det kan bero på konkurrens från andra arter framförallt mörten, 
men det kan även bero på att födan inte räcker till även utan konkurrens från andra arter. 
Längdspannet på de fångade sikarna var 100–250 mm med två grupper av fiskar. Längd-
fördelningsdiagrammet såg liknande ut 1994 men då fanns det en tydlig grupp fiskar mellan 
220 och 250 mm vilken nästintill saknas 2004. Det saknas av allt att döma årsklasser vid 
detta provfiske. Sikbeståndet har dock minskat jämfört med provfisket 1999.  
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Figur 25. Längdfördelningsdiagram sik Hindsen 2004. 

ÖVRIGA ARTER EJ FÅNGADE VID PROVFISKET 
Av de arter som finns registrerade i fiskregistret fångades inte braxen, lake och ål vid prov-
fisket 2004. Enligt uppgifter från provfisket 1999 finns det både braxen och lake i sjön. La-
ken lever tätt mot botten och har en kroppsform som gör att den ofta blir underrepresente-
rad vid provfiske. Braxen brukar fångas vid standardiserade provfisken och om den finns 
kvar i sjön är beståndet mycket sparsamt och består sannolikt av enstaka individer. Utsätt-
ning av ål har skett så det är inte uteslutet att det finns kvar enstaka ålar men det kan inte 
vandra in några nya på grund av de vandringshinder som finns nedströms sjön. Ålens lev-
nadssätt och form gör att inte heller den vanligen fångas vid provfisken. 

Sportfiskesituationen. Fisketryck och andra kommentarer 
Enligt en enkät till fiskevårdsområdesföreningar 2003 var den totala ansträngningen från 
fiskekortsköpare i Hindsen 2052 fisketillfällen vilket ger 5,6 fiskeansträngningar per dag 
och ansträngningen utslaget per km2 var 161,7 st. Sportfiskeintresset i sjön bedöms som 
mycket högt enligt länsstyrelsens fiskefunktions klassning men fisketrycket bedöms som 
måttligt (se bilaga 2). Sjön är även klassad som regionalt särskilt värdefullt vatten med avse-
ende på fiske.  
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Bedömningar 

KLASSIFICERING ENLIGT DE NYA BEDÖMNINGSGRUNDERNA EQR8 
 
Medelvikten har minskat vid varje provfisketillfälle. Antalet individer har minskat margi-
nellt sedan 1994. Biomassan har också minskat mellan provfiskena men skillnaden mellan 
1999 och 2004 är liten. Andelen piscivorer (fiskätare) har varit ganska konstant. Kvoten 
abborre/karpfiskar har ökat men dock gått tillbaks lite mellan 1999 och 2004. Diversiteten 
både för antal och biomassa ligger på ungefär samma värden. Den sammanvägda bedöm-
ningen har ökat för varje provtillfälle och ligger nu närmre vad en opåverkad sjö med lik-
nande egenskaper ska vara. Klassningen blir ”god ekologisk status”. 
 

Tabell 19. De faktiska värdena och jämförvärdena för indikatorerna i EQR8. 

Xkoord 634580 634580 634580 
Ykoord 139854 139854 139854 
Datum 19940803 19990714 20040721 
NAMN Hindsen Hindsen Hindsen 
Medelvikt i den totala fångsten 75,94 62,73 55,61 
Referensvärde Medelvikt fångsten 43,19 43,19 43,19 
Antal inhemska arter 6,00 5,00 6,00 
Referensvärdet för antal arter 8,63 8,63 8,63 
Relativt antal inhemska arter (F/A) 24,40 20,70 23,03 
Referensvärde Relativt antal inhemska arter (F/A) 29,34 29,34 29,34 
Relativ biomassa inhemska arter (F/A) 1 853,03 1 298,58 1 280,40 
Referensvärdet Relativ biomassa inhemska arter (F/A) 1 282,25 1 282,25 1 282,25 
Andelen potentiella piscivora abborrfiskar (fiskätare) 0,28 0,30 0,28 
Referensvärde av Andelen potentiella piscivora abborrfiskar (fiskätare) 0,30 0,30 0,30 
Kvot abborre/karpfiskar (biomassa) 0,62 0,90 0,88 
Referensvärdet Kvot abborre/karpfiskar (biomassa) 1,28 1,28 1,28 
Artdiversitet: Simpson's D (antal) 2,68 3,30 2,80 
Referensvärde av Artdiversitet: Simpson's D (antal) 2,70 2,70 2,70 
Artdiversitet: Simpson's D (biomassa) 2,40 2,70 2,53 
Referensvärde av Artdiversitet: Simpson's D (biomassa) 3,21 3,21 3,21 
Medelvärde av P-värdena 0,53 0,57 0,66 
klassEQR8 2 2 2 

 
De ingående indikatorerna i EQR8 visar att den indikatorn som har den sämsta statusen är 
p-värdet för antal arter. Hindsen har för få arter jämfört med en liknande opåverkad sjö, 
enligt referensvärdet borde den ha 8 till 9 arter, och denna indikator klassas som dålig 
ekologisk status. Men då tillkommer tre arter som inte fångades vid provfisket och som 
ändå troligen finns i sjön. Det innebär att sjön kommer upp i det antal arter den borde ha 
enligt jämförvärdet och p-värdet blir 1. Det sammanvägda medelvärdet blir då 0,77 vilket 
innebär hög ekologisk status. P-värdena för biomassa, andel piscivorer (fiskätare) och di-
versiteten för antal ligger väldigt nära vad de borde göra i en likvärdig opåverkad sjö vilket 
är väldigt bra. 
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Figur. 26. Klassificering av provfiskeresultatet enligt EQR8 vid provfisket 2004. Figuren anger p-värden och ju närmare 
1 desto närmare referensvärdet är provfiskeresultatet. Den sammanvägda bedömningen anger bedömningen av sjöns 
ekologiska status. Över grön linje - Klass 1 innebär ”hög ekologisk status”, mellan gul och grön linje - klass 2 ”God 
ekologisk status”, mellan orange och gul - klass 3 ”Måttlig status”, mellan röd och orange - klass 4 ”otillfredsställande 
status” och under röd linje - klass 5 ”dålig status”. Enligt vattendirektivet ska alla sjöar uppnå minst god ekologisk sta-
tus.  
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Figur. 27. Z-värden för de ingående indikatorerna i EQR8. Z-värdena visar om avvikelsen för respektive indikator är 
högre (större än 0) eller lägre än referensvärdet (mindre än 0). Om Z-värdet är nära noll överensstämmer provfiskere-
sultatet med referensvärdet.  
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Z-värden ger en uppfattning om vad som påverkar avvikelsen från referensvärdet mest, 
försurning eller eutrofiering (se bilaga 1. tab. 30) beroende på om värdet är positivt eller 
negativt. Ju längre från 0 värdet är desto större är avvikelsen. För Hindsen är det z-värdet 
för antal arter som avviker mest och det stämmer inte enligt expertbedömningen vilket in-
nebär att slutsatsen blir att det finns en ytterst liten påverkan på fisksamhället i Hindsen. 
Särskilt som det enligt vattenkemin har både pH och alkaliniteten förbättrats så det är troli-
gen någon annan faktor som påverkar   

SAMMANVÄGD BEDÖMNING 
 
Den sammanvägda bedömningen av sjön blir hög ekologisk status eftersom det är indika-
torn för antal arter som drar ner den sammanvägda bedömningen. Om man istället utgår 
ifrån att Hindsen har det antal arter den borde ha (och p-värdet för antal arter blir 1) blir 
den sammanvägda bedömning 0,77 vilket innebär att sjön istället klassas som hög ekologisk 
status. Intresset för sportfisket är enligt vår bedömning högt men fisketrycket är lågt vilket 
innebär att det gällande regelverket för fisket räcker för att hålla ett ekologiskt hållbart fiske. 

Försurningsbedömning 
Klass 1: Åldersanalysen som gjordes på mörten visar att det saknas 4-åriga individer. Sam-
mantaget med längdfördelningskurvan verkar det som reproduktionen fungerat sparsamt 
de senaste åren. Det har även vid tidigare provfisken (1994, 1999) varit sparsamt med fiskar 
under 130 mm och detta bedöms vara naturligt för en näringsfattig sjö som Hindsen med 
sparsamt med lekområden för mörten.  
 

Tabell 20. Bedömning av försurningspåverkan, fiskbeståndets påverkansgrad och mål-
uppfyllelse för Hindsen 2004. För bedömningskriterier och klassindelning se bilaga 2. 

Försurningsgrad Påverkansgrad Måluppfyllelse 

1 1 Ja 
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Linnesjön 
Tabell 21. Sjöuppgifter för Linnesjön 

Avr omr Sjönr XKoord Ykoord Top karta 

098 098726 636340 140067 6ESV 

Huvudbiflöde Kalkproj nr Kalkstart Kommun Höh 

Lagan 82 1982 Vaggeryd 175,2 

Maxdjup Medeldjup Oms tid  Sjöyta AO storlek 

13,5 4,8 0,94 2,96 41,4 

Områdesbeskrivning 
Linnesjön ingår i Lagans vattensystem, Lillåns delnederbördsområde och är belägen drygt 
1,5 km väst - sydväst om Tofteryd. Höjden över havet är 175,2 m, d v s ca 25 m över 
Karlsforsdammen. Vattendragssträckan mellan de båda sjöarna, inkluderande två mellanlig-
gande sjöar, uppgår till 25 km. Linnesjön är en svagt humös oligotrof - mesotrof sjö med 
en areal på 2,96 km² och ett största djup noterat till 14 m. Utefter de mestadels sandiga och 
steniga stränderna växer glesa och lågvuxna vassar bestående av bl.a. säv. Förutom övervat-
tensvegetation förekommer även kort- och långskottsvegetation samt flytbladsvegetation i 
sjön. Omgivningen domineras av blandskog med relativt stora inslag av åker- och tomt-
mark. På några ställen påträffas även myrmark. Tillrinningsområdet är 38,4 km² stort och 
består mestadels av skogsmark samt en relativt stor andel myr- och odlingsmark. Vand-
ringshinder finns ca 2,5 km nedströms sjön. Sjön har en hög biologisk funktion och inne-
har även vissa raritetsvärden. Bland häckande sjöberoende fågel märks bland annat storlom. 
Nedströms i utloppsån häckar och övervintrar strömstaren. Linnesjön fungerar även som 
rastlokal för änder och vadare. Flotagräs och trubbnate växer i sjön. Den biologiska mång-
formigheten anses som tämligen hög, främst beroende på den artrika fiskfaunan, en stor 
sjöyta och ett betydande hypolimnion samt relativt varierande stränder.  Det var mycket 
högt vattenstånd vid provfisket 2004, ca 1 m över normalt sommarvattenstånd. Man kom-
menterade även att sjön såg näringspåverkad ut. Blandskog (björk/gran) dominerar men 
det fanns även stora inslag av lövskog, tallskog, betesmark, tomtmark och åker. Det fanns 
bara en liten del av strandmiljön som klassades till berg. Samtliga bottensubstrat påträffades 
och sand dominerade. Strandtypen domineras av stenig med pors och buskvegetation följt 
av sand med bitvis mäktiga vassar. Det fanns mycket sommarstugebebyggelse i södra ändan 
enstaka sommarstugor och gårdar i mitten. Vattenvegetation som observerades där över-
vattenväxter dominerade var bladvass, säv, svärdslilja, pors, gula och vita näckrosor, sjöfrä-
ken, starr, vattenpest, ålnate och gäddnate. Det observerades fiskmås, fisktärna, kanadagäss 
(många), storlom, knipa, skäggdopping, skrak och häger vid sjön och enligt boende vid sjön 
fanns det även stor- och smålom. 
 



PROVFISKEUTVÄRDERING 2004 

 

 

 41

Förekommande fiskarter finns registrerade i fiskregistret för Linnesjön från 2004-07-29: 
Abborre, braxen (sparsamt), gädda, gös (sparsamt), lake (sparsamt), mört, höstlekande sik-
löja, sutare och ål (sparsamt om det finns någon kvar). Det finns en uppgift i länsstyrelsens 
fiskregister om att det funnits sik i sjön men att den försvann 1958 men den uppgiften är 
väldigt osäker. Flodkräftor har funnits men de är nu försvunna från sjön och ersatta med 
signalkräftor. Det har satts ut väldigt mycket fisk i sjön under årens lopp. Brax 1892, flod-
kräfta 1943, 1951, stödutsättningar av gädda 23 gånger från 1927-62, gös har satts ut 10 
gånger från 1941-1997. Röding sattes ut 1893 och harr 1969 men ingen av dem lyckades 
etablera sig i sjön. Signalkräfta sattes ut troligen 1992 utan tillstånd och detta ledde till att 
flodkräftan slogs ut samma år. Signalkräfta sattes ut med tillstånd 1993, 1995 och 1996 och 
har lyckats etablera sig med ett sparsamt bestånd i sjön. Sju gånger har höstlekande siklöja 
satts ut mellan 1935 och 1955 och har etablerat sig ordentligt i sjön. Ål stödutsattes 1959, 
1961 och 1966. Gräskarp sattes ut 1992 och det kan finnas enstaka kvar men det finns inga 
rapporter som bekräftar det. 
 
Siken försvunnen sedan 1958 uppgifter från 1975-09-02. 

Vattenkemi 
Linnesjön är en svagt humös mesotrof sjö. Tidigare var sjön försurningspåverkad. Endast 
vid ett provtillfälle sedan 1995 har pH understigit 6.  
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Figur 28. pH/alk-diagram för Linnesjön.  
 
Sjön är måttligt näringsrik. Tidigare undersökningar visar också att syrebrist i bottenvattnet 
verkar vara återkommande. I början av 90-talet låg totalkvävehalten på höga halter enligt 
naturvårdsverkets gamla bedömningsgrunder. 2005 var det enligt samma bedömningsgrun-
der måttligt höga halter. För totalfosfor var det 2005 måttligt höga halter enligt samma be-
dömningsgrunder. Linnesjön får klassningen god ekologisk status för näringsämnen enligt 
de nya bedömningsgrunderna. 
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Figur 29. Totalkväve och totalfosfor Linnesjön. 
 

Tidigare undersökningar 
Linnesjön har provfiskats en gång tidigare 1994. Linnesjön hyser normalt med fisk. Fångst 
per ansträngning var något över medelvärdet för hela landet. Linnesjön har en oligotrof till 
mesotrof karaktär vilket stämmer överens med normala fiskmängder i sjön. Vid provfisket 
1994 fångades fem fiskarter; abborre, gädda, mört, sutare och siklöja. Jämför man 1994 och 
2004 ser man att fångsten har mer än halverats. Samtliga fångade arter har minskat, dock är 
det sutaren och mörten som minskat mest. 
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Figur 30. Fångst per nät (antal samt vikt) för bottensatta nät vid provfiskena 1994 och 2004.  
 
Fångsten har även minskat i de pelagiska näten (skötarna), F/A för antal har halverats me-
dan F/A för vikt minskat med en knappt en tredjedel. Abborren har inte ändrats mellan 
provfiskena. Siklöjan står för den största minskningen men mörten har också minskat.  
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Figur 31. Fångst per nät (antal samt vikt) för pelagiska nät vid provfiskena 1994 och 2004.  

Provfiskeuppgifter 
Föreliggande nätprovfiskeundersökning genomfördes under två nätter mellan den 28:e och 
30:e juli, sommaren 2004 av personal från Länsstyrelsen i Jönköping. Förutsättningarna vid 
provfisket framgår av tabell 22 och figur 32. 
 

Tabell 22. Provfiskeuppgifter för Linnesjön. 

Sjönamn Koordinater  Datum 1:a nätläggningen 

Linnesjön 636340 140067 20040728  
Yttemperatur (C) Bottentemperatur (C) Siktdjup (m) Antal bottennät Antal pelagiska nät 

19.5 9 1.4 40 4 
 
Linnesjön visar inte upp någon tydlig temperaturskiktning utan temperaturen sjunker sta-
digt hela vägen till botten. Syrehalten sjunker dock snabbt vid 9,5 meters djup för att vara 
syrefritt från ca 11 meters djup. 
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Figur 32. Temperatur- syrediagram för Linnesjön 
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Fiskmängd 
Vid provfisket 2004 fångades sammanlagt fem arter: Abborre, gädda, mört, siklöja och su-
tare. Den totala fångsvikten uppgick till ca 43,8 kg varav de pelagiska näten bidrar med 9,2 
kg. F/A för vikt för de bottensatta näten uppgick till nästan 0,9 kg vilket är ungefär 60 % 
av jämförelsevärdet. Den antalsmässiga F/A var 19 individer/nät vilket är knappt två tred-
jedelar av jämförelsevärdet. F/A minskade med djupet med störst skillnad mellan 3-6 m 
och 6-12. Fångsten minskar och helt upphör i de djupare vattnen eftersom det börjar bli sy-
rebrist vid 10 meter och syrefritt från ca 12 meters djup. 
Det fångades 4 stycken sutare på sammanlagt 6139 g i extramaskorna (75 mm) (se metodik 
sid. 11).  

Tabell 23. Fångstuppgifter för bottensatta nät. 

Fiskart Abborre Gädda Mört Sutare Totalt 

Antal (st) 329.0 5.0 413.0 2.0 749.0 
Vikt (g) 12784. 3678.0 16046. 2072.0 34580.0 
F/A antal (st)  8.2 0.1 10.3 0.1 18.7 
Jämförvärde1 16,1 0,3 17,3 0,4 34,1 
F/A vikt (g) -tot 319.6 91.9 401.1 51.8 864.5 
Jämförvärde1 641 194,5 460,2 357,9 1653,6 
Antal % av tot 43.9 0.7 55.1 0.3 100.0 
Vikt % av tot 37.0 10.6 46.4 6.0 100.0 
Medellängd 131.4 450.0 158.2 417.5 1157.1 
Jämförvärde1, 2 150 (125) 499 (454) 150 (133) 273 (367)  
Medelvikt 38.9 735.6 38.9 1036.0 1849.3 
Jämförvärde1, 2 66 (47) 973 (782) 42 (45) 856 (1205)  
1 Medelvärdet i Fiskeriverkets databas för sjöprovfisken.  
2 Medelvärdet i Fiskeriverkets databas för sjöprovfisken (Medelvärdet i Jönköpings läns databas för sjöprovfisken) 

Tabell 24. Fångst för bottensatta nät för de olika djupzonerna. 

Fiskart  Abborre Gädda Mört Sutare Totalt 

0-3m F/A - antal (st) 23,6 0,3 24,1 0,2 48,2 
 F/A - vikt (g) 772,0 124,0 986,6 207,2 2089,8 
3-6m F/A - antal (st) 9,0 0,2 17,4  26,7 
 F/A - vikt  532,0 270,9 605,8  1408,7 
6-12m F/A - antal (st) 1,1  1,4  2,5 
 F/A - vikt  25,1  66,2  91,3 
12-20m F/A - antal  0,0    0,0 
 F/A - vikt (g)   0,0    0,0 

 
För de pelagiska näten uppgick den totala fångsvikten till ca 9,2 kg . F/A för vikt uppgick 
till drygt 2,3 kg vilket är knappt dubbelt så mycket som jämförelsevärdet. Den antalsmässi-
ga F/A var 73 individer/nät vilket är något mindre än jämförelsevärdet. F/A var som störst 
mellan 0 och 6 m. Abborre och mört dominerade i skötarna med en hög fångst per an-
strängning, både antalsmässigt och viktmässigt, för båda arterna. Siklöjan var däremot spar-
sam. 
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Tabell 25. Fångstuppgifter för pelagiska nät. 

Fiskart Abborre Mört Siklöja Totalt 
Antal (st) 108.0 167.0 18.0 293.0 
Vikt (g) 2398.0 6240.0 528.0 9166.0 
F/A antal (st) -tot 27.0 41.8 4.5 73.3 
Jämförvärde1 19,6 36 22,1 77,7 
F/A vikt (g) -tot 599.5 1560.0 132.0 2291.5 
Jämförvärde1 414,8 652,3 412,3 1479,4 
Antal % av tot 36.9 57.0 6.1 100.0 
Vikt % av tot 26.2 68.1 5.8 100.0 
Medellängd 129.4 157.6 148.9 436.0 
Medelvikt 22.2 37.4 29.3 88.9 

Tabell 26. Fångst för pelagiska nät för de olika djupzonerna. 

Fiskart  Abborre Mört Siklöja Totalt 

0-6m F/A - antal (st) 52,5 73,0 7,5 133,0 
 F/A - vikt (g) 1164,0 2763,0 189,0 4116,0 
6-12m F/A - antal (st) 1,5 10,5 1,5 13,5 
 F/A - vikt  35,0 357,0 75,0 467,0 

 

Artfördelning 
Linnesjön har en dominans av mörtfisk både antals- och viktmässigt. Sjön får anses vara 
mörtfiskdominerad. 

Artfördelning - Antal

SIKLÖJA
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SUTARE
1%

ABBORRE
42%

GÄDDA
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MÖRT
55%

Artfördelning - Vikt

SUTARE
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ABBORRE
30%

GÄDDA
7%
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46%

 
Figur 33. Artfördelning, antalsmässigt och viktmässigt. Observera att det kan finnas fiskarter i dessa diagram som inte 
finns med i fångsttabellerna då dessa har fångats i extranätet! 
 



PROVFISKEUTVÄRDERING 2004 

 

 

 46

Artvis beskrivning 
Nedan följer en artvis beskrivning av Linnesjöns fisksamhälle. Längdfördelning har tagits 
fram för abborre, mört och siklöja. Med hjälp av ett längdfördelningsdiagram kan man jäm-
föra vilka längdklasser som dominerar inom respektive art och dra generella slutsatser om 
populationens status, eventuella konkurrenssituationer samt även se om vissa årsklasser 
saknas. 

ABBORRE 
Både F/A för antal och för vikt var hälften så stora som jämförvärdet från Fiskeriverkets 
databas. Detta tyder på att abborrbeståndet är litet till antalet jämfört med medelsjön. Me-
dellängden ligger under den nationella och strax över den regionala medellängden. Medel-
vikten är drygt 80 % av det regionala medelvärdet och 60 % av det nationella medelvärdet. 
Längdfördelningen ger bilden av ett bestånd med fiskar från 40 till 465 mm där den absolu-
ta huvuddelen av fiskarna ligger inom intervallet 105-150 mm. Det var väldigt få potentiellt 
fiskätande abborrar (>150 mm) i fångsten. Det fångades några fiskar i längdspannet 40-60 
mm vilket tyder på att det funnits en reproduktion, oftast fångas de inte alls på grund av att 
de är för små vid provfisketillfället. Det saknas fiskar mellan 60 och 95 mm. Det är troligen 
naturligt eftersom sjön provfiskades något senare på säsongen än Annebergssjön och då 
har abborrarna hunnit växa lite till. Dessutom är näringshalterna högre i Linnesjön vilket 
också leder till ökad tillväxt. Troligtvis utsätts abborren för dels en stark inomartskonkur-
rens men även konkurrens från mörten om födan.  
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Figur 34. Längdfördelningsdiagram abborre Linnesjön 2004. 

MÖRT 
F/A för antal är 60 % av medelvärdet i fiskeriverkets databas. F/A för vikt är 87 % av me-
delvärdet. Detta pekar mot att mörtbeståndet är litet jämfört med medelsjön. Medellängden 
är högre än både de regionala och de nationella jämförvärdena medan medelvikten ligger 
under båda två. Detta tyder på att individerna är slanka jämfört med medelmörten från 
både den nationella och den regionala databasen. Troligen är konkurrensen om föda stor 
vilket leder till slanka individer. Längdfördelningen ger bilden av ett bestånd med fiskar 
från 75 till 300 mm där den absoluta huvuddelen av fiskarna ligger inom intervallet 120-145 
och 155-200 mm. Det är lite förvånande att så få små fiskar fångades och det kan tyda på 
att reproduktionen 2004 inte var så bra. Det fångades drygt 200 mörtar i längdspannet 60-
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85 mm 1994 och 2004 fångades bara ett fåtal. Det ser inte ut att finnas några reproduk-
tionsstörningar de senaste åren men för att vara säker måste man åldersanalysera de fånga-
de fiskarna. Vilket inte är gjort för detta år men bör göras vid nästa provfiske. Mörtbestån-
det har minskat kraftigt jämfört med provfisket 1994, både i antal och vikt.  
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Figur 35. Längdfördelningsdiagram mört Linnesjön 2004. 

SIKLÖJA 
Det fångades 18 siklöjor i de pelagiska näten vid provfisket inom ett längdspann av 100-
210 mm. Medellängd 149 mm är som det nationella jämförelsevärdet men högre än det re-
gionala och medelvikt på 30 g som är över båda jämförelsevärdena Fångsten per ansträng-
ning för antal är ungefär en femtedel av jämförvärdet från Fiskeriverkets databas för nät-
provfisken (tab. x). F/A för vikt är 32 % av jämförvärdet. Detta skulle tyda på att beståndet 
är relativt litet jämfört med medelsjön i Fiskeriverkets databas. Beståndet hämmas troligen 
av de dåliga syreförhållandena i bottenvattnet. 
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Figur 36. Längdfördelningsdiagram siklöja Linnesjön 2004. 

SUTARE 
Det fångades två sutare i de bottensatta näten med en sammanlagd vikt på 2 kg och 4 
stycken (totalvikt 6,1 kg) i de extramaskor som är påsydda en del av översiktsnäten (se me-
todiken). 
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GÄDDA 
Det fångades 5 stycken gäddor under provfisket. F/A för antal var en tredjedel av jämför-
värdet och F/A för vikt var knappt hälften av jämförvärdet. Detta tyder på att gäddbestån-
det är mindre än medelsjön men relativt normalt för att vara en oligotrof till mesotrof sjö. 

ÖVRIGA ARTUPPGIFTER 
Av de arter som finns registrerade i fiskregistret fångades inte braxen, gös, lake, sik och ål 
vid provfisket. Att man inte fångade lake och ål är inte i sig förvånande eftersom de ofta 
inte fångas med den metodik som provfiskena utförs enligt. Braxen brukar fångas vid prov-
fisken och att den inte fångades indikerar ett mycket svagt bestånd om den finns kvar i 
sjön.  

GÖS 
Det fångades ingen gös under provfisket. Det sattes ut 1-somriga gösar 1992, 93, 95 och 97 
men det verkar som om de inte etablerat sig i sjön. Orsaken är att troligen äts många gös-
yngel upp direkt men även att de små gösarna utsätts för stark konkurrens från både mört 
och abborre och därför inte lyckats att etablera sig. Linnesjön är ingen typisk gössjö efter-
som den är något liten och ligger högt över havet. 

SIK 
Det fångades ingen sik under provfisket 2004 och det är tveksamt om den finns kvar. Siken 
missgynnas av syrebristen på de djupare vattnen och tvingas då upp ovanför språngskiktet 
där den är konkurrenssvag och lätt konkurreras ganska lätt ut av till exempel siklöjan och 
mörten. Ytterligare provfisken får utvisa om den försvunnit helt eller om det finns ett spar-
samt bestånd kvar. 

ÅL 
Ålen är troligen borta eftersom inga utsättningar har skett och att det inte längre finns någ-
ra vandringsmöjligheter mellan havet och sjön. 

Sportfiskesituationen. Fisketryck och andra kommentarer 
Det saknas information om hur sportfiskesituationen ser ut i sjön. 

Bedömningar 

KLASSIFICERING ENLIGT DE NYA BEDÖMNINGSGRUNDERNA EQR8 
 
Medelvikten ökat något sedan 1994 medan antalet arter fortfarande ligger under det förvän-
tade resultatet. Fångsten per ansträngning (F/A) både för antal och för vikt har däremot 
minskat kraftigt och är nu närmre det förväntade resultatet än vid provfisket 1994 dock är 
nu resultatet under det förväntade. Andelen piscivorer (fiskätare) har ökat något och kvo-
ten abborrfiskar och karpfiskar har ökat så balansen har förbättrats. Diversitetsindex för 
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antal har ökat något och är nu närmre det förväntade. Diversiteten för vikten har minskat 
något och är nu under referensvärdet. 
 

Tabell 27. Det faktiska värdet och jämförvärdet för indikatorerna i EQR8. 

Xkoord 636340 636340 
Ykoord 140067 140067 
Datum 19940810 20040728 
NAMN Linnesjön Linnesjön 
Medelvikt i den totala fångsten 42,83 46,17 
Referensvärde Medelvikt fångsten 43,89 43,89 
Antal inhemska arter 5,00 5,00 
Referensvärdet för antal arter 7,03 7,03 
Relativt antal inhemska arter (F/A) 48,65 18,73 
Referensvärde Relativt antal inhemska arter (F/A) 26,78 26,78 
Relativ biomassa inhemska arter (F/A) 2 083,90 864,50 
Referensvärdet Relativ biomassa inhemska arter (F/A) 1 148,18 1 148,18 
Andelen potentiella piscivora abborrfiskar (fiskätare) 0,15 0,20 
Referensvärde av Andelen potentiella piscivora abborrfiskar (fiskätare) 0,28 0,28 
Kvot abborre/karpfiskar (biomassa) 0,28 0,71 
Referensvärdet Kvot abborre/karpfiskar (biomassa) 1,28 1,28 
Artdiversitet: Simpson's D (antal) 1,80 2,01 
Referensvärde av Artdiversitet: Simpson's D (antal) 2,44 2,44 
Artdiversitet: Simpson's D (biomassa) 3,18 2,73 
Referensvärde av Artdiversitet: Simpson's D (biomassa) 3,00 3,00 
Medelvärde av P-värdena 0,42 0,57 
klassEQR8 3 2 

 
De stora förändringarna som skett mellan provfiskena 1994 och 2004 är att fångsten mins-
kat kraftigt. Antalet individer och biomassan har mer än halverats mellan provfiskena. Den 
sammanvägda bedömningen har emellertid ökat och sjön har gått från ”måttlig” till ”god 
ekologisk status”. 
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Figur 37. Klassificering av provfiskeresultatet enligt EQR8 vid provfisket 2004. Figuren anger p-värden och ju närmare 
1 desto närmare referensvärdet är provfiskeresultatet. Den sammanvägda bedömningen anger bedömningen av sjöns 
ekologiska status. Över grön linje - Klass 1 innebär ”hög ekologisk status”, mellan gul och grön linje - klass 2 ”God 
ekologisk status”, mellan orange och gul - klass 3 ”Måttlig status”, mellan röd och orange - klass 4 ”otillfredsställande 
status” och under röd linje - klass 5 ”dålig status”. Enligt vattendirektivet ska alla sjöar uppnå minst god ekologisk sta-
tus.  

 

P-värdena visar att Linnesjön går mot en mer balanserad sjö vad gäller fisksamhället. Det är 
framförallt fisksamhällets storlek som nu mer liknar en opåverkad jämförbar sjö. Den indi-
katorn som fortfarande ligger långt ifrån referensvärdet är antalet arter vilket beror på att 
det enbart fångades fem arter vid provfisket vilket är lite för en sjö som Linnesjön. Troligen 
är det faktiska antalet arter i sjön högre eftersom det troligen finns lake och eventuellt även 
braxen i sjön trots att de inte fångades och då är antalet arter som referensvärdet och då 
blir även den sammanvägda bedömningen högre (0,67) och klassningen är fortfarande god 
ekologisk status. 
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Figur 38. Z-värden för de ingående indikatorerna i EQR8. Z-värdena visar om avvikelsen för respektive indikator är 
högre (större än 0) eller lägre än referensvärdet (mindre än 0). Om Z-värdet är nära noll överensstämmer provfiskere-
sultatet med referensvärdet.  
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Z-värden ger en uppfattning om vad som påverkar avvikelsen från referensvärdet mest, 
försurning eller eutrofiering (se bilaga 1. tab. 30) beroende på om värdet är positivt eller 
negativt. Ju längre från 0 värdet är desto större är avvikelsen. För Linnesjön ser det ut att 
vara försurningen som påverkar avvikelsen från referensvärdet mest men det finns inga 
tecken på att det skulle vara så, varken i vattenkemin eller hos reproduktionen av försur-
ningskänsliga arter. 

SAMMANVÄGD BEDÖMNING 
 
Sammantaget bör Linnesjön klassningen god ekologisk status. Det som är positivt är att 
sjön går mot ett mer balanserat fisksamhälle både antals- och biomassemässigt. Andelen 
rovfisk borde dock ökas. Eftersom det saknas uppgifter om fisketryck i sjön bör detta un-
dersökas och se om det behövs några regeländringar vad gäller fisket i sjön, till exempel be-
gränsningar i uttaget av större rovfisk.  Något som bör tas i beaktande är att vattenståndet 
var så pass högt som det var under provfisket. Troligen har detta påverkat resultatet i så 
motto att antalet fångade fiskar blev mindre än om det hade varit vanligt vattenstånd. 

Försurningsbedömning 
Klass 1: Inga tecken på reproduktionsproblem p.g.a. försurning kan ses hos mört. Andelen små 
mörtar är liten men detta beror förmodligen på andra orsaker.  
 

Tabell 28. Bedömning av försurningspåverkan, fiskbeståndets påverkansgrad och mål-
uppfyllelse för Linnesjön 2004. För bedömningskriterier och klassindelning se bilaga x. 

Försurningsgrad Påverkansgrad Måluppfyllelse 

1 1 Ja 
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Bilaga 1. EQR8, jämförelsematerial och be-
dömningsgrunder 

Bakgrund 
 
EQR8 är ett fiskindex för sjöar och det är baserat på åtta indikatorer vilka man får ut från 
resultaten i standardiserade provfisken med bottensatta nät. EQR8 påminner om FIX vilket 
var de gamla bedömningsgrunderna för sjöar. Båda metoderna jämför det observerade vär-
det med ett beräknat objektspecifikt referensvärde men EQR8 inkluderar fler insamlade 
data vilket ger möjlighet för ett bättre referensvärde. Ett viktigt urvalskriterium är att de in-
gående indikatorerna är känsliga för påverkan, främst eutrofiering och försurning. Alla in-
dikatorer i EQR8 är dubbelsidiga vilket betyder att de reagerar på både låga och höga vär-
den. Beräkningarna av indikatorerna i EQR8 ger ett sannolikhetsvärde, P-värde, mellan 0 
och 1 där 1 betyder att det observerade värdet av indikatorn sammanfaller med referens-
värdet. Den sammanvägda bedömningen av vattnets ekologiska status är medelvärdet av 
dessa P-värden. 
 
Förutsättningar för statusbedömning med EQR8: 
 
1. Sjön ska ha naturliga förutsättningar att hysa fisk. Ett antagande som kan grundas på histo-

riska data eller expertbedömning utifrån kännedom om förhållanden i liknande sjöar. 
2. Provfisket måste utföras med Nordiska översiktsnät och enligt standarden för provfisken 

beskriven i Handboken för miljöövervakning. 
3. Befintliga uppgifter om sjöns altitud, sjöarea, maxdjup, årsmedelvärde i lufttemperatur, och 

sjöns belägenhet i förhållande till högsta kustlinjen ska dokumenteras.  
 
Bedömningarna blir teoretiskt mer osäkra för sjöar närmare gränserna av och utanför de in-
tervall som ingick i referensmaterialet; altitud 10 - 894 m över havet, sjöarea 2 - 4236 ha, 
maxdjup 1 - 65 m, årsmedelvärde i lufttemperatur -2 - 8 °C.  (K. Holmgren m.fl. 2006) 

De ingående indikatorerna i EQR8 
EQR8 utgår från observerade värden i åtta indikatorer, varav alla primärt beräknas ur den 
standardiserade fångsten med bottensatta nät. Om ytterligare någon art fångas i pelagiska 
nät, räknas den dock med i antal inhemska arter. Flera av indikatorerna förutsätter att man 
särskiljer inhemska arter eller arter inom familjen karpfiskar. Den nödvändiga informatio-
nen finns i artlistan i Tab x. De åtta indikatorerna är; 
 
1. Antal inhemska fiskarter. 
2. Simpson’s Dn (diversitetsindex baserat på antal individer) beräknas som 1 / (S Pi2), där Pi 

= numerär andel av art i, och summeringen görs över samtliga arter i fångsten. 
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3. Simpson’s Dw (diversitetsindex baserat på biomassa): beräknas som 1 / (S Pi2), där Pi = 
viktsandel av art i, och summeringen görs över samtliga arter i fångsten. 

4. Relativ biomassa av inhemska fiskarter: total vikt av alla inhemska arter, dividerat med 
antal nät. 

5. Relativt antal av inhemska arter: totalt antal individer av alla inhemska arter, dividerat 
med antal nät. 

6. Medelvikt i totala fångsten: alla arter tas med, och deras totala vikt divideras med totalt 
antal individer. 

7. Andel potentiellt fiskätande abborrfiskar (baserad på biomassa i totala fångsten): Ande-
len potentiellt fiskätande abborre antas öka linjärt från 0 vid upp till 120 mm längd till 1 vid 
över 180 mm. Vid längder däremellan beräknas andelen som 1 – ((180 – längd) / 60). Indi-
vidvikterna hos abborre uppskattas som vikt (g) = a . längd (mm) b, där a = 3,377 . 10-6, 
och b = 3,205. Varje uppskattad individvikt multipliceras sedan med den längdberoende 
andelen fiskätande enligt ovan. Summan av produkterna blir biomassan av fiskätande ab-
borre, som sedan adderas till eventuell biomassa av gös. Slutligen divideras den totala 
summan av fiskätande abborrfiskar med den totala biomassan av alla arter i fångsten. 

8. Kvot abborre/karpfiskar (baserad på biomassa): total vikt av abborre dividerat med total 
vikt av alla förekommande karpfiskar. 

 
(K. Holmgren m.fl. 2006) 

Antal arter/Artdiversitet 
Ju fler arter som förekommer desto större är diversiteten. Men diversitetmåtten beskriver 
också hur mängden fisk av olika arter förhåller sig till varandra. Ett högt värde på diversite-
ten indikerar att arterna är jämt fördelade medan ett lågt värde tvärtom indikerar att fisk-
samhället i hög grad domineras av en eller ett fåtal arter. I en sjö påverkad av någon 
miljöstörning kan man förvänta att diversiteten sjunker som en följd av att vissa fiskarter 
expanderar på andra arters bekostnad. Exempelvis klarar abborre och gädda sura förhållan-
den bättre än mört och braxen medan mört och braxen och andra karpfiskar gynnas i när-
ingsrika sjöar på bekostnad av rovfiskar. I EQR8 ingår indikatorerna antal arter och diversi-
tet. Diversiteten räknas ut enligt Simpson´s D baserad på såväl antal individer som biomas-
sa används i EQR8. (Sötvattenslaboratoriets nätprovfisken i sjöar år 2006) 
 
Till inhemska arter räknas sådana arter som fanns i landet före 1900-talets början. Detta in-
nebär att karp, regnbåge, bäckröding, kanadaröding, strupsnittsöring och indianlax ej räknas 
som inhemska. Man tar ej hänsyn till att inhemska arter har planterats ut till områden som 
ligger utanför artens naturliga utbredningsområde. 

Relativt antal individer och biomassa 
Dessa mått är ekvivalenta med total fångst/ansträngning i antal och vikt och är de vanligas-
te måtten när man jämför provfisken mellan olika sjöar eller tillfällen. De speglar i hög grad 
näringshalten och ökar således från näringsfattiga till näringsrika sjöar. I NORS, nationellt 
register över sjöprovfisken, är medelvärdet i bottennät ca 30 individer och 1,5 kg per nät. 
(Sötvattenslaboratoriets nätprovfisken i sjöar år 2006) 
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Medelvikt i totala fångsten 
Detta är helt enkelt total vikt av samtliga arter dividerat med det totala antalet individer. 
Värdet beror på storleksstrukturen i fisksamhället och har indirekt koppling till åldersstruk-
turen. Det kan t.ex. öka vid bristande rekrytering och minska vid högt fisketryck på stora 
individer. Värdet kan vara lågt i näringsrika sjöar som domineras av småfisk, eller högt om 
biomassan domineras av stora individer av karpfisk. (Sötvattenslaboratoriets nätprovfisken 
i sjöar år 2006) 

Andelen potentiellt fiskätande abborrfiskar 
Måttet indikerar avvikelser i fisksamhällets funktion, vanligen beroende på att mört, braxen 
och andra karpfiskar gynnas av näringsrika förhållanden. Den konkurrenssvaga abborren 
hämmas då i sin tillväxt och får svårt att nå fiskätande storlek, vilket resulterar i en relativt 
låg andel fiskätande abborrfiskar. I riktigt sura sjöar kan andelen bli mycket hög men då be-
ror det på att rekryteringen uteblivit under en följd av år och endast stora individer återstår. 
Även det omvända är vanligt i sura sjöar, dvs. en mycket låg andel fiskätande abborrfiskar, 
som då ofta beror på att abborren har en mycket dålig tillväxt. (Sötvattenslaboratoriets nät-
provfisken i sjöar år 2006) 
 
Abborre livnär sig under första tiden till största delen på djurplankton för att därefter över-
gå till att äta bottenfauna (makroevertebrater). Under dessa perioder konkurrerar abborren 
hårt om födan med flera andra fiskarter, främst mört, samt med egna artfränder. Vid ca 150 
- 170 mm övergår abborren till att äta fiskyngel varvid tillväxten normalt skjuter fart. Hur 
stor andel som lyckas växa till sig tillräckligt för att börja äta fisk styrs bl.a. av sjöns närings-
status och morfologi, strukturen på hela sjöns fiskpopulation samt abborrbeståndets gene-
tiska förutsättningar. 
 
Anledningen till att gädda inte räknas med är att översiktsnät ger en orättvis bild av gäddbe-
ståndets storlek i en sjö.  

Kvot abborre/karpfiskar 
Indikatorn baseras på biomassa och reagerar på både surhets- och närsaltsstress. Ett högt 
värde kan indikera surhet medan ett lågt värde indikerar höga närsaltshalter. (Sötvattensla-
boratoriets nätprovfisken i sjöar år 2006) 
 
Generellt ökar andelen mörtfisk med ökad näringsrikedom i en sjö. Till mörtfiskar räknas 
asp, braxen, benlöja, björkna, elritsa, faren, id, mört, ruda, sarv, stäm, sutare och vimma. 
Andelen mörtfiskar/total fiskbiomassa ligger i en mesotrof sjö runt ca 50 % (Appelberg, M. 
muntl. 1996). Ett allt för högt värde innebär att sjön domineras av mörtfiskar (familjen cyp-
rinidae, karpfiskar) vilket indikerar att sjön är näringsrik och möjligen eutroferad. 
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Procedur från observerade indikatorvärden till sam-
manvägt fiskindex 
 
Steg 1) Transformering av en del omgivningsfaktorer: Altituden transformeras med 
log10(x+1), och för sjöarea och maxdjup används log10(x). 
 
Steg 2) Beräkning av referensvärden: Använd linjära regressionsmodeller, Y = a + b1 * 
X1 + … + bn * Xn, där a är intercept och b1 - bn är regressionskoefficienter för omgiv-
ningsfaktorer (X1 – Xn) enligt Tabell 11. 
 
Steg 3) Transformering av en del observerade indikatorvärden: Indikatorerna 4-5 
transformeras med log10(x+1) och för indikatorerna 6 och 8 används log10(x). 
 
Steg 4) Beräkning av avvikelser från referensvärden (residualer): För varje indikator 
beräknas residualen som observerat värde minus referensvärde (i förekommande fall på 
transformerade värden). 
 
Steg 5) Beräkning av Z-värden: Residualerna räknas om till Z-värden via division med 
indikatorspecifik standardavvikelse (SD) av referensmaterialets residualer (se Tabell 11). 
 
Steg 6) Omvandling till P-värden: Hämta ett dubbelsidigt P-värde för varje Z-värde via 
valfritt statistikprogram (i SPSS används P = 2 * CDF.NORMAL(-ABS(Z-värde),0,1). 
 
Steg 7) Beräkning av sammanvägt fiskindex: Beräkna EQR8 som ett medelvärde av P-
värdena för de 3-8 indikatorer som är möjliga att beräkna ur en given provfiskefångst. 
(K. Holmgren m.fl. 2006) 
 

Tabell 29: Intercept och regressionskoefficienter för beräkning av fiskindikatorernas re-
ferensvärden, samt de standardavvikelser (SDresid) som behövs för beräkning av Z-
värden. (K. Holmgren m.fl. 2006) 
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Klassning av ekologisk status 
Samtliga indikatorers z-värden transformerades därför till P-värden utifrån dubbelsidiga 
hypoteser. EQR8 beräknades sedan som ett medelvärde av de tre till åtta P-värden som kan 
beräknas ur provfiskefångsten. Om sjön saknar fisk blir det observerade värdet 0 i antal in-
hemska arter, antal individer och biomassa, medan övriga indikatorer inte kan beräknas. 
Kvoten mellan abborre och karpfiskar kan inte heller beräknas om antingen abborre eller 
karpfiskar saknas i fångsten. 
 
Z-värdena visar om avvikelsen för respektive indikator är högre (större än 0) eller lägre än 
referensvärdet (mindre än 0). Om Z-värdet är nära noll överensstämmer provfiskeresultatet 
med referensvärdet 
 

Tabell 30. Förväntade riktningar i avvikelser från referensvärden (z-värden), beroende på 
surhet respektive eutrofi.  

Indikatorer Surhet Eutrofi 

1. Medelvikt i totala fångsten  + 
2. Antal inhemska arter - + 
3. Relativt antal individer av inhemska arter - + 
4. Relativ biomassa av inhemska arter - + 
5. Andel potentiellt fiskätande abborrfiskar av totala fångsten baserad på biomassa +  
6. Kvot abborre/inhemska karpfiskar baserad på biomassa  - 
7. Artdiversitet Simpson´s D, antal indivder -  
8. Artdiversitet Simpson´s D, biomassa - + 
 
Gränsvärden för EQR8 enligt följande tabell: 

Tabell 31. Klassning av ekologisk status 

Klass och Status EQR8 p-värden 

1. Hög ≥0,72 
2. God ≥0,46 och <0,72 
3. Måttlig ≥0,30 och <0,46 
4. Otillfredsstäl-
lande 

≥0,15 och<0,30 

5. Dålig <0,15 
 
Gränserna är satta utifrån sannolikheterna att felklassa en sjö. Exempelvis är sannolikheten 
att en opåverkad referenssjö klassas som påverkad mindre än 5 % vid EQR8 = 0,72. Vid 
EQR8 = 0,15 är det mindre än 10 % risk att en påverkad sjö klassas som en opåverkad re-
ferens. Vid gränsen mellan god och måttlig status (0,46) är sannolikheten 37 % att en sjö 
blir felklassad i båda grupperna av sjöar, dvs. att en påverkad sjö blir klassad som referens 
och vice versa. Detta skall dock tolkas som att ju närmare 0,46 EQR8-värdet är desto osäk-
rare blir klassningen. (Sötvattenslaboratoriets nätprovfisken i sjöar år 2006) 
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Tabell 32. Lista över fiskarter kända från svenska sötvatten (modifierad efter Kullander 
2005). Notera att Hotstatus =Inplanterad innebär att arten inte räknas som inhemsk. Arter 
markerade med X är registrerade i fångster i nationellt register över sjöprovfisken 
(NORS). (K. Holmgren m.fl. 2006) 
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Bilaga 2. Övriga parametrar som bedöms 
 

Relativ biomassa och antal individer av inhemska  
arter. 
Fångsten per ansträngning. Vid vikt- och antalsmässig fångst per ansträngning (totalt samt 
för respektive art) används jämförelsematerial hämtat främst från nationella databasen för 
nätprovfisken på Fiskeriverkets sötvattenslaboratorium, (från Fiskeriverkets nätprovfiske-
databas 20071213). Databasen innehåller data från 2896 sjöar. Det är även möjligt att jäm-
föra fångsten per ansträngning per vattensystem och för Jönköpings län (tabell 14). 

Tabell 33. Genomsnittligt artantal och fångst per ansträngning för antal och biomassa 
enligt Fiskeriverkets nätprovfiskedatabas 20071213.  

Variabelförklaringar: A - Antal provfiskade sjöar, B - Antal provfisketillfällen, C - Genomsnittligt antal fångade arter, D - 
Standardavvikelsen för antal fångade arter E - Genomsnittligt f/a antal, F - Standardavvikelsen för antal f/a, G - Ge-
nomsnittlig f/s vikt (g), H - Standardavvikelsen för f/a vikt (g) 
 
 A B C D E F G H 

Jönköpings län 288 604 4 2,2 30,8 30,3 1337,2 1161,6 
Motala ströms avrinningsområde 102 202 5 3,0 48,4 66,7 1492,3 1525,0 
Emåns avrinningsområde 86 121 5 2,0 32,4 25,4 1260,0 963,0 
Mörrumsåns avrinningsområde 79 284 5 2,4 28,1 23,8 1280,7 777,4 
Helgeåns avrinningsområde 89 228 6 2,5 57,2 50,1 2077,9 1217,5 
Lagans avrinningsområde 163 361 4 2,1 27,6 22,1 1314,5 1001,8 
Nissans avrinningsområde 132 344 4 1,8 24,0 14,2 1281,1 814,4 
Sverige 2896 6024 4 2,4 31,6 39,9 1465,8 1365,3 

Djupfördelning 
Fångsten per djupintervall är beroende av syretillgång, temperatur, fisksamhällets slag och sjöns när-
ingstillstånd. Vad gäller fångst per ansträngning inom respektive djupintervall har inget bra jämfö-
relsematerial kunnat frambringas. 

Storlek- och åldersfördelning 
Medellängd och medelvikt säger något om fiskfaunan domineras av små eller stora individer. I tabell 
34 redovisas medellängder och medelvikter på de vanligaste fiskarterna vid provfiske med över-
siktsnät. Konditionsfaktorn (medellängd/medelvikt) säger även något om fiskens kondition. För att 
vara säker på om en fiskpopulation är stor- eller småvuxen resp. har god eller dålig kondition bör 
man även titta på storleks- och åldersfördelning. 
 



PROVFISKEUTVÄRDERING 2004 

 

 

 60

Tabell 34. Jämförvärden för medellängd och medelvikt för resp. art. Medelvärdet i Fiske-
riverkets databas för sjöprovfisken och (Medelvärdet i Jönköpings läns databas för sjö-
provfisken) från 2007. 

 Medellängd Medelvikt  

Abborre 150 (125) 66 (47) 

Benlöja 136 (125) 16 (17) 

Bergsimpa x (69) x (3) 

Björkna x (153) x (69) 

Braxen 221 (227) 195 (277) 

Bäckröding 262 (x) 225 (x) 

Cyprinid odef. x (203) x (100) 

Elritsa 72 (63) 3 (4) 

Faren 409 (x) 632 (x) 

Färna x (323) x (465) 

Gers 98 (89) 12 (8) 

Groplöja 47(x) 1 (x) 

Gädda 499 (454) 973 (782) 

Gös 214 (242) 215 (489) 

Harr 358 (308) 545 (253) 

Hybrid Id/mört 277(x) 234 (x) 

Lake 395 (327) 603 (381) 

Mört 150 (133) 42 (45) 

Nissöga x (87) x (x) 

Nors 106 (103) 6 (7) 

Regnbåge x (416) x (1326) 

Ruda x (172) x (499) 

Röding 220 (398) 161 (889) 

Sandkrypare 90 (x) 4 (x) 

Sarv 156 (149) 84 (116) 

Sik odef. 250 (192) 287 (129) 

Siklöja höstlek. 150 (138) 28 (23) 

Småspigg (x) 40 x (0) 

Stensimpa 54 (59) 1 (2) 

Storspigg (x) 49 x (11) 

Sutare 273 (367) 856 (1205) 

Ål (x) 536 x (370) 

Öring 295 (391) 375 (1012) 

 
Längdfördelningen resp. åldersfördelningen för varje art är viktiga för att bedöma exem-
pelvis reproduktionsframgång, tillväxthastighet och inomartskonkurrens. Vid bedömning 
av försurningspåverkan är de försurningskänsliga arternas förmåga att reproducera sig en 
viktig faktor. Längdfördelningen visar storleksstrukturen på populationen. Åldersanalys ger 
en säkrare bedömning av om exempelvis reproduktionsskador förekommer och hur stor 
tillväxten är, än om man bara har tillgång till längdfördelningen. Genom att mäta tillväxtzo-
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Mört medellängd ± SD vid given ålder 
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nens storlek i fjäll för mörtfisk och gällock för abborre kan man även följa enskilda stor-
leksklassers tillväxt. Vid avsaknad av åldersanalys kan figur 39 vara vägledande hur gammal 
en mört resp. abborre är av en viss längd. 
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Figur 39. Längdfördelning av resp. åldersklass för mört och abborre enligt Fiskeriverkets åldersanalysdatabas. 

Sportfiskesituationen och fisketryck 
Sportfiskesituationen undersöktes genom en enkät till samtliga fiskevårdsområdesförening-
ar (FVOF) där varje förening fick svara på frågor om fiskekortsförsäljning för 2003. Detta 
är den senaste informationen som finns tillgänglig nu. Alla korttyper räknades om till fiske-
ansträngning (antal dagar) enligt tabell 35.  

Tabell 35. Omräkningstabell för olika korttyper till ansträngning i dagar. 

Korttyp AntalDagar 

14-dgrskort 5 
Angelkort 1 
Dagkort 1 
Familjekort 30 
Flerdagskort 3 
Företagskort 42 
Halvårskort 13 
Klubbkort 1 
Kvartalskort 10 
Långrevskort 13 
Månadskort 7 
Nätkort 13 
Pimpelkort 7 
Säsongskort 13 
Trollingkort 25 
Veckokort 3 
Årskort 21 
Övrigt 7 
 
Varje sjö fick en omräkningsfaktor som baserades på hur stor del av FVOF:s fiskekortsför-
säljning som gällde den specifika sjön. På så sätt fick man ett mått på hur mycket sportfiske 
som bedrevs i sjön. En enkel klassning av sportfiskeintresset gjordes enligt tabell 36.  
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Tabell 36. Klassgränser för sportfiskeintresse kopplat till fiskekortsförsäljning. 

Klassning av sportfiskeintresse Klassgräns 

Mycket högt Över 4 fiskeansträngningar/dag 
Högt Mellan 2-4 fiskeansträngningar/dag 
Måttlig Mellan 1-2 fiskeansträngningar/dag 
Lågt Mindre än fiskeansträngningar/dag 
 
Man räknade även fram fiskeansträngningen per ytenhet (km2) som är ett mått på fisketryck 
och det klassades in i lågt, måttligt och högt fisketryck. Gränserna finns i tabell 37. Före-
ningarna skattade även fisketrycket själva i sina svar i enkäten. 
 

Tabell 37. Klassgränser för fisketryck kopplat till fiskekortsförsäljning. 

Klass Gräns  

Lågt fisketryck 0-999 ansträngningar/km2 
Måttligt 1000-2000 ansträngningar/km2 
Högt Över 2000 ansträngningar/km2 

Artfördelning 
Artfördelningen är viktig för att bedöma påverkansgraden av en sjös fiskekosystem. Art-
fördelningen återspeglas i många av de andra indexen som: antal arter, diversitetsindex, an-
del tåliga arter, andel mörtfisk och andel fiskätande abborrfiskar. För enskilda arters pro-
centuella antals- och viktfördelning har inget bra jämförelsematerial kunnat frambringas. 
 
Fisksamhällets slag 
 
Rovfiskdominerad:  Sjön domineras viktmässigt av abborre, gädda och gös, andelen rovfisk 

hög och andelen mörtfisk låg. Fisksamhället regleras av rovfisken. 
Mörtfiskdominerad: Sjön domineras viktmässigt av mört, braxen och sutare, andelen rovfisk 

låg och andelen mörtfisk hög. Fisksamhället regleras av växtätare och 
djurplanktonätare. 

 
 
Fisksamhällets slag bedöms enligt ovan. Indelningen är mycket grov och flera varianter 
finns där mer ovanliga arter t.ex. sik förekommer. Ett svårbedömt fall är de sjöar som har 
dominans av abborre men där abborrbeståndet är fördvärgat (s.k. tusenbröder) och andelen 
fiskätande fisk är mycket låg. Sjön domineras då av djurplanktonätare varför de klassas som 
mörtfiskreglerade.  

Andelen tåliga arter 
Ruda och sutare är mycket tåliga mot återkommande syrebrist. En hög andel ruda och suta-
re tyder på att sjön har en hög påverkan av näringsämnen viket kan leda till långa perioder 
med syrebrist.  
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Försurningspåverkan 
Sjöns försurningspåverkan bedöms enligt nedan. Ytterligare en bedömning görs för de sjö-
ar som har en fiskeribiologisk målsättning för kalkningen om målet har uppnåtts eller inte. 
Kalkningen har uppsatta mål som skiljer sig från fall till fall och bedömningen sker efter de 
målen som finns uppsatta i senaste kalkplanen. Ett vanligt mål är att fiskfaunan inte ska 
vara påverkad av försurningen. 
 
Försurningsgrad 
 
Klass Kriterier  
 
1 Sjöar där fiskbestånden inte uppvisar några störningar som kan relateras till försurnings-

påverkad vattenkvalitet 3-5 år bakåt i tiden. 
 
2 Sjöar där försurningskänsliga fiskarter (ex mört) uppvisar reproduktionsstörningar. 
 
3 Sjöar där de försurningskänsliga fiskarterna helt upphört att reproducera sig. 
 
4 Sjöar där försurningskänsliga fiskarter försvunnit till följd av försurningen men där det nu-

varande fiskbeståndet (ex abborre) ej uppvisar några störningar som kan relateras till för-
surningspåverkad vattenkvalitet 3-5 år bakåt i tiden. 

 
5 Sjöar där försurningskänsliga fiskarter försvunnit till följd av försurningen och där nuvaran-

de fiskbestånd uppvisar reproduktionsstörningar. 
 
6 Sjöar som varit så försurade att till och med abborrbeståndet slagits ut. 
 
 

 
Uppfylls kalkningens målsättning? 
 
 Ja, i relation till de uppsatta målen. 
 Nej, i relation till de uppsatta målen. 
 
I Naturvårdverkets bedömningsgrunder bedöms försurningspåverkan i tre klasser enligt ta-
bell 38. 

Tabell 38. Försurningspåverkan enligt bedömningsgrunder för sjöar och vattendrag (Na-
turvårdsverket 1999). 

Klass Benämning Kriterier 

1 Ingen eller obetydlig avvikelse Förekomst av nissöga eller kräftor eller ungar av mört, elritsa, lake, 
harr eller röding. 

3 Tydlig avvikelse Förekomst av abborre, öring, simpa, gers, lake, harr, röding, sik eller 
siklöja. 

5 Mycket stor avvikelse Arter saknas (har försvunnit) eller endast äldre/större individer av ab-
borre och gädda förekommer 
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Bilaga 3. Utdrag ur Sötvattenslaboratoriets  
nätprovfiskedatabas 
Tabell 39. Utdrag ur Sötvattenslaboratoriets nätprovfiskedatabas 

Fångst per ansträngning i Sötvattenlaboratoriets databas för sjöprovfisken * 

Bottennät Pelagiska nät 
  Antal Vikt   Antal Vikt 

 N Medel Stdav Medel Stdav N Medel Stdav Medel Stdav 
Abborre 1992 16,1 18,9 641 567,4 354 19,6 45 414,8 659,1
Asp 14 0,3 0,2 139,7 182,6           
Benlöja 375 2,5 9,2 25,7 65,9 116 17,8 41,8 243 551,2
Bergsimpa 23 0,1 0,2 0,5 1,3 1 0,5   1,5   
Björkna 159 5,9 10,9 219,5 326,4 12 9,4 16,8 242 315,6
Braxen 612 3 6,8 395,8 591,5 64 2,5 10 269 629,5
Bäckröding 16 0,6 0,8 248,2 302,5           
Elritsa 110 4,1 9,4 16,7 33,7 2 0,4 0,1 1   
Faren 19 3,1 6,5 687,3 1393 2 36,8 44,2 5883 7109
Färna 3 0,1 0,1 10,5 15,9           
Gers 635 3,9 7,8 28,6 51,2 29 1,6 2,9 10,7 21,7
Gädda 1567 0,3 0,3 194,5 260,2 70 0,4 0,3 574 671,7
Gös 133 1,6 3,4 309 637,7 19 3 6,8 573,5 553,1
Harr 19 0,8 0,9 308,1 308,5 1 0,8   373,3   
Hybrider (Cyprinid) 52 2,9 7,1 196,5 467,8           
Id  15 0,2 0,4 124,8 174,2 1 0,3   3,8   
Lake 344 0,3 0,5 69 140 23 0,4 0,5 146,9 234,9
Lax 2 0,1 0,1 15,5 9,1           
Mört 1512 17,3 29,9 460,2 498 282 36 76,7 652,3 1228
Nissöga 12 0,1 0,1 0,3 0,3           
Nors 193 0,7 1,1 4,8 7 88 19,4 30,9 105,9 160,5
Regnbåge 29 0,4 0,7 239,6 258,1 4 1,4 1,4 990,2 977,9
Ruda 113 4,3 13,6 1055 2110           
Röding 148 2,8 7,2 404,3 575 40 1,5 2,1 303,1 439,4
Sandkrypare 9 0,2 0,2 1 1,1           
Sarv 355 1,5 2,6 92,5 197,3 25 2,3 4,3 44,1 61,9
Sik 239 0,9 1,2 141,2 262,3 88 8,5 26,2 249,3 383,3
Siklöja 240 1,2 1,9 34,1 95,3 126 22,1 41 412,3 557,4
Simpor 8 0,2 0,3 0,8 1,7           
Småspigg 2 0,2 0,1 0,1 0,1           
Spiggar 1 0,1   0,1             
Stensimpa 11 0,1 0,1 0,2 0,2 1 0,1   1,1   
Stäm 11 0,2 0,2 6,8 7,4 1 1,8   22   
Sutare 371 0,4 0,9 357,9 589,2 4 0,3 0,2 136 157,8
Vimma 5 0,6 1 19,2 25,3 1 10   210   
Ål 16 0,1 0,1 37,1 44 1 0,3   70,8   
Öring 247 1,8 3,4 374 492,2 29 0,7 1,2 251,6 390
Totalt 2205 31,6 44 1468 1432 426 60,9 102,9 1354 1943
Antal arter 2204 4,4 2,6               
Diversitet 2154 0,4 0,2   
Andel karpfiskar *** 1631 40,40% 23,70%   
Andel fiskätande abborre och gös ** 1931 72,90% 19,90%   
Andel fiskätande abborre och gös *** 1931 34,70% 22,40%   

 N = Antal sjöar som ingår i beräkningen, * I 
beräkningarna ingår det senaste provfisket 
från alla provfiskade sjöar, ** av fångsten av 
abborre och gös, *** av den totala fångsten. 
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Bilaga 4. EQR8 tabell med alla värden för alla 
sjöar. 
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Annebergssjön 
 
Höjd över havet (m) 157 157 
lg Höjd över havet (m) 2,20 2,20 
Sjöyta 172 172 
lg Sjöyta 2,24 2,24 
Maxdjup 22 22 
lg Maxdjup 1,34 1,34 
Lufttemperatur, årsmedel, i sjöns närområde 6 6 
Sjöns belägenhet över (=1) eller under (=0) högsta kustlinjen 1,00 1,00 
Medelvikt i den totala fångsten 22,73 33,11 
lgMedelvikten 1,36 1,52 
Referensvärde av lgMedelvikten 1,63 1,63 
Z-värde för medelvikten -1,16 -0,46 
P-värde för medelvikten 0,25 0,64 
Antal inhemska arter 7,00 8,00 
Referensvärdet för antal arter 6,42 6,42 
Z-värde för antal arter 0,38 1,03 
P-värde för antal arter 0,71 0,30 
Relativt antal inhemska arter (F/A) 32,34 15,41 
lg(Relativt antal inhemska arter (F/A)) 1,52 1,22 
Referensvärde av lg(Relativt antal inhemska arter (F/A)) 1,39 1,39 
Z-värde för lg(Relativt antal inhemska arter (F/A)) 0,54 -0,73 
P-värde för lg(Relativt antal inhemska arter (F/A)) 0,59 0,46 
Relativ biomassa inhemska arter (F/A) 735,16 510,06 
lg(Relativ biomassa inhemska arter (F/A)) 2,87 2,71 
Referensvärde av lg(Relativ biomassa inhemska arter (F/A)) 2,96 2,96 
Z-värde för lg(Relativ biomassa inhemska arter (F/A)) -0,48 -1,26 
P-värde för lg(Relativ biomassa inhemska arter (F/A)) 0,63 0,21 
Andelen potentiella piscivora abborrfiskar (fiskätare) 0,15 0,11 
Referensvärde av Andelen potentiella piscivora abborrfiskar (fiskätare) 0,32 0,32 
Z-värde för Andelen potentiella piscivora abborrfiskar (fiskätare) -1,00 -1,20 
P-värde för Andelen potentiella piscivora abborrfiskar (fiskätare) 0,32 0,23 
wpuecypr 438,81 230,56 
Kvot abborre/karpfiskar (biomassa) 0,42 0,56 
lg(Kvot abborre/karpfiskar (biomassa)) -0,37 -0,25 
Referensvärde av lg(Kvot abborre/karpfiskar (biomassa)) 0,11 0,11 
Z-värde för lg(Kvot abborre/karpfiskar (biomassa)) -1,02 -0,77 
P-värde för lg(Kvot abborre/karpfiskar (biomassa)) 0,31 0,44 
Artdiversitet: Simpson's D (antal) 2,71 3,27 
Referensvärde av Artdiversitet: Simpson's D (antal) 2,38 2,38 
Z-värde för Artdiversitet: Simpson's D (antal) 0,58 1,58 
P-värde för Artdiversitet: Simpson's D (antal) 0,56 0,11 
Artdiversitet: Simpson's D (biomassa) 3,99 5,14 
Referensvärde av Artdiversitet: Simpson's D (biomassa) 2,91 2,91 
Z-värde för Artdiversitet: Simpson's D (biomassa) 1,43 2,96 
P-värde för Artdiversitet: Simpson's D (biomassa) 0,15 0,00 
Medelvärde av P-värdena 0,44 0,30 
klassEQR8 3 3 
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Hindsen 
 
Höjd över havet (m) 166 166 166 
lg Höjd över havet (m) 2,22 2,22 2,22 
Sjöyta 1 283 1 283 1 283 
lg Sjöyta 3,11 3,11 3,11 
Maxdjup 17 17 17 
lg Maxdjup 1,23 1,23 1,23 
Lufttemperatur, årsmedel, i sjöns närområde 6 6 6 
Sjöns belägenhet över (=1) eller under (=0) högsta kustlinjen 1,00 1,00 1,00 
Medelvikt i den totala fångsten 75,94 62,73 55,61 
lgMedelvikten 1,88 1,80 1,75 
Referensvärde av lgMedelvikten 1,64 1,64 1,64 
Z-värde för medelvikten 1,05 0,69 0,47 
P-värde för medelvikten 0,29 0,49 0,64 
Antal inhemska arter 6,00 5,00 6,00 
Referensvärdet för antal arter 8,63 8,63 8,63 
Z-värde för antal arter -1,71 -2,36 -1,71 
P-värde för antal arter 0,09 0,02 0,09 
Relativt antal inhemska arter (F/A) 24,40 20,70 23,03 
lg(Relativt antal inhemska arter (F/A)) 1,40 1,34 1,38 
Referensvärde av lg(Relativt antal inhemska arter (F/A)) 1,48 1,48 1,48 
Z-värde för lg(Relativt antal inhemska arter (F/A)) -0,32 -0,60 -0,42 
P-värde för lg(Relativt antal inhemska arter (F/A)) 0,75 0,55 0,67 
Relativ biomassa inhemska arter (F/A) 1 853,03 1 298,58 1 280,40 
lg(Relativ biomassa inhemska arter (F/A)) 3,27 3,11 3,11 
Referensvärde av lg(Relativ biomassa inhemska arter (F/A)) 3,11 3,11 3,11 
Z-värde för lg(Relativ biomassa inhemska arter (F/A)) 0,79 0,03 0,00 
P-värde för lg(Relativ biomassa inhemska arter (F/A)) 0,43 0,98 1,00 
Andelen potentiella piscivora abborrfiskar (fiskätare) 0,28 0,30 0,28 
Referensvärde av Andelen potentiella piscivora abborrfiskar (fiskätare) 0,30 0,30 0,30 
Z-värde för Andelen potentiella piscivora abborrfiskar (fiskätare) -0,12 0,01 -0,11 
P-värde för Andelen potentiella piscivora abborrfiskar (fiskätare) 0,91 1,00 0,92 
wpuecypr 1 058,05 578,70 622,75 
Kvot abborre/karpfiskar (biomassa) 0,62 0,90 0,88 
lg(Kvot abborre/karpfiskar (biomassa)) -0,21 -0,05 -0,06 
Referensvärde av lg(Kvot abborre/karpfiskar (biomassa)) 0,11 0,11 0,11 
Z-värde för lg(Kvot abborre/karpfiskar (biomassa)) -0,66 -0,33 -0,34 
P-värde för lg(Kvot abborre/karpfiskar (biomassa)) 0,51 0,75 0,73 
Artdiversitet: Simpson's D (antal) 2,68 3,30 2,80 
Referensvärde av Artdiversitet: Simpson's D (antal) 2,70 2,70 2,70 
Z-värde för Artdiversitet: Simpson's D (antal) -0,02 1,06 0,18 
P-värde för Artdiversitet: Simpson's D (antal) 0,98 0,29 0,86 
Artdiversitet: Simpson's D (biomassa) 2,40 2,70 2,53 
Referensvärde av Artdiversitet: Simpson's D (biomassa) 3,21 3,21 3,21 
Z-värde för Artdiversitet: Simpson's D (biomassa) -1,08 -0,68 -0,91 
P-värde för Artdiversitet: Simpson's D (biomassa) 0,28 0,49 0,36 
Medelvärde av P-värdena 0,53 0,57 0,66 
klassEQR8 2 2 2 
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Linnesjön 
 
Höjd över havet (m) 175 175 
lg Höjd över havet (m) 2,25 2,25 
Sjöyta 299 299 
lg Sjöyta 2,48 2,48 
Maxdjup 14 14 
lg Maxdjup 1,15 1,15 
Lufttemperatur, årsmedel, i sjöns närområde 6 6 
Sjöns belägenhet över (=1) eller under (=0) högsta kustlinjen 1,00 1,00 
Medelvikt i den totala fångsten 42,83 46,17 
lgMedelvikten 1,63 1,66 
Referensvärde av lgMedelvikten 1,64 1,64 
Z-värde för medelvikten -0,05 0,09 
P-värde för medelvikten 0,96 0,93 
Antal inhemska arter 5,00 5,00 
Referensvärdet för antal arter 7,03 7,03 
Z-värde för antal arter -1,32 -1,32 
P-värde för antal arter 0,19 0,19 
Relativt antal inhemska arter (F/A) 48,65 18,73 
lg(Relativt antal inhemska arter (F/A)) 1,70 1,30 
Referensvärde av lg(Relativt antal inhemska arter (F/A)) 1,44 1,44 
Z-värde för lg(Relativt antal inhemska arter (F/A)) 1,04 -0,62 
P-värde för lg(Relativt antal inhemska arter (F/A)) 0,30 0,54 
Relativ biomassa inhemska arter (F/A) 2 083,90 864,50 
lg(Relativ biomassa inhemska arter (F/A)) 3,32 2,94 
Referensvärde av lg(Relativ biomassa inhemska arter (F/A)) 3,06 3,06 
Z-värde för lg(Relativ biomassa inhemska arter (F/A)) 1,28 -0,61 
P-värde för lg(Relativ biomassa inhemska arter (F/A)) 0,20 0,54 
Andelen potentiella piscivora abborrfiskar (fiskätare) 0,15 0,20 
Referensvärde av Andelen potentiella piscivora abborrfiskar (fiskätare) 0,28 0,28 
Z-värde för Andelen potentiella piscivora abborrfiskar (fiskätare) -0,75 -0,49 
P-värde för Andelen potentiella piscivora abborrfiskar (fiskätare) 0,45 0,63 
wpuecypr 1 507,63 452,95 
Kvot abborre/karpfiskar (biomassa) 0,28 0,71 
lg(Kvot abborre/karpfiskar (biomassa)) -0,55 -0,15 
Referensvärde av lg(Kvot abborre/karpfiskar (biomassa)) 0,11 0,11 
Z-värde för lg(Kvot abborre/karpfiskar (biomassa)) -1,38 -0,55 
P-värde för lg(Kvot abborre/karpfiskar (biomassa)) 0,17 0,58 
Artdiversitet: Simpson's D (antal) 1,80 2,01 
Referensvärde av Artdiversitet: Simpson's D (antal) 2,44 2,44 
Z-värde för Artdiversitet: Simpson's D (antal) -1,14 -0,76 
P-värde för Artdiversitet: Simpson's D (antal) 0,25 0,45 
Artdiversitet: Simpson's D (biomassa) 3,18 2,73 
Referensvärde av Artdiversitet: Simpson's D (biomassa) 3,00 3,00 
Z-värde för Artdiversitet: Simpson's D (biomassa) 0,25 -0,36 
P-värde för Artdiversitet: Simpson's D (biomassa) 0,81 0,72 
Medelvärde av P-värdena 0,42 0,57 
klassEQR8 3 2 
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