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Sammanfattning 
För att få en bättre bild av fiskbestånden i sjöar och gölar i Store mosse nationalpark, har provfiske genom-
förts under somrarna 2002, 2003 och 2004 av personal från länsstyrelsen i Jönköping. Provfisken har skett 
i Kävsjön (2002), Häradsösjön (2003), Svartgölen (2003), Vitgölen (2003) och Kalvasjön (2004). I Käv-
sjön fångades abborre, braxen, gädda, mört och sutare. Fiskbeståndet i Kävsjön utgörs till största andel av 
mörtfisk (mört, braxen och sutare). I Häradsösjön fångades endast fyra mindre gäddor medan Vit- och 
Svartgölen var fisktomma. Att de sistnämnda gölarna var fisktomma beror förmodligen på att de har varit 
isolerade, utan synliga till- eller utlopp, under lång tid samt att syrebrist uppkommer vid långvarig islägg-
ning. Fisktomma vatten kan vara en värdefull livsmiljö för arter av t.ex. insekter som har svårt att överleva 
där det finns fisk. Vit- och Svartgölen är utpekade som ”dystrofa sjöar och småvatten" inom Natura 2000. 
Fiskbeståndet i Kalvasjön var glest med abborre som dominerande art. Dessutom fanns det sparsamt med 
braxen och gädda. Mört har förmodligen försvunnit p.g.a. omfattande försurningspåverkan. 
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Inledning 
För att veta mer om fisksamhällena i nationalparken Store Mosses sjöar och gölar, har personal från läns-
styrelsen i Jönköping provfiskat fem stycken sjöar under somrarna 2002, 2003 och 2004. Kävsjön har tidi-
gare provfiskats 1966, övriga har dock aldrig tidigare provfiskats. 
 
Store mosse är Sveriges största högmosse och landets största myrmarksområde söder om Lappland (Natur, 
Jönköpings län, 1995). Mossen ligger cirka en mil sydväst om Gnosjö. Nationalparken bildades 1982 för 
skydda denna i mångt och mycket fortfarande naturliga miljö med dess rika fågel- och växtliv. Inom områ-
det finns tre större, numera sänkta, sjöar: Kävsjön och Häradsösjön, som provfiskats 2002 respektive 2003, 
samt Horssjön som inte har provfiskats. Det är endast i Kävsjön som större sammanhängande klarvatten-
ytor finns året om. Kävsjön sänktes på 1840-talet och har ett maxdjup på cirka en meter. Tidigare utnyttja-
des stränderna för slåtter och bete men har under 1900-talets senare hälft upphört, varvid stränderna har ko-
loniserats av främst björk och videarter. Sedan några årtionden betas dock Kävsjöns stränder mot södra 
Svänö-sidan. Delar av stranden mellan naturrum/stora fågeltornet och Kävsjön slås sedan ett par år tillbaka. 
(Johan Rova, muntligen). Det finns dessutom ett antal mossgölar, av vilka Svartgölen och Vitgölen har 
provfiskats under 2003. Kalvasjön i sydöstra delen av nationalparken provfiskades sommaren 2004. Svar-
tegöl i norra delen av nationalparken borde också provfiskas vid ett senare tillfälle för att få svar på om den 
har något fiskbestånd. Se kartan nedan över nationalparken för sjöarnas placering. 
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Figur 1. Store Mosse nationalpark med dess sjöar utmarkerade. 
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Metodik 
 

Nätprovfiske 
 

Nätprovfiske är en undersökningsmetod som syftar till att ge en genomsnittsbild av fiskbeståndet i en sjö. 
Provfisket har utförts enligt standardiserad metodik för provfiske med översiktsnät (Appelberg & Berg-
quist 1994). Nätprovfiske ger dock inte alltid en helt rättvis 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 & Bergquist 1994). Metodiken är uppbyggd för att det ska vara möjligt att jämföra re-
sultaten mellan olika sjöar. Vid jämförelser används bl.a. fångsten per ansträngning (f/a), där en ansträng-
ning utgörs av ett nät under en natt. För att kunna utvärdera resultatet från en nätprovfiskeundersökning är 
det av nämnda anledning mycket viktigt att ha tillgång till jämförelsematerial. 
 

 
Figur 2. Beskrivning av 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 provfiskeuppgifter matas sedan i fält in i ett skräddarsytt inmatningsformulär i databaspro-
grammet Microsoft Access. 
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Provtagning 
I samband med provfisket har följande provtagning genomförts: 

 
Ett stickprov individer av varje art har provtagits för att möjliggöra ålders- och tillväxtanalys. Hos mört av-
lägsnas 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 längdfrekvensdiagrammet misstänker försurningsskador kan man sålunda undersöka detta 
närmare genom en åldersanalys. 
 
• Siktdjupet mättes med en secciskiva (25 cm ∅) från båtens skuggsida. 

• Temperatur och syrehalt (mg/l) mättes, i fall där detta var möjligt, i sjöns djuphåla med 1 meters in-
tervall. 

 
• Vid utvärderingen (se resultat och utvärdering) av nätprovfiskeresultatet redovisas åtskilliga utvärde-

ringsparameterar ("index"). För att kunna använda utvärderingsparametrarna vid tolkningen av prov-
fiskeresultatet måste det finnas jämförelsematerial. För att kunna jämföra olika sjöar och för att 
snabbt utvärdera en sjös status görs ett flertal bedömningar. Bedömningarna är generaliserade synte-
ser av resultatet som ger en uppfattning om fiskpopulationens tillstånd. 

• Enligt bedömningsgrunderna för sjöar och vattendrag (Naturvårdsverket 1999), där även fisk ingår, 
görs en tillståndsklassificering samt en klassning av avvikelsen från jämförvärdet för varje parame-
ter. Klass 1 är den ”högsta” tillståndsklassen och den klassen med ingen eller obetydlig avvikelse 
från jämförvärdet. Tillståndsklassgränserna är med några undantag 95:e, 75:e, 25:e och 5:e percenti-
len av befintliga uppgifter i Fiskeriverkets nätprovfiskedatabas. Tilståndsklass 3 motsvarar genom-
snittliga förhållanden för fisksamhällen i Sveriges sjöar. Då man har liten avvikelse från jämförvär-
det anses påverkan liten. Avvikelseklassningen är satt efter befintligt dataunderlag i nätprovfiskere-
gistret så att 50 % av underlagsmaterialet hamnar i klass 1. Observera att jämförvärdet är ett medel-
värde för sjöar med vissa fysiska förutsättningar (yta, maxdjup och höjd över havet) i Fiskeriverkets 
databas för nätprovfisken. Man jämför alltså med ”medelsjön” som den ser ut idag och inte hur ”me-
delsjön” såg ut innan den blev påverkad. 
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Resultat 
Nedan redovisas uppgifter om provfisket i de provfiskade sjöarna samt en utvärdering av fiskbeståndet i de 
sjöar där det fångades fisk. 
 
Kävsjön 

 
Tabell 1. Uppgifter om Kävsjön från Länstyrelsens sjöregister.  

Avrinningsområde Sjönummer x-koordinater y-koordinater Topografisk karta

Lagan (098) 098125 635472 138728 6DSO 

Huvudbiflöde Kalkprojekt Kalkstart Kommun Höjd över havet 

Storån 057 Kalkas ej Gnosjö 164 

Maxdjup (m) Medeldjup (m) Oms tid (år) Sjöyta (km2) Storlek Aro (km2) 

1,2 0,4 0,06 1,43 33 

 
Områdesbeskrivning 
Kävsjön ligger i Lagans vattensystem ca 3 km öster om samhället Hillerstorp, belägen164 m.ö.h och av-
vattnas via Storån till Bolmen (Länsstyrelsens sjöregister). Vattendragssträckan mellan de båda sjöarna är 
55 km. Kävsjön är en mesotrof eller dystrof torvmarkssjö med en areal på 1,43 km2 och ett maxdjup på en-
dast 1,2 meter. Stränderna är organogena och flacka. I sjöns sydvästra del växer stora täta vassar av sjösäv 
och över stora arealer förekommer glesa bestånd av sjöfräken. Även kortskottsvegetation och kransalger 
förekommer i sjön. Vid provfisket 2002 noterades att ca 20-25 % av vattenytan var täckt av antingen täta 
vassar eller flytbladsväxter. Vanligt förekommande vattenväxter vid provfisket 2002 var kaveldun, natear-
ter, sjösäv, vattenklöver och igelknopp. Omgivningen består helt av myrmark. Tillrinningsområdet består 
mestadels av myrmark med inslag av skogs- och odlingsmark. Kävsjön får anses som tämligen opåverkad, 
främst beroende på avsaknaden av vattenståndsreglering (efter sänkningen, som förvisso innebar en stor 
påverkan), en ringa försurningspåverkan, total frånvaro av bebyggelse utefter stränderna samt obetydliga 
utsläpp (Länsstyrelsens sjöregister). Enligt intervjuuppgifter sänktes sjön successivt via handgrävning. 

 
Kävsjön har extremt flacka stränder och ett ringa djup. De hydromorfologiska uppgifterna om areal, volym 
och vattenomsättningstid varierar därför kraftigt med skillnader i vattenstånd under hög- resp. lågvattenpe-
rioder. Vid ett vattenstånd 20 cm över referensvattenytan ökar vattenvolymen med mer än 50 % och sjöns 
öppna vattenyta ökar med flera tiotals hektar. Botten utgörs av sand men är till större delen övertäckt med 
dy i varierande mäktighet (Anders Svahnberg, Myrica AB). Se bilaga 3 för en lodkarta över Kävsjön. 
 
Sjön har en mycket hög biologisk funktion och innehar även höga raritetsvärden. Kävsjön har nationell sta-
tus som fågelsjö med bl.a. häckande årta, brun kärrhök, dvärgbeckasin, bläsand, sångsvan, grågås, stjärtand 
och skedand (Länsstyrelsens sjöregister). Även som rastlokal är sjön mycket betydelsefull. Vid provfisket 
2002 noterades svan, trana, knipa och örn. Sedan några årtionden betas Kävsjöns stränder mot Södra Svä-
nö-sidan. Delar av stranden mellan naturrum/stora fågeltornet och Kävsjön slås sedan ett par år tillbaka. 
(Johan Rova, muntligen). Till de mer ovanliga växterna som förekommer i sjön hör trubbnate. Den biolo-
giska mångformigheten får anses som hög, främst beroende på den artrika fågelfaunan (Länsstyrelsens sjö-
register).  
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Förekommande fiskarter enligt länsstyrelsens fiskregister är ål, gädda, sutare, braxen, mört, lake och abbor-
re. Enligt en intervjuuppgift har det inte funnits flodkräfta i sjön utan endast i Fläsebäcken nedströms 
landsvägsbron. Samme uppgiftslämnare nämner att mörten alltid har varit stor i Kävsjön och att det finns 
tämligen gott om gädda. Kävsjön provfiskades 1966, då det fångades samma fiskarter som 2002, samt 
dessutom sparsamt med lake och ål. Det fanns enligt intervjuuppgifter bra med sutare och sparsamt med 
braxen 1966. Vid stränga vintrar kan det bli syrebrist i den grunda Kävsjön p.g.a. liten vattenvolym, liten 
tillrinning och hög humushalt. Vid lång isläggning är det därför mycket viktigt för fiskarna att kunna vand-
ra ut ur sjön då det uppkommit syrebrist. Vissa arter som t.ex. sutare kan emellertid bättre motstå syrebrist. 
En folkskolelärare tog enligt intervjuuppgifter initiativ till utplantering av sutare 1920. Enligt samma upp-
giftslämnare gick det bra att fiska första halvan av vintern men mot slutet av vintern blev vattnet brunare 
och fisken smakade allt mer dy.  
 
Provfiskeuppgifter 
Kävsjön provfiskades under två nätter mellan den 5 och 7 augusti 2002 av personal från länsstyrelsen. 
Sammanlagt 16 bottennät lades. I bilaga 3 framgår djupet där näten låg samt fångsten i antal och vikt per 
nät. 

 
Tabell 2. Provfiskeuppgifter för Kävsjön 

Sjönamn Koordinater Datum 1:a nätläggningen 

Kävsjön  X:635472 Y:138728 020805 

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

23 - 0.4 16 

 
Fiskmängd 
Fångst per ansträngning för såväl vikt som antal var normala jämfört med jämförvärden från fiskeriverkets 
nationella databas. Totalt fångades 533 fiskar med en sammanlagd vikt av 27 kg. Fem arter fångades, se 
tabell 3 nedan.  
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Tabell 3. Fångst från bottensatta nät i Kävsjön. F/A är fångst per ansträngning, d.v.s. antal eller vikt i medeltal per 
nät. 
FISKART ABBORRE BRAXEN GÄDDA MÖRT SUTARE TOTALT 

Tot. antal (st) 280 1 3 226 23 533 

Tot. vIkt (g) 12184 460 184 9585 4670 27083 

F/A antal (st)  17.5 0.1 0.2 14.1 1.4 33.3 

Jämförelsetal1 16,4 3,0 0,3 17,8 0,4 32,1 (27,3) 

F/A vikt (g) -tot 761.5 28.8 11.5 599.1 291.9 1692.7 

Jämförelsetal1 650,9 395,5 178,2 456,5 359,9 1462,2 (1313,7) 

Antal % av tot 52.5 0.2 0.6 42.4 4.3 100.0 

Vikt % av tot 45.0 1.7 0.7 35.4 17.2 100.0 

Medellängd (mm) 124.2 321.0 224.3 127.8 129.7 - 

Jämförelsetal1 (146) (247) (322) (138) (362) - 

Medelvikt (g) 43.5 460.0 61.3 42.4 203.0 - 

Jämförelsetal1 42 (53) 142 (290) 614 (850) 28 (39) 951 (988) - 

1Medelvärden för provfiskade sjöar som ingår i Sötvattenlaboratoriets databas (Finfo 2002:4, se bilaga 2). Värden 
inom parantes är medelvärden för provfiskade sjöar i Jönköpings län. 
 
Art och längdfördelning 
Abborre dominerade antals- och viktmässigt i Kävsjön. Mörtfiskar (mört, braxen och sutare) dominerade 
viktmässigt med 54,3 %, vilket innebär att Kävsjön, inte förvånande, bedöms vara mörtfiskdominerad. Vid 
provfisket 1966 fångades abborre, braxen, gädda och mört. Dessutom finns det uppgifter i fiskregistret om 
att det har förekommit lake, sutare och ål. 
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Figur 3. Artfördelning med avseende på antal och vikt vid provfisket i Kävsjön 2002. 
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Abborre 
280 st. abborrar med en sammanlagd vikt av 12,2 kg fångades vid provfisket i Kävsjön. Fångst per an-
strängning för abborre var i nivå med jämförvärden från fiskeriverkets nationella databas (tabell 3). Medel-
längd och medelvikt var något lägre än jämförvärden från Jönköpings län medan medelvikten var lika stor 
som jämförvärden från fiskeriverkets nationella databas. Detta tyder på att abborren i Kävsjön har bra kon-
dition. Andelen årsungar och ettåriga abborrar var hög (figur 4). Att så många abborrungar fångades tyder 
på att åldersklasserna 2000 och 2001 var rikliga med en bra tillväxt i Kävsjön. Glappet i åldersfördelnings-
kurvan vid tre år kan bero på att det var syrebrist i sjön med utslagning av 1999 års åldersklass som följd. 
Svängningar i årsklasser är normalt men kan i Kävsjön förstärkas av återkommande syrebrist under vin-
tern. Konkurrens med mört i storleksintervallet mellan 75-110 mm kan också ha medfört, tillsammans med 
en svag rekrytering, att årsklassen från 2000 saknades i fångsten. Andelen abborrar som hade gått över till 
fiskdiet, vilket vanligtvis sker vid 150 mm, klassades som måttligt hög (tabell 4) och troligtvis råder inom-
artskonkurrens eftersom inte fler abborrar sedan har blivit större än 30 cm. Någon abborre hade krökt rygg 
(uppgifter från fältprotokoll). 
 

Längdfördelning abborre
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Figur 4. Längdfördelning hos abborre vid provfisket i Kävsjön 2002. 
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Figur 5. Resultat från åldersanalyser av abborre fångade i Kävsjön vid provfisket 2002. 
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Mört 
226 mörtar med en vikt av 9,6 kg fångades i Kävsjön. Fångst per ansträngning var antalsmässigt något låg 
men viktmässigt över jämförvärden från fiskeriverkets nationella databas (tabell 3). Det har fångats fjolårs-
ungar (< 50 mm) och 2-3 åriga individer (runt 50-60 mm) vilket innebär att reproduktionen tycks ha funge-
rat bra i Kävsjön. Det saknades tvååriga mörtar i åldersanalysen men det betyder inte att de saknas i fångs-
ten då inte alla mörtar har åldersbestämts. Orsaken är förmodligen även här att det varit syrebrist under vin-
tern, vilket medfört att årsklassen från 2000 blev svag. Beståndet består också av en relativt stor andel mör-
tar över 200 mm vilket tyder på bra tillväxt för mörten. Medellängden var lägre än jämförvärden från Jön-
köpings län och medelvikten var högre än både jämförvärden från Jönköpings län och jämförvärden från 
fiskeriverkets nationella databas. Detta tyder på att mörten har bra kondition i Kävsjön. 
 

Längdfördelning mört
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Figur 6. Längdfördelning hos mört vid provfisket i Kävsjön 2002. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 7. Resultat från åldersanalyser av mört fångade i Kävsjön vid provfisket 2002. 
 
Sutare 
Fångsten av sutare bestod av 23 stycken individer med en sammanlagd vikt av 4,7 kg. Fångst per ansträng-
ning för antal var mycket över jämförvärden från fiskeriverkets nationella databas medan den för vikt var 
lägre än jämförvärden från fiskeriverkets nationella databas (tabell 3). Medellängden var lägre än jämför-
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värden från Jönköpings län och medelvikten var mycket lägre än jämförvärden från fiskeriverkets nationel-
la databas. Då sutare normalt inte fångas lätt med denna provfiskemetod, kan beståndet i Kävsjön förmod-
ligen betraktas som rikligt. De många små sutarna som fångades tyder på att reproduktionen fungerat bra 
de senaste åren. Längdfördelningsdiagrammet för sutare antyder än mer än för abborre och mört att repro-
duktionsframgången varierar starkt mellan åren. Sutare är dock mycket tålig mot låga syrgashalter varför 
den bör påverkas mindre än övriga arter av syrebrist vintertid. Någon åldersbestämning har inte gjorts på 
sutare. 
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Figur 8. Längdfördelning hos sutare vid provfisket i Kävsjön 2002. 

 
Gädda 
Tre stycken gäddor med en sammanlagd vikt av 184 gram fångades i näten. Fångst per ansträngning var 
antalsmässigt i nivå med jämförvärden från fiskeriverkets nationella databas medan fångst per ansträngning 
för vikt var mycket låg. Gäddor är dock svårfångade med denna provfiskemetod varför resultatet kan vara 
missvisande och betydligt fler och större gäddor finns troligtvis i Kävsjön. Enligt muntliga uppgifter finns 
det tämligen gott om gädda i Kävsjön. 
 
Braxen 
Endast en braxen fångades med en vikt på 0,46 kg. Sannolikt har braxen blivit underrepresenterad i fångs-
ten men beståndet är med all säkerhet litet. 
 
Övriga fiskarter 
Enligt Jönköpings läns fiskregister ska det dessutom finnas ål och lake i Kävsjön. Enligt intervjuuppgifter 
från vintern 2003 så har det fångats lake i Kävsjön. Denna art är ofta underrepresenterad med denna prov-
fiskemetodik. Numera är ålens vandringsvägar i vattendragen stoppade p.g.a. vandringshinder. Detta inne-
bär att ålen inte kommer så långt upp i vattensystemen som de en gång i tiden har gjort, vilket medför att 
ålbeståndet är beroende av utsättningar. Sannolikt finns det enstaka gamla ålar kvar i Kävsjön. Enligt inter-
vjuuppgifter fanns det förr gott om lake i Fläsebäcken samt sparsamt med ål. 
 
Sammanfattande bedömning 
Antalet fångade arter klassades som måttligt för denna typ av sjö (tabell 4). Andelen mörtfiskar avvek tyd-
ligt (hög andel) och andelen fiskätande abborrfiskar var måttligt hög enligt bedömningsgrunder för sjöar 



 

 12

och vattendrag (tabell 4). De stora mört och sutarebestånden gör att Kävsjön klassas som mörtfiskdomine-
rad, vilket är att betrakta som normalt för denna typ av sjö och indikerar en hög näringsstatus för sjön. An-
delen sutare av fiskbiomassan avvek lite från bedömningsgrunder för sjöar och vattendrag vilket indikerar 
att syrebrist ibland kan uppkomma. Artfördelningen kan sägas vara normal för Kävsjön med dess förhål-
landen med återkommande syrebrist på vintrarna. Det samlade indexet på 3 innebär genomsnittliga förhål-
landen för Svenska sjöar. 

 
Tabell 4. Index för tillstånd och avvikelser. Tillståndsklass 1 innebär ett mycket högt antal arter etc., klass 3 ett mått-
ligt högt antal och klass 5 mycket lågt (se bilaga 1). Då man har en liten avvikelse från jämförvärdet anses påverkan 
vara liten. 

  Beräknade 
värden 

Jämförvärden Tillstånd Avvikelse 

Antal fångade arter 5,0 6,1 3 1 

Shannons diversitetsindex (antal) 0,4    

Shannons diversitetsindex (vikt) 0,5 0,5 3 1 

Antal mörtfiskar/tot antal fiskar (%) 47,0    

Andel mörtfiskar/tot biomassa (%) 54,3 40  3 

Antal ruda och sutare/tot antal fis-
kar (%) 

4    

Andel ruda och sutare/tot biomas-
sa (%)  

17,2   2 

Antal fiskätande abborrfiskar/tot 
antalet fiskar (%) 

21,6    

Andel fiskätande abborrfiskar/tot 
fiskbiomassan (%) 

35,9 38 3 1 

Vikt per ansträngning (biomassa) 1692.7 2341.6 3 1 

Antal per ansträngning 33,3 35,0 3 1 

Samlat index   3  
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Svartgölen 
 
Tabell 5. Uppgifter om Svartgölen från Länsstyrelsens sjöregister. 

Avrinningsområde Sjönummer x-koordinater y-koordinater Topografisk karta 

098 098129 635279 139007 6DSO 

Huvudbiflöde Kalkprojekt Kalkstart Kommun Höjd över havet 

Storån 057 Kalkas ej Gnosjö 170 

Maxdjup (m) Medeldjup (m) Oms tid (år) Sjöyta (km2) Storlek Aro (km2) 

Ca 4 m Uppg saknas Uppg saknas 0,07 Uppg saknas 

 
Områdesbeskrivning 
Svartgölen är en liten, 0,07 km2, mossgöl. Omgivningarna består av myrmark och vid stranden enstaka tal-
lar och buskar. Stranden är organogen med gungfly. Bottenvegetationen består mestadels av vitmossa. 
Svartgölen har inga synliga ut- eller inlopp. 
 

 
Figur 9. Svartgölen vid provfisketillfället 2003 (foto Marie Lundgren) 
 
Provfiskeuppgifter 
Svartgölen provfiskades av personal från länsstyrelsen i Jönköping natten mellan den 16 och 17 juli 2003. 
Fyra bottennät lades ut, alla inom djupintervallet fyra till fem meter. 
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Tabell 6. Provfiskeuppgifter för Svartgölen. 

Sjönamn Koordinater Datum 1:a nätläggningen 

Svartgölen X:635279 Y:139007 030716 

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

23,4 18,6 1,5 4 

 
Yttemperaturen var hög, likaså i bottenvattnet. Trots detta var bottenvattnet förhållandevis väl syresatt. 
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Figur 10. Temperatur- och syreprofil i Svartgölen vid provfisket 2003. 
 
Fiskmängd 
Ingen fisk fångades i näten. 
 
Sammanfattande bedömning 
Svartgölen har varit åtskild från andra vatten så länge så att den fisk som en gång eventuellt har funnits i 
gölen förmodligen försvunnit p.g.a. syrebrist. Hade det funnits fisk i sjön borde någon ha fastnat i näten 
och med största sannolikhet kan man anta att Svartgölen är fisktom. Detta är en av ytterst få dokumentera-
de fisktomma sjöar i Jönköpings län varför den därför bör betraktas som skyddsvärd. Det vore intressant att 
undersöka den lägre faunans sammansättning för att se om några skyddsvärda arter som är beroende av 
fisktomma vatten kan påträffas. 
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Vitgölen 
 
Tabell 6. Uppgifter om Vitgölen från Länsstyrelsens sjöregister. 

Avrinningsområde Sjönummer x-koordinater y-koordinater Topografisk karta 

098 098130 635275 139085 6DSO 

Huvudbiflöde Kalkprojekt Kalkstart Kommun Höjd över havet 

Lillån 057 Kalkas ej Gnosjö 170 

Maxdjup (m) Medeldjup (m) Oms tid (år) Sjöyta (km2) Storlek Aro (km2) 

Uppg saknas Uppg saknas Uppg saknas 0,02 Uppg saknas 

 
Områdesbeskrivning 
Vitgölen är en liten, 0,02 km2, mossgöl som ligger strax öster om Svartgölen. Omgivningarna består av 
myr och vid stranden, enstaka tallar och buskar. Stranden är organogen med starr, ljung och pors. Botten-
vegetationen består mestadels av vitmossa. Vitgölen har inga synliga ut- eller inlopp. Ett lärkfalkspar ob-
serverades vid provfisketillfället samt många sländor (flick- eller jungfrusländor). 
 

 
Figur 11. Vitgölen vid provfisketillfället (foto Mikael Ljung). 
 
Provfiskeuppgifter 
Vitgölen provfiskades av personal från länsstyrelsen i Jönköping natten mellan den 16 och 17 juli 2003. 
Fyra bottennät lades ut, alla inom djupintervallet en meter. Då gölen ligger otillgänglig ute på mossen an-
vändes inte båt för nätläggning. Näten bars ut och lades från land, sträckta m.h.a. snören så långt från land 
som möjligt. Således har inte gölens mitt avfiskats. 
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Tabell 7. Provfiskeuppgifter för Vitgölen 2003. 

Sjönamn Koordinater Datum 1:a nätläggningen 

Vitgölen X:635275 Y:139085 030716 

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

- - - 4 

 
Fiskmängd 
Ingen fisk fångades i näten. 
 
Sammanfattande bedömning 
Eftersom Svartgölen kunde provfiskas från båt och ingen fisk fångades, så kan man förmodligen anta att 
Vitgölen också är fisktom, trots att näten bara låg utmed land. Hade det funnits fisk i sjön borde någon in-
divid ha fastnat i näten. Samma orsaker till att Svartgölen är fisktom torde gälla för Vitgölen. Detta är en 
av ytterst få dokumenterade fisktomma sjöar i Jönköpings län varför den därför bör betraktas som skydds-
värd. Det vore intressant att undersöka den lägre faunans sammansättning för att se om några skyddsvärda 
arter som är beroende av fisktomma vatten kan påträffas. 



 

 

 

17

Häradsösjön  
 
Tabell 8. Uppgifter om Häradsösjön från Länsstyrelsens sjöregister. 

Avrinningsområde Sjönummer x-koordinater y-koordinater Topografisk karta 

098 098128 635418 139142 6DSO 

Huvudbiflöde Kalkprojekt Kalkstart Kommun Höjd över havet 

Storån 057 Kalkas ej Gnosjö 170 

Maxdjup (m) Medeldjup (m) Oms tid (år) Sjöyta (km2) Storlek Aro (km2) 

Uppg saknas Uppg saknas Uppg saknas 0,04 Uppg saknas 

 
Områdesbeskrivning 
Häradsösjön är en sänkt sjö som endast har en liten vattenspegel. Maxdjupet torde understiga en meter. 
Sjön, som omges av myrmark, har en förbindelse med Kävsjön via en kanal. Längs ena stranden finns ett 
parti fast skogsmark med tall och björk innanför myren. Häradsösjön består egentligen av flera vattenspeg-
lar. Vattenväxter som observerades vid provfisket var flaskstarr och vattenklöver. 
 

 
Figur 12. Häradsösjön vid provfisketillfället 2003 (foto Maria Carlsson). 
 
Provfiskeuppgifter 
Häradsösjön provfiskades av personal från länsstyrelsen i Jönköping natten mellan den 16 och 17 juli med 
fyra bottennät. Näten lades ut i den del av Häradsösjön som lättast gick att komma ut till med båt från land 
(se foto). 
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Tabell 9. Provfiskeuppgifter för Häradsösjön 2003. 

Sjönamn Koordinater Datum 1:a nätläggningen 

Häradsösjön X:635418 Y:139142 030716 

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

26,4 - - 4 

 
Fiskmängd 
Endast fyra gäddor med en sammanlagd vikt av 464 gram fångades. Medelvikten var låg (116 gram). Den 
totala fångsten per ansträngning var därigenom mycket låg. 
 
Tabell 10. Fångstuppgifter för bottensatta nät i Häradsösjön 2003. F/A är fångst per ansträngning, d.v.s. antal eller 
vikt i medeltal per nät. 

FISKART GÄDDA TOTALT 

Antal (st.) 4,0 4,0 

VIkt (g) 464,0 464,0 

F/A antal (st)  1,0 1,0 

Jämförelsetal1 0,3 32,1 

F/A vikt (g) -tot 116,0 116,0 

Jämförelsetal1 178,2 1462,2 

Antal % av tot 100,0 100,0 

Vikt % av tot 100,0 100,0 

Medellängd 222,5 - 

Jämförelsetal1 (322) - 

Medelvikt 116,0 - 

Jämförelsetal1 614 (850) - 

1Medelvärden för provfiskade sjöar som ingår i Sötvattenlaboratoriets databas (Finfo 2002:4, se bilaga 2). Värden 
inom parantes är medelvärden för provfiskade sjöar i Jönköpings län. 
 
Art- och längdfördelning 
 
Gädda 
Gädda i mindre storlekar är ofta snabba på att kolonisera nya vatten varför förekomsten skulle kunna bero 
på att fisk har slagits ut någon vinter p.g.a. syrebrist. Gäddorna har sedan varit snabba på att återkolonisera 
Häradsösjön. Enligt intervjuuppgifter leker dessutom gäddor i Häradsösjön 
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Figur 13. Längdfördelnig hos gädda vid provfisket i Häradsösjön 2003. 

 
Övriga fiskarter 
Det finns inga uppgifter om andra fiskarter. 
 
Sammanfattande bedömning 
Enligt intervjuuppgifter finns det emellanåt gott om gädda i sjön. Förmodligen kommer en del gäddor upp 
till Häradsösjön för att leka. Då sjön är så liten och grund är den förmodligen ingen bra miljö för fisk som 
abborre och mört p.g.a. återkommande syrebrist. Möjligtvis skulle man kunna anta att det finns sutare i 
sjön. Då det bara fångades en art blir avvikelsen generellt stor enligt bedömningsgrunder för sjöar och vat-
tendrag (tabell 11).  
 
Tabell 11. Index för tillstånd och avvikelser. Tillståndsklass 1 innebär ett mycket högt antal arter etc., klass 3 ett 
måttligt högt antal och klass 5 mycket lågt (se bilaga 1). Då man har en liten avvikelse från jämförvärdet anses 
påverkan vara liten. 
  Beräknade 

värden 
Jämförvärden Tillstånd Avvikelse 

Antal fångade arter 1,0 2,8 4 2 

Shannons diversitetsindex (antal) 0,0    

Shannons diversitetsindex (vikt) 0,0 0,2 5 5 

Antal mörtfiskar/tot antal fiskar (%) 0,0    

Andel mörtfiskar/tot biomassa (%) 0,0 29 1  

Vikt per ansträngning (biomassa) 116,0 2511,0 5 5 

Antal per ansträngning 1,0 36,0 5 5 

Samlat index   4,6  
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Kalvasjön 
 
Tabell 12. Uppgifter om Kalvasjön från Länsstyrelsens sjöregister. 

Avrinningsområde Sjönummer x-koordinater y-koordinater Topografisk karta

098 098115 635018 138790 6DSO 

Huvudbiflöde Kalkprojekt Kalkstart Kommun Höjd över havet 

Storån 057 Kalkas ej Gnosjö 165 

Maxdjup (m) Medeldjup (m) Oms tid (år) Sjöyta (km2) Storlek Aro (km2) 

4,5 1,5 Uppg saknas 0,28 6,8 

 
Områdesbeskrivning 
Kalvasjön ingår i Lagans vattensystem, Storåns delnederbördsområde och är belägen i utkanten av Store 
mosse nationalpark, ca 6 km sydost om samhället Hillerstorp (Länsstyrelsens sjöregister). Höjden över ha-
vet är 165 m, d v s ca 23 m över Bolmen. Vattendragssträckan mellan de båda sjöarna uppgår till ungefär 
44 km. Kalvasjön är en starkt humös oligotrof myrsjö med en areal på 0,28 km2 och ett största djup noterat 
till mellan 4 och 5 m. Sjön omges nästan uteslutande av myrmark. Endast i nordost förkommer skogsmark. 
Stranden domineras av buskar och myrmark med tall. Vid provfisket 2004 noterades att gul och vit näckros 
dominerade. Tillrinningsområdet är 6,5 km2 stort och består mestadels av skogs- och myrmark med små in-
slag av uppodlad mark. Vandringshinder finns upp- och nedströms i Storån. Kalvasjön får anses som på-
verkad, främst beroende på omfattande försurningspåverkan (Länsstyrelsens sjöregister). 
 
Förekommande fiskarter är enligt odaterade uppgifter braxen, gädda, mört och abborre. Ål har funnits men 
försvunnit från sjön. (Länsstyrelsens fiskregister). 
 

 
Figur 14. Strandparti av Kalvasjön. 
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Provfiskeuppgifter 
Kalvasjön provfiskades natten mellan den 15 och 16 juli 2004 av personal från länsstyrelsen i Jönköping. 
 
Tabell 13. Provfiskeuppgifter för Kalvasjön. 

Sjönamn Koordinater  Datum 1:a nätläggningen 
Kalvasjön 635018 138790 040715 

Yttemperatur (C) Bottentemperatur (C) Siktdjup (m) Antal bottennät 
15.9 15.9 0.4 8 

 
Bottenvattnet var väl syresatt vid provfisketillfället. 
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Figur 15. Temperatur- syrediagram för Kalvasjön. 
 
Vid fyra tillfällen sedan 1985 har pH och buffertförmåga mätts i Kalvasjön. Buffertförmågan har varit obe-
fintlig och pH-värdet har med undantag för oktober 1995 varit under 5. 
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Figur 16. pH och alkalinitetsdiagram för Kalvasjön. 
 
Fiskmängd 
Fiskbeståndet i Kalvasjön var glest med abborre som dominerande art. Totalt fångades 71 st fiskar med en 
sammanlagd vikt på 10 kg. 
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Tabell 14. Fångstuppgifter för bottensatta nät. 
FISKART ABBORRE BRAXEN GÄDDA TOTALT 

Antal (st) 69.0 1.0 1.0 71.0 

Vikt (g) 7522.0 2190.0 322.0 10034.0 

F/A antal (st)  8.6 0.1 0.1 8.9 

Jämförvärde1 16,4 3,0 0,3 31,7 

F/A vikt (g) -tot 940.3 273.8 40.3 1254.3 

Jämförvärde1 650,9 405,2 194,4 1476,2 

Antal % av tot 97.2 1.4 1.4 100.0 

Vikt % av tot 75.0 21.8 3.2 100.0 

Medellängd 189.0 570.0 390.0 1149.0 

Jämförvärde1 (146) (247) (322)  

Medelvikt 109.0 2190.0 322.0 2621.0 

Jämförvärde1 42 (53) 142 (290) 614 (850)  
1Medelvärden för provfiskade sjöar som ingår i Sötvattenlaboratoriets databas (Finfo 2002:4, se bilaga 2). Värden 
inom parantes är medelvärden för provfiskade sjöar i Jönköpings län. 
 
Det fanns fisk jämt fördelat inom samtliga djupintervall (tabell 15). 
 
Tabell 15. Fångst för bottensatta nät för de olika djupzonerna. 
FISKART  ABBORRE BRAXEN GÄDDA TOTALT 
0-3m F/A - antal (st) 8,2 0,2 0,2 8,6 
 F/A - vikt (g) 621,6 438,0 64,4 1124,0 

3-6m F/A - antal (st) 9,3   9,3 
 F/A - vikt  1471,3   1471,3 

 
Art- och längdfördelning 
Art- och viktfördelningsdiagrammen nedan visar att abborre dominerar stort både till antal och vikt. 
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Figur 17. Artfördelning, antalsmässigt och viktmässigt. 
 
Abborre 
Fångst per ansträngning var till antalet ca hälften av jämförvärden från fiskeriverkets nationella databas 
medan vikten var över jämförvärdet. Abborrarna i Kalvasjön hade en hög medelvikt och medellängd. An-
delen fiskätande abborrar klassades som hög (se tabell 16). Då sjön är så grund förekommer sannolikt sy-
rebrist vintertid vilket innebär att beståndet av abborre blir glest. Längdfördelningsdiagrammet tyder också 
på att abborre har haft reproduktionsproblem p.g.a. den omfattande försurningen. 
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Figur 18. Längdfördelnig hos abborre vid provfisket i Kalvasjön 2004. 
Braxen 
Endast en braxen på 2,2 kg fångades varför det inte är möjligt att göra några storleksjämförelser. Braxen är 
normalt svårfångade med denna provfiskemetod. Av allt att döma fungerar reproduktionen endast spora-
diskt. 
 
Gädda 
Endast en gädda på 322 gram fångades vid provfisket. Gädda är normalt svårfångad med denna provfiske-
metod och blir ofta underrepresenterad i fångsten. 
 
Övriga fiskarter 
Mört uppges enligt intervjuuppgifter finnas i Kalvasjön. Att den inte fångades vid provfisket 2004 beror 
förmodligen på att den har slagits ut av försurning alternativt andra orsaker som eventuellt återkommande 
syrebrist på vintrarna. Lake, ål och sutare har enligt intervjuuppgifter försvunnit. Ålen har sannolikt för-
svunnit eftersom det finns så många vandringshinder i Lagan och att det inte gjorts några utsättningar i 
sjön. 

 
Sammanfattande bedömning 
Att mört saknas beror troligtvis på att Kalvasjön är så försurad att mört och braxen har haft reproduktions-
problem. Det glesa fiskbeståndet överlag tyder också på detta. Återkommande syrebrist på vintrarna kan 
också vara en orsak till det glesa fiskbeståndet. Sjön dominerades stort av abborre vid provfisket 2004 (fi-
gur 17). Andelen fiskätande abborrar var hög (tabell 16). 
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Tabell 16. Index för tillstånd och avvikelser. Tillståndsklass 1innebär ett mycket högt antal arter etc, klass 3 ett 
måttligt högt antal och klass 5 mycket låt (se bilaga 1) På motsvarande sätt för avvikelser. 

 Beräknade Jämför Tillstånd Avvikelse 
 värden -värden 
Antal fångade arter 3,0 4,3 3 2 

Shannons diversitetsindex (antal) 0,1 
Shannons diversitetsindex (vikt) 0,3 0,3 3 2 
Andel påträffade arter / beräknat  80,8 
antal arter (%)  
Antal mörtfiskar / tot antal fiskar (%) 1,0 
Andel mörtfiskar / tot biomassa (%) 21,8 37 1 
Antal fiskätande abborrfiskar / tot  54,9 
antalet fiskar (%) 
Andel fiskätande abborrfiskar / tot  76,5 40 2 1 
fiskbiomassan (%) 
Vikt per ansträngning (biomassa) 1254,3 1411,5 3 1 
Antal per ansträngning 8,9 27,4 4 3 
Förekomst av försurningskänsliga arter 0 

Samlat index 3 
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Erkännanden 
Jag vill tacka alla som varit med för att färdigställa denna rapport, fältpersonal vid provfiskena samt Johan 
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Bilaga 1 
Jämförelsematerial och bedömningsgrunder 
 
Vid utvärderingen av nätprovfiskeresultatet redovisas åtskilliga utvärderingsparametrar (index). För att 
kunna använda utvärderingsparametrarna vid tolkningen av provfiskeresultatet måste det finnas 
jämförelsematerial. För att kunna jämföra olika sjöar och för att snabbt utvärdera en sjös status görs ett 
flertal bedömningar. Bedömningarna är generaliserade synteser av resultatet som ger en uppfattning 
om fiskpopulationens tillstånd. 
 
Enligt de nya bedömningsgrunderna för sjöar och vattendrag (Naturvårdsverket 1999), där 
även bedömning av fisksamhället ingår, görs dels en tillståndsklassificering dels en klassning 
av avvikelsen från jämförvärdet för varje parameter. Klass 1 är den ”högsta” tillståndsklassen 
och den klassen med ingen eller obetydlig avvikelse från jämförvärdet. 
Tillståndsklassgränserna är med några undantag 95:e, 75:e, 25:e och 5:e percentilen av 
befintliga uppgifter i Fiskeriverkets nätprovfiskedatabas. Tillståndsklass 3 motsvarar 
genomsnittliga förhållanden för fisksamhällen i Sveriges sjöar. 
 
Då man har liten avvikelse från jämförvärdet anses påverkan liten. Avvikelseklassningen är 
satt efter befintligt dataunderlag i nätprovfiskeregistret så att 50% av underlagsmaterialet 
hamnar i avvikelseklass 1. Observera att jämförvärdet är ett medelvärde för sjöar med vissa 
fysiska förutsättningar (yta, maxdjup och höjd över havet) i Fiskeriverkets databas för 
nätprovfisken. Man jämför alltså med ”medelsjön” som den ser ut idag och inte hur 
”medelsjön” såg ut innan den blev påverkad. 
 

1. 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, Drottningholm (Andersson & 
Dahlberg. 1999). Databasen innehåller data från 1450 sjöar. Det är även möjligt att jämföra 
fångsten per ansträngning per vattensystem och för Jönköpings län (tabell 91). 
 
Tabell 1 Genomsnittligt artantal och fångst per ansträngning för antal och biomassa enligt Fiskeriverkets 
nätprovfiskedatabas 990928.  

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 - Genomsnittlig f/s vikt (g), H - Standardavvikelsen för f/a vikt (g) 
 A B C D E F G H 
Jönköpings län 164 221 3.9 2.1 27.3 22.9 1313.7 1145.3 
Motala ströms avrinningsområde 56 75 4.9 2.8 30.0 24.8 1286.1 1195.2 
Emåns avrinningsområde 32 34 4.4 1.5 27.4 27.3 1005.7 667.5 
Mörrumsåns avrinningsområde 37 61 5.7 2.9 33.0 4.7 1535.5 840.2 
Helgeåns avrinningsområde 58 93 6.3 2.7 53.1 38.4 2455.0 1484.9 
Lagans avrinningsområde 99 149 3.6 2.0 25.6 19.4 1391.0 1154.2 
Nissans avrinningsområde 108 163 3.8 1.9 25.3 15.2 1333.1 858.3 
Sverige 1450  4,5  34,1  1642  
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Tabell 2. Tillståndsklassificering enligt bedömningsgrunder för sjöar och vattendrag (Naturvårdsverket 1999). 

Klass Benämning Biomassa 
(g/ansträngning
) 

Antal 
(st/ansträngning
) 

Antal arter 
(st) 

Artdiversitet Andel pisc.
(%) 

1 Mycket hög > 4000 > 95 ≥ 10 > 0,65 > 82 
2 Hög 1800 – 4000 35 – 95 6 - 9 0,55 – 0,65 54 – 82 
3 Måttligt 650 – 1800 13 – 35 3 - 5 0,28 – 0,55 24 – 54 
4 Låg 250 – 650 5 – 13 2 0,11 – 0,28 9 – 24 
5 Mycket låg 250 – 0 4 -0 1 - 0 0,10 – 0 8 - 0 

 
I de nya bedömningsgrunderna för fisk finns klassning för tillstånd (tabell 92) och avvikelse 
från jämförvärdet (tabell 94) vad gäller fångsten per ansträngning (f/a) för biomassa och antal. 
Jämförvärdet är en funktion av sjöns maxdjup och höjd över havet (tabell 93). 
 
Tabell 3 Beräkning av jämförvärden enligt bedömningsgrunder för sjöar och vattendrag (Naturvårdsverket 
1999). 

Parameter Höjd över havet 
(m) 

Jämförvärde 

Biomassa per 
ansträngning 

0 – 100 3981 * madjup-0,383 

 101 – 300 2511 * madjup-0,383 
 > 300 1995 * madjup-0,383 
Antal per ansträngning 0 – 100 77,0 – 35,6 * log10(maxdjup) 
 101 – 300 36,0 – 13,1 * log10(maxdjup) 
 > 300 19,8 – 6,1 * log10(maxdjup) 
Antal arter 0 – 100 2,44 * Sjöarea(ha)0,233 
 101 – 300 2,07 * Sjöarea(ha)0,218 
 > 300 1,68 * Sjöarea(ha)0,171 
Artdiversitet  -0,0414 + 0,331 * ln(antal fiskarter) 
Andel pisciv. 
abborrfiskar 

 0,481 – 0,0000615 * 
(totalvikt/ansträngning) 

Andel mörtfisk  0,283 + 0,0000694 * 
((totalvikt/ansträngning) 

 
Tabell 4 Klassning av avvikelse från jämförvärde enligt bedömningsgrunder för sjöar och vattendrag 
(Naturvårdsverket 1999). 

Klass Benämning Biomassa Antal Antal arter Artdiversitet 
1 Ingen eller obetydlig 

avvikelse 
0,65 – 1,50 0,60 –1,40 >0,80 > 1,00 

2 Liten avvikelse 0,45 –0,65 el. 0,37 – 0,60 el. 0,62 – 
0,80 

0,83 – 1,00 

  1,50 – 2,15 1,40 – 2,15   
3 Tydlig avvikelse 0,28 – 0,45 el. 0,22 – 0,37 el. 0,42 – 

0,62 
0,60 – 0,83 

  2,15 –2,70 2,15 – 2,80   
4 Stor avvikelse 0,10 – 0,28 el. 0,10 – 0,22 el. 0,32 – 

0,42 
0,38 – 0,60 

  2,70 – 3,40 2,80 – 3,50   
5 Mycket stor avvikelse <0,10 el. > 

3,40 
<0,10 el. 
>3,50 

< 0,32 < 0,38 
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2. Djupfördelning 
Fångsten per djupintervall är beroende av syretillgång, temperatur, fisksamhällets slag och 
sjöns näringstillstånd. Vad gäller fångst per ansträngning inom respektive djupintervall har 
inget bra jämförelsematerial kunnat frambringas. 

3. Storlek- och åldersfördelning 
Medellängd och meddelvikt säger något om fiskfaunan domineras av små eller stora 
individer. I tabell 95 redovisas medellängder och medelvikter på de vanligaste fiskarterna vid 
provfiske med översiktsnät. 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. 
 

Tabell 5. Jämförvärden för medellängd och medelvikt för resp. art. 

ART MEDELVIKT1 MEDELVIKT2 MEDELLÄNGD2
ABBORRE 42 53 146 
BENLÖJA 10 15 121 
BRAXEN 142 290 247 

GERS 8,1 9 82 
GÄDDA 614 850 322 

GÖS 337 289 266 
LAKE 261 336 292 
MÖRT 28 39 138 
NORS 7 8 57 
RUDA 332 203 189 
SARV 58 64 151 

SIK 148 81 172 
SIKLÖJA 26 17 134 
SUTARE 951 988 362 

1 FRÅN FISKERIVERKETS DATABAS FÖR NÄTPROVFISKEN, TOTALT 1450 SJÖAR I SVERIGE 
(9910). 
2 VIKTAT MEDELVÄRDE PER ART. FRÅN JÖNKÖPINGS LÄNS NÄTPROVFISKEDATABAS TOTALT 
245 SJÖAR I JÖNKÖPINGS LÄN (9910). 

 
Längdfördelningen resp. åldersfördelningen för varje art är viktiga för att bedöma ex. 
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 
tillväxtzonens storlek i fjäll för mörtfisk och gällock för abborre kan man även följa enskilda 
storleksklassers tillväxt. Vid avsaknad av åldersanalys kan figur 89 vara vägledande hur 
gammal en mört resp. abborre är av en viss längd. 
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Figur 1 Längdfördelning av resp. åldersklass för mört och abborre enligt Fiskeriverkets åldersanalysdatabas. 

4. Antal inhemska arter och artdiversitet 
Till inhemska arter räknas sådana arter som fanns i landet före 1900-talets början. Detta 
innebär 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. Tillståndsklassning för antal arter framgår av tabell 92, 
jämförvärde av tabell 93 och klassning av avvikelse från jämförvärdet av tabell 94. 
 
Shannon Wiever diversitetsindex H´(Shannon, et al 1949) - beskriver fisksamhällets 
diversitet. Här beräknas diversiteten utifrån antal eller vikt. Med ett mått på diversiteten 
beskrivs hur många arter det finns i sjön, men även hur jämnt fördelade dessa är inbördes. Om 
det endast finns en art är diversiteten noll. Är diversiteten hög innebär detta att sjön är 
förhållandevis artrik men också att det är fler än en art som dominerar. Medelvärdet för 
diversitetsindex är 0,4 i databasen för nätprovfisken (Andersson, H. et al 1999). Ett värde över 
0,5 är mycket högt och under 0,1 lågt. Enligt bedömningsgrunderna för sjöar och vattendrag 
(Naturvårdsverket 1999) används diversitetsindexet för vikten enligt nedan: 
 

Shannon-Wieners H’= [Wtot log10 (Wtot) - ∑Wi log10 (Wi)] / Wtot    
Wtot = total vikt per ansträngning  
=Wi är vikt per ansträngning 

 
Tillståndsklassning för artdiversitet framgår av tabell 92, jämförvärde av tabell 93 och 
klassning av avvikelse från jämförvärdet i tabell 94. 
 

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

 och andelen mörtfisk låg. Fisksamhället regleras av rovfisken. 
• Mörtfiskdominerad: Sjön domineras 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 ex sik förekommer. Ett svårbedömt fall är de sjöar som har dominans 
av abborre men där abborrbeståndet är fördvärgat (sk tusenbröder) och andelen fiskätande fisk 
är mycket låg. Sjön domineras då av djurplanktonätare varför de klassas som 
mörtfiskreglerade.  
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6. Andel mörtfisk (cyprinider) 
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 cyprinidae, 
karpfiskar) vilket indikerar att sjön är näringsrik och möjligen eutroferad. Jämförvärdet för 
andelen mörtfisk är en funktion av den totala fångsten per ansträngning (tabell 91) och 
klassgränserna för av avvikelse från jämförvärdet framgår av tabell 96. 
Tabell 6 Klassning av avvikelse från jämförvärde enligt bedömningsgrunder för sjöar och vattendrag 
(Naturvårdsverket 1999). 

Klass Benämning Andel mörtfisk Andel 
fiskätande 
abborrfiskar 

Andel 
tåliga arter 

Andel 
främmande 
arter 

1 Ingen eller obetydlig 
avvikelse 

1,00 1,00 < 0,10 0 

2 Liten avvikelse 1,00 – 1,28 0,65 – 1,00 0,10 – 
0,25 

0 – 0,10 

3 Tydlig avvikelse 1,28 – 1,67 0,40 – 0,65 0,25 – 
0,50 

0,10 – 0,20 

4 Stor avvikelse 1,67 – 1,89 0,23 – 0,40. 0,50 – 
1,00 

0,20 – 0,50 

5 Mycket stor avvikelse > 1,89 < 0,23 1,00 > 0,50 

7. Andel fiskätande fisk 
I bedömningsgrunderna används andel fiskätande abborrfiskar, d.v.s. gös och abborre större 
än 150 mm. Anledningen till att gädda inte räknas med är att översiktsnät ger en orättvis bild 
av gäddbeståndets storlek i en sjö. Då abborre inte vägs individuellt har vikten beräknats 
utifrån längden enligt 5,682*10-6*längd3,113453 (Appelberg, M. muntl. 1996).  
Abborre livnär sig under första tiden till största delen på djurplankton för att därefter övergå 
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 näringsstatus och 
morfologi, strukturen på hela sjöns fiskpopulation samt abborrbeståndets genetiska 
förutsättningar. Tillståndsklassningen för andelen fiskätande abborrfiskar framgår av tabell 
97, jämförvärdet av tabell 93 och avvikelseklassningen av tabell 96.  
 
Tabell 7. Klassning av tillståndet m.a.p. andelen fiskätande abborrfiskar enligt bedömningsgrunder för sjöar och 
vattendrag (Naturvårdsverket 1999). 

Klass Benämning Andel pisc. 
1 Mycket hög andel pisc. > 0,82 
2 Hög andel pisc. 0,54 – 0,82 
3 Måttligt hög andel pisc. 0,24 – 0,54 
4 Låg andel pisc. 0,09 – 0,24 
5 Mycket låg andel pisc. 0,08 – 0    
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8. Andelen tåliga arter 
Ruda och sutare är mycket tåliga mot återkommande syrebrist. En hög andel ruda och sutare 
tyder på att sjön har en hög påverkan av näringsämnen viket kan leda till långa perioder med 
syrebrist. Avvikelse från jämförvärdet framgår av tabell 96. 
 
 

9. Försurningspåverkan 
Sjöns försurningspåverkan bedöms enligt nedan. Ytterligare en bedömning görs för de sjöar 
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 försurningspåverkad 
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 

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

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

nuvarande 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 tabell 
98. 
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Tabell 8. Försurningspåverkan enligt bedömningsgrunder för sjöar och vattendrag (Naturvårdsverket 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 abborre och gädda förekommer 

9. Påverkansgrad 
Länsstyrelsen i Jönköpings län har utarbetat ett klassningssystem för påverkansgrad som har 
använts för länets provfisken sedan 1994. 
 

 
Påverkansgrad 
 
Klass Kriterier 
 

1 Fiskbeståndet är till synes opåverkat. 
 
2 Förekomst och rekrytering av fiskbestånden tämligen god men inte utan spår av påverkan. 

Art- och åldersfördelning skiljer sig mot vad som kan anses naturligt eller ursprungligt. 
Fiskbeståndet kan vara på väg att återhämta sig efter en tidigare påverkan. 

 
3 Förekomst och rekrytering av fiskbeståndet synes påverkat. Vissa arter har 

reproduktionsstörningar och artfördelningen är mycket skev mot vad som kan anses 
naturligt eller ursprungligt. 

  
4 Fiskbeståndet kraftigt negativt påverkat. Arter försvunna eller på väg att försvinna vid 

fortsatt svag utveckling. 
 
 
I samband med bedömningen av påverkansgrad har en bedömning gjorts vad som varit 
orsaken till påverkan. De olika påverkansformerna som är aktuella är följande: 
 
• försurning 
• eutrofiering 
• utsläpp av direkt giftiga (toxiska) ämnen 
• fisketryck 
• inplantering av arter som inte är naturliga för sjön 
• vattenreglering 
• utdikning av avrinningsområdet 
 
I bedömningsgrunderna för sjöar och vattendrag (Naturvårdsverket 1999) finns en 
tillståndsklassning för ett samlat index som är medelvärdet av de ingående tillståndsklasserna 
(antal arter, artdiversitet, biomassa, antal fiskar och andelen fiskätande abborrfiskar). 
Tillståndsklass 1 för samlat index indikerar att sjöns fiskfauna består av ett stort antal arter 
med en hög diversitet, mycket fisk och stor andel fiskätande fisk, dvs ett rikt och diverst 
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fisksamhälle. Tillståndsklass 3 motsvarar genomsnittliga förhållanden för Svenska sjöar och 
klass 5 indikerar art- och fiskfattiga fisksamhällen.  
 
Det finns även ett samlat avvikelseindex som är medelvärdet av alla avvikelseklasser (antal 
arter, artdiversitet, biomassa, antal fiskar och andelen fiskätande abborrfiskar, andelen 
mörtfisk, andel tåliga arter och andel försurningskänslig arter och stadier). Klass 1, ingen eller 
obetydlig avvikelse av samlat index motsvarar ingen eller obetydlig påverkan. Klassgränserna 
för tillstånd och avvikelse från jämförvärden för samlat index framgår av tabell 99. 
 
Tabell 9. Klassning av tillståndet och avvikelsen med samlat index enligt bedömningsgrunder för sjöar och 
vattendrag (Naturvårdsverket 1999). 

Tillstånds-
klass 

Benämning Tillstånd Samlat 
index 

Avvikelse
-klass 

Benämning Avvikelse Samlat 
index 

1 Mycket lågt samlat index  < 2,2 1 Ingen eller obetydlig 
avvikelse 

< 1,7 

2 Lågt samlat index 2,2 – 2,6 2 Liten avvikelse 1,7 – 2,1 
3 Måttligt högt samlat index 2,6 – 3,4 3 Tydlig avvikelse 2,1 – 2,6 
4 Högt samlat index 3,4 – 4,2 4 Stor avvikelse 2,6 – 3,0 
5 Mycket högt samlat index < 4,2 5 Mycket stor avvikelse > 3,0 
 
Till flera bedömningar läggs en kommentar om hur säker slutsatsen är. Bedömningen är 
osäker om det finns ett litet material att bedöma på. Man kan t.ex. ha fått för få mörtar för att 
kunna avgöra om alla åldersgrupper är med eller om arten har reproduktionsstörningar. 
 



Bilaga 2. Utdrag ur Sötvattenlaboratoriets  

nätprovfiskedatabas (Från Finfo 2002:4). 
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Bilaga 3. Nätläggningskartor och fångsttabeller per nät 
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Häradsösjön 

 

Svartgölen 
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Vitgölen 
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Kalvasjön 
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Vikt- och antalsfördelning per nät vid provfisket i 
Kalvasjön 2004   
         

Nät Djup (m):   ABBORRE   BRAXEN   GÄDDA   
nr: Från Till Antal (st) Vikt (g) Antal (st) Vikt (g) Antal (st) Vikt (g) 

1 2,8 3 17 1122     1 322
2 2,8 2,8 8 680         
3 2,9 3,2 15 2370         
4 2,9 3,1 9 1552         
5 2,9 2,9 8 796         
6 3,1 3,1 4 492         
7 2,5 2,8 5 480 1 2190  
8 2,2 2,4 3 30         

         
Summa   69 7522 1 2190 1 322
 


