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Sammanfattning 
Landsjön ingår i Vätterns vattensystem och därmed också Motala Ström. Sjön tillhör 
Edeskvarnaåns avrinningsområde och är belägen ungefär åtta kilometer norr om Huskvar-
na. Landsjön har länge fått ta emot ett överskott av fosfor som medfört att sjön blivit allt 
mer eutrof (näringsrik). En utvärdering av vattenkemiska data från sjön visar att sedimen-
ten läcker fosfor och att sjön göder sig själv. Fosforförlusten sker under sommaren när det 
råder syrefria förhållanden vid botten på grund av stor nedbrytning i kombination stabil 
skiktning av sjön. 
 
I ett projekt för att minska näringsbelastningen i Landsjön ingår att sjön ska provfiskas för 
att få mer kännedom om fisksamhället vilket nu har skett. Personal från Länsstyrelsen i 
Jönköping har stått för utförande och sammanställning, fiskevårdsområdet för finansiering 
och medhjälp vid provfisket. Fyra arter fångades, abborre, gers, gädda och mört. Fångst per 
ansträngning var mycket hög till både antal och vikt. Abborre dominerade något förvånan-
de fiskbiomassan i Landsjön. Förmodligen beror detta på den rikliga undervattensvegeta-
tionen i Landsjön. Undervattensvegetation har i studier visat sig vara värdefullt för produk-
tionen av abborre. I näringsrika sjöar är det annars vanligt att mörtfiskar dominerar. Vid 
provfisket var inte Landsjön temperaturskiktad så det fanns syre på djupt vatten. Det fång-
ades följaktligen fisk även i Landsjöns djuphåla. 
 
Siktdjupet är ännu inte så dåligt att produktionen av undervattensväxter missgynnas. Skulle 
siktdjupet bli mindre p.g.a. ökad grumlighet av växtplankton, kommer utbredningen av un-
devattensväxter bli mindre och mört kommer att få ökat utrymme. Detta kan komma att 
leda till en ”ond” cirkel där övergödningen förvärras p.g.a. ökad mängd växtplankton och 
mört. Produktionen av fisk i Landsjön är mycket stor vilket understryker att sjön är över-
gödd. 
 
Fiskevårdsområdesföreningen har vid flera tillfällen satt ut gös i Landsjön. Inga gösar fång-
ades vid provfisket. Enligt intervjuuppgifter fångas det dock enstaka gösar. Möjliga orsaker 
till att beståndet inte tar sig kan vara för stor konkurrens med andra arter samt att det sak-
nas bra lekområden för gös. Om gös skulle etablera sig i sjön skulle förmodligen abborre 
och gädda minska i antal. Ål har inplanterats under 1990-talet och finns fortfarande kvar i 
sjön. 
 
Det är av stor vikt att fisketrycket kontrolleras i Landsjön, exempelvis via enkätutskick. 
Detta för att få kontroll på hur stort uttaget av rovfisk är. Om rovfiskar (fiskätande abborre 
och gädda) skulle fiskas för hårt kan detta medföra att mörtbeståndet ökar med ökad över-
gödning som följd. 
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Inledning 
 
Landsjön ingår i Vätterns vattensystem och därmed också Motala Ström. Sjön tillhör 
Edeskvarnaåns avrinningsområde och är belägen ungefär åtta kilometer norr om Huskvar-
na. Höjden över havet är 145,5 m, d v s cirka 56 m över Vättern. Avståndet till Vättern är 
knappt en kilometer. Sjön ligger i östra änden av Skärstaddalen som sträcker ut sig i nord-
ost-sydvästlig riktning. (Meddelande 2003:36). 

N

0 1 2 kilometer

Delavrinningsområden

 
Figur 1. Karta över Landsjöns delavrinningsområde. 
 
Landsjön är en eutrof slättsjö med en areal på drygt 500 ha och ett största djup på 11 m. 
Sjön är skålformad med relativt jämn botten. Stränderna är mestadels sandiga med inslag av 
organogena bottnar. Vegetationen består av riklig övervattensvegetation med vassar runt 
stora delen av sjön, flytbladsväxter samt ett relativt stort antal arter av långskottsväxter. 
Sjön omges av både jordbruksmark, hagmarker och skog. Närmast stranden finns en bård 
av björk- och alskog. Tillrinningsområdet är 48,2 km2 stort och består av en stor andel od-
lad mark samt löv- och barrskog. Lyckåsån i östra delen av sjön är Landsjön största tillflö-
de. Totalt rinner 14 bäckar och diken ut i sjön, varav Lyckåsån och Drättingebäcken är de 
två största och de enda som normalt är vattenförande året runt. Landsjöns utflöde heter 
Edeskvarnaån och utloppet ligger i sjöns nordvästra del. Sjön regleras och regleringsdam-
men i sjöns utlopp utgör ett definitivt vandringshinder för fisk (utdrag ur Sjöregistret, Läns-
styrelsen i Jönköpings län 2003). Den stora naturliga fallhöjden mellan Landsjön och Vät-
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tern gör att utloppet även utan kraftverket är definitivt vandringshinder för fisk från Vät-
tern. 
 
Landsjön är en naturligt näringsrik sjö som ligger i ett jordbruksdominerat område. Sjön 
har högt naturvärde och är bl. a. en viktig fågelsjö. Landsjön har stor betydelse för fritids-
fisket och även visst yrkesmässigt fiske bedrivs i sjön. Landsjön har länge fått ta emot ett 
överskott av fosfor som medfört att sjön blivit allt mer näringsrik. En utvärdering av vat-
tenkemiska data från sjön visar att sedimenten läcker fosfor och att sjön idag göder sig 
själv. Fosforförlusten från sedimenten sker under sommaren när det råder syrefria förhål-
landen vid botten på grund av stor nedbrytning i kombination stabil skiktning av sjön 
(Meddelande 2003:36). 
 
Abborre, braxen, gers, gädda, gös, lake, mört, ruda, sutare och ål uppges finnas enligt läns-
styrelsens fiskregister. Storväxt siklöja (3-4 hg) har tidigare funnits men har försvunnit 
p.g.a. syrebrist. Röding, gös och sik har satts ut utan resultat (Meddelande 2003:36). 
 
En ökad andel mörtfisk (mört, braxen, ruda, sutare m.fl.) kan förvärra övergödningssitua-
tionen i en övergödd sjö. Detta beror på att mörtfiskar effektivt kan beta ner djurplankton-
populationen vilket gör att produktionen av växtplankton ökar. Om det finns mycket 
planktonätande fisk blir djurplanktonsamhället småvuxet (fisk ser de stora individerna bätt-
re). Små djurplankton avger snabbt och kontinuerligt fosfor vilket gynnar produktionen av 
små växtplankton vilka är bra på att ta upp fosfor kontinuerligt. Detta gynnar produktionen 
av växtplankton. Vissa mörtfiskar, exempelvis braxen, ”rotar” runt mycket i botten och fri-
gör därför ytterligare sedimentbundet fosfor till vattnet. Allt detta blir som en ond cirkel 
där en ökad andel små växtplankton gör vattnet grumligare. Stora mängder växtplankton 
dör och faller till botten där nedbrytningen av dessa förbrukar syre. 
 
I ett projekt för att minska näringsbelastningen i Landsjön ingår att Landsjön ska provfis-
kas vilket nu har skett. Fiskevårdsområdet har stått för finansieringen och personal från 
Länsstyrelsen i Jönköping för utförandet och sammanställning. I meddelande 2003:36 finns 
mer att läsa om tillståndet i Landsjön. 

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 & Bergquist 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 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-
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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 bottensatta 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). Redska-
pen 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. Samt-
liga provfiskeuppgifter matas sedan i fält in i ett skräddarsytt inmatningsformulär i databas-
programmet Microsoft Access. Vid provfisket 2004 hade en extra sektion nätmaska med 
dimension 75 mm sytts på näten. Fiskar fångade i denna sektion har inte tagits med i analy-
ser av fångst per ansträngning men finns med i artfördelningsdiagrammen. 
 
I stora och djupa sjöar används även flytande nät, s.k. pelagiska skötar (av typ Drottning-
holm 14). Denna typ av nät har inte använts i Landsjön då sjön är för grund.  

Tidigare provfisken 
Landsjön har tidigare provfiskats 1970 och 1972 med biologiska översiktslänkar. Vid prov-
fisket 1970 var abborre och mört de fiskar som dominerade fångsten. Även gädda och gers 
fångades. Resultatet 1972 följde samma mönster (figur 3). Antalet nätansträngningar var 33 
st 1970 medan de 1972 var 22 st. I figuren nedan är fångsten omräknad till vikt (g) per nät-
ansträngning (Meddelande 2003:36). 
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Figur 3. Resultat från provfisket 1970 och –72. Fångsterna är omräknade i g/nätansträngning. 
 
Vikten per ansträngning i Landsjön låg mellan 4-5 kg/nät i genomsnitt. Detta är ett mycket 
högt värde då medelvärdet på 100 sjöar i Jönköpings län var 1,4 kg. Vid dagens standardi-
serade provfisken används andra nät och det är därför svårt att jämföra fångsterna från 
provfiskena på 1970-talet med den nya datan (Meddelande 2003:36).  
 
Provfiskena 1970 och 1972 genomfördes i juni respektive maj. Då provfiskena skedde så 
tidigt på sommaren kan fångst per ansträngning för mört vara större än vid ett senarelagt 
provfiske eftersom mörten leker vid denna tid. Dessutom fångas inte årsungar av abborre 
och mört vid denna tid på året. 
 
I Länsstyrelsens fiskregister anges att det i dagsläget finns tio fiskarter i sjön, abborre, brax-
en, gers, gädda, gös, lake, mört, ruda, sutare och ål. Braxen sattes ut i sjön på 1850-talet 
men har försvunnit (muntlig uppgift). Röding sattes ut 1896, men det ledde inte till någon 
etablering av röding i sjön. Likaså har man gjort misslyckade försök med sik och siklöja un-
der 1930- och 1940-talen. Gös har satts ut flera gånger, den första 1897 och den senaste 
1998 vilket lett till att enstaka gösar fångas i sjön. Fram till 1960-talet sattes mycket stora 
mängder gädda ut i Landsjön. Den största enskilda utsättningen, 300 000 stycken, gjordes 
1954. Sammanlagt har drygt 1,7 miljoner gäddor satts ut i sjön. Även ål sätts ut, den senaste 
utsättningen gjordes 1995 (Meddelande 2003:36). Ål finns idag i Landsjön. 
 
Provfiske är ett mycket viktigt verktyg för att undersöka fiskbeståndets sammansättning i 
stort och för att avgöra vilka arter och åldersklasser som dominerar. Ett provfiske ger dock 
ingen heltäckande bild av antalet arter och åldersfördelningen i en sjö. Därför bör en kom-
pletterande undersökning av fritids- och yrkesfiskets fångster genomföras för att ytterligare 
förfina bilden av fiskbeståndet i sjön (Meddelande 2003:36). 
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Resultat 

Provfiskeuppgifter 
Landsjön provfiskades under två nätter mellan den 23/8 och 25/8 2004 av personal från 
Länsstyrelsen i Jönköping samt medhjälpare från fiskevårdsområdet. Sammanlagt användes 
32 bottensatta nät. Siktdjupet var 1,6 meter (tabell 1). 
Tabell 1. Provfiskeuppgifter för Landsjön. 

Sjönamn Koordinater  Datum 1:a nätläggningen  
Landsjön 641691 140988 040823  
Yttemperatur (C) Bottentemperatur (C) Siktdjup (m) Antal bottennät Antal pelagiska nät 
16,8 16,7 1,6 32 0 

 
Syreförhållanden var goda vid bottnen 2004-09-01, d.v.s. en vecka efter provfisket, beroen-
de på att ingen temperaturskiktning förekom (figur 4). 
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Figur 4. Temperatur- syrediagram för Landsjön 2004-09-01. 

Fiskmängd 
Total fiskmängd var till antalet 3 gånger så hög som jämförvärden från fiskeriverkets natio-
nella databas och dubbelt så hög viktmässigt (tabell 2). Abborre dominerade totalt i fångs-
ten. Det fångades fisk i alla djupintervall, vilket visar att syretillgången var god i bottenvatt-
net (tabell 3). 
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Tabell 2. Fångstuppgifter för bottensatta nät. 

FISKART ABBORRE GERS GÄDDA MÖRT TOTALT 
Antal (st) 2212,0 273,0 6,0 301,0 2792,0 
Vikt (g) 58158, 4763,0 2484,0 23423, 88828,0 
F/A antal (st)  69,1 8,5 0,2 9,4 87,3 
Jämförvärde1 16,1 3,9 0,3 17,2 31,7 
F/A vikt (g) -tot 1817,4 148,8 77,6 732,0 2775,9 
Jämförvärde1 645,2 28,8 194,4 460,6 1476,2 
Antal % av tot 79,2 9,8 0,2 10,8 100,0 
Vikt % av tot 65,5 5,4 2,8 26,4 100,0 
Medellängd 113,9 116,1 377,2 169,9 - 
Jämförvärde1 (111) (79) (460) (125) - 
Medelvikt 26,3 17,4 414,0 77,8 - 
Jämförvärde1 42 (41) 8,1 (9) 614 (713) 28 (32) - 

1Medelvärden för provfiskade sjöar som ingår i Sötvattenlaboratoriets databas.  
Värden inom parantes är medelvärden för provfiskade sjöar i Jönköpings län. 

Tabell 3. Fångst för bottensatta nät för de olika djupzonerna. 

FISKART  ABBORRE GERS GÄDDA MÖRT TOTALT 
0-3m F/A - antal (st) 86,9 3,4 0,3 10,2 100,9 
 F/A - vikt (g) 1742,0 36,4 167,6 1033,8 2979,8 

3-6m F/A - antal (st) 90,1 1,0 0,2 11,8 103,1 
 F/A - vikt  2486,1 11,9 69,7 745,8 3313,6 

6-12m F/A - antal (st) 16,8 22,8  4,4 44,0 
 F/A - vikt  767,4 426,8  367,8 1562,0 

Art- och längdfördelning 
Abborre dominerade stort till antal och vikt, totalt 1,8 kg per nät och natt (figur 5). Detta är 
drygt ett kg mindre än provfiskena på 1970-talet. Likaså var fångsten av mört betydligt 
mindre än då. Detta beror förmodligen på att provfiskena då skedde på våren. 

Artfördelning - Antal

MÖRT
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ABBOR
79%

GERS
10%

GÄDDA
0%

Artfördelning - Vikt

MÖRT
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GERS
5%

GÄDDA
3%

 
Figur 5. Artfördelning, antalsmässigt och viktmässigt. 
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Mört 

Tabell 4. Sammanfattning av tabell 2 

 F/a vikt (g) F/a antal (st) Medelvikt (g) Medellängd (mm) 

Resultat 732,0 9,4 77,8 169,9 

Jämförvärde 460,6 17,2 28 (32) (125) 

 
Fångst per ansträngning var ganska låg till antalet och hög viktmässigt enligt jämförvärden 
från fiskeriverkets nationella databas (tabell 4). Vid provfisken 1970 och 1972 var fångst 
per ansträngning 2,1 resp. 1,5 kg! Provfisket skedde då i maj/juni, den tid då mört leker, 
vilket kan förklara dessa fångster. Medelvikt och medellängd var höga i jämförelse med 
jämförvärden vid provfisket 2004. Mört verkar ha haft en bra tillväxt i Landsjön med 
många storvuxna mörtar (figur 6). Andelen mörtfisk (26%) var förvånande låg (tabell 8). 
Detta kan bero på att utbredningen av undervattensvegetation, som för närvarande är om-
fattande i Landsjön, gynnar abborrproduktionen. Detta är mycket positivt för sjöns ekosys-
tem. 
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Figur 6. Längdfördelningsdiagram för mört. 

Abborre 

Tabell 5. Sammanfattning av tabell 2 

 F/a vikt (g) F/a antal (st) Medelvikt (g) Medellängd (mm) 

Resultat 1817,4 69,1 26,3 113,9 

Jämförvärde 645,2 16,1 42 (41) (111) 

 
Fångst per ansträngning var mycket hög både till antal och vikt jämfört med jämförvärden 
från fiskeriverkets nationella databas (tabell 5). Vid provfisken 1970 och 1972 var fångst 
per ansträngning för vikt 2,5 resp. 2,7 kg! Medellängd och medelvikt var låga vid provfisket 
2004, vilket avspeglar sig i längdfördelningsdiagrammet (figur 7). En mycket stor andel av 
fångsten var årsungar. Andelen fiskätande abborrar, vanligtvis övergår de till fiskdiet mellan 
150 och 170 mm i längd, var normal i jämförelse med andra sjöar (tabell 8). Då fångst per 
ansträngning av abborre är hög innebär detta att sjön trots allt har god tillgång på fiskätan-
de abborre. Detta gör att sjön är en mycket populär sjö för abborrfiske. 



PROVFISKE I LANDSJÖN 2004 
 

 
 

 10

 
Att abborre dominerar så här stort kan bero på den rikliga undervattensvegetationen i 
Landsjön, vilken kan gynna abborre framför mörtfisk. Laborativa studier har visat att i när-
varo av en predator sökte abborryngel skydd i undervattensvegetationen (SUCOZOMA, 
1999). Om vattnet blir för grumligt, beroende på övergödning, reduceras undervattensvege-
tationen och därmed abborrynglenas skydd. Detta skulle kunna leda till att andelen mört 
ökar i Landsjön. 
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Figur 7. Längdfördelningsdiagram för abborre. 

Gers 

Tabell 6. Sammanfattning av tabell 2 

 F/a vikt (g) F/a antal (st) Medelvikt (g) Medellängd (mm) 

Resultat 148,8 8,5 17,4 116,1 

Jämförvärde 28,8 3,9 8,1 (9) (79) 

 
Fångst per ansträngning för gers var mycket hög både till antal och vikt enligt jämförvärden 
från fiskeriverkets nationella databas (tabell 6). Vid provfisken 1970 och 1972 var fångst 
per ansträngning för vikt 0,2 resp. 0,1 kg. Medelvikt och medellängd var hög. Gersarna i 
Landsjön verkar vara synnerligen välnärda. 
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Figur 8. Längdfördelningsdiagram för gers. 
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Gädda 

Tabell 7. Sammanfattning av tabell 2 

 F/a vikt (g) F/a antal (st) Medelvikt (g) Medellängd (mm) 

Resultat 77,6 0,2 414,0 377,2 

Jämförvärde 194,4 0,3 614 (713) (460) 

 
Fångst per ansträngning för gädda var normal till antalet och låg viktmässigt enligt jämför-
värden från fiskeriverkets nationella databas (tabell 7). Vid provfisken 1970 och 1972 var 
fångst per ansträngning för vikt 0,23 resp. 0,07 kg. Största fångade gädda var 48,5 cm lång 
(figur 9). Medelvikt var normal och medellängd ganska låg. Gädda fångas normalt inte så 
lätt med denna provfiskemetodik beroende på dess levnadssätt. Sjön är dock känd för att 
vara en bra gäddsjö. 
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Figur 9. Längdfördelningsdiagram för gädda. 
 

Övriga arter 
Braxen, gös, lake, ruda, sutare och ål uppges dessutom finnas enligt länsstyrelsens fiskregis-
ter. 
Braxen har inte fångats vid något provfiske och finns med all sannolikhet inte i sjön, vilket 
bekräftats av en intervjuuppgift. Gös fångades inte heller. Vad det gäller gös så är kanske 
sättfisken för liten så att de blir föda åt gädda och abborre eller också klarar de inte konkur-
rensen med nämnda arter. Det kan även vara så att det saknas bra lekplatser för gös i sjön. 
Enligt intervjuuppgifter finns det enstaka gösar i sjön. Om gös skulle etablera sig i sjön 
skulle det säkert medföra att gädda och abborre går tillbaka i sjön. Lake, ruda, sutare och ål 
är alla svårfångade med denna provfiskemetod och kan mycket väl finnas. Ål har satts ut i 
sjön så sent som 1995 och finns med stor sannolikhet fortfarande i Landsjön. Storvuxen 
siklöja har tidigare funnits men har försvunnit p.g.a. syrebrist (meddelande 2003:36). 

Sammanfattande bedömning 
Både total biomassa och totalt antal var högt. Biomassan avvek stort (hög biomassa) medan 
antalet avvek mycket stort (högt antal) enligt bedömningsgrunder för sjöar och vattendrag 
(tabell 8). Antalet fångade arter avvek tydlig (lågt antal). Anledningen till det låga artantalet 
är att det sedan istiden aldrig har funnits några invandringsmöjligheter för fisk från Vättern. 
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Dessutom har en av sjöns ursprungliga arter, siklöja, slagits ut. Andelen mörtfisk var något 
förvånande låg. Andelen fiskätande abborrar var måttligt hög. Andelen års- eller fjolårsung-
ar av abborre var mycket stor. Det finns enligt muntliga uppgifter stor gädda i sjön. Samma 
arter som fångades 1970 och 1972 fångades också 2004. De arter som nämns utöver dessa 
finns troligtvis mycket sparsamt om de överhuvudtaget finns. Att abborre dominerar så 
stort beror troligtvis på den goda förekomsten av undervattensvegetation. Undervattensve-
getation har visat sig vara viktigt för produktion av abborryngel. Medelsiktdjupet mellan 
1992-2002 är 1,85 m vilket ligger inom intervallet för litet siktdjup (Meddelande 2003:36). 
Siktdjupet är dock inte så dåligt att undervattensvegetationen missgynnats vilket skulle 
kunna leda till en ökning av andelen mörtfisk. En ökad andel mörtfisk kan förvärra över-
gödningen i sjöar som är övergödda.  Det samlade indexet, vilket är ett medelvärde på till-
ståndsindex, på 2,4 anger att sjöns tillstånd är över det genomsnittliga tillståndet för svens-
ka sjöar. Detta index kan dock bli missvisande då det i detta fall till stor del beror på att 
fångst per ansträngning var mycket hög.  
 
Den goda tillgången på rovfisk håller idag tillbaka mörtbeståndet. Om tillgången på rovfisk 
minskar kan mörtbeståndet komma att öka, vilket sannolikt medför ökad näringsbelastning 
och grumling, som i sig missgynnar undervattensvegetationen. Det är därför mycket viktigt 
att fisketrycket på rovfiskar i sjön inte blir för stort. Sjön kan då snabbt slå över och bli 
mörtfiskdominerad med kraftiga algblomningar. Det är därför mycket angeläget att under-
söka fiskuttaget via en enkätundersökning och att reglera fiskuttaget på ett bra sätt. 

 
Tabell 8. Index för tillstånd och avvikelser. Tillståndsklass 1innebär ett mycket högt antal arter etc., klass 
3 ett måttligt högt antal och klass 5 mycket lågt (se bilaga 1) På motsvarande sätt för avvikelser. 

                                                   Beräknade            Jämför-       Tillstånd       Av- 
                                                                 Värden               värden            vikelse

Antal fångade arter 4,0 8,1 3 3 
Shannons diversitetsindex (antal) 0,3 
Shannons diversitetsindex (vikt) 0,4 0,4 3 2 
Andel påträffade arter / beräknat  42,1 
antal arter (%)  
Antal mörtfiskar / tot antal fiskar (%) 11,0 
Andel mörtfiskar / tot biomassa (%) 26,4 48 1 
Antal fiskätande abborrfiskar / tot  16,2 
antalet fiskar (%) 
Andel fiskätande abborrfiskar / tot  38,5 31 3 1 
fiskbiomassan (%) 
Vikt per ansträngning (biomassa) 2775,9 995,4 2 4
Antal per ansträngning 87,3 22,3 2 5 
Förekomst av försurningskänsliga arter 1 

Samlat index                                                                                                                     2,4 
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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 (m) och Höjd över havet (m)) 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 (m) och Höjd över havet (m) (tabell 93). 
 
Tabell 3 Beräkning av jämförvärden enligt bedömningsgrunder för sjöar och vattendrag (Naturvårdsverket 
1999). 

Parameter Höjd över havet 
(m) (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 (m)) 
 101 – 300 36,0 – 13,1 * log10(Maxdjup (m)) 
 > 300 19,8 – 6,1 * log10(Maxdjup (m)) 
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 

 
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. 
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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 
SIKLÖJAJA 26 17 134 
SUTAREE 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. 
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• Mörtfiskdominerad: Sjön domineras av mört, Braxen och SUTAREe, 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.  
 
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, SUTAREe 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.  
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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    
 
8. Andelen tåliga arter 
Ruda och SUTAREe är mycket tåliga mot återkommande syrebrist. En hög andel ruda och 
SUTAREe 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. 
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I Naturvårdverkets bedömningsgrunder bedöms försurningspåverkan i tre klasser enligt tabell 
98. 
 
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 SIKLÖJAja. 

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 
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med en hög diversitet, mycket fisk och stor andel fiskätande fisk, dvs ett rikt och diverst 
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  
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Bilaga 3 Fångst per nät. 
Tabell 1. Beskrivning av fångst, position och djup för de olika näten, se bilaga 4 för karta. 

NÄTNR FISKART DJUP1 (m) DJUP2 (m) ANTAL (st) TOTVIKT (g) Xkoord Ykoord 
1 MÖRT 1,3 3 10 1240 6417978 1411625 
1 ABBOR 1,3 3 33 865   
2 ABBOR 2,5 3 104 3260 6417914 1412747 
2 GERS 2,5 3 9 68   
2 MÖRT 2,5 3 2 116   
3 ABBOR 2,9 3 99 3103 6417625 1410669 
3 MÖRT 2,9 3 20 2500   
4 ABBOR 2,8 3 183 2494 6415641 1410495 
4 GÄDDA 2,8 3 2 876   
4 MÖRT 2,8 3 12 788   
5 ABBOR 1,8 2,3 158 1126 6416546 1409874 
5 MÖRT 1,8 2,3 12 784   
6 MÖRT 1,5 3 11 762 6416940 1410003 
6 ABBOR 1,5 3 80 1022   
7 ABBOR 1,3 3 15 1180 6417955 1411483 
7 GERS 1,3 3 17 226   
7 MÖRT 1,3 3 8 272   
8 ABBOR 3 3 80 1536 6416952 1410335 
8 MÖRT 3 3 6 942   
9 MÖRT 3 3 72 1896 6416962 1410100 
9 ABBOR 3 3 165 926   

10 MÖRT 2,4 3,5 15 2570 6417132 1410547 
10 GERS 2,4 3,5 2 18   
10 ABBOR 2,4 3,5 110 2628   
11 ABBOR 2,5 4 84 2122 6416652 1411966 
11 GERS 2,5 3 3 16   
11 GÄDDA 2,5 3 1 632   
11 MÖRT 2,5 3 2 272   
12 ABBOR 5,3 5,5 66 2032 6416951 1412635 
12 MÖRT 5,3 5,5 8 1000   
13 GERS 5,3 5,7 2 8 6418069 1411954 
13 MÖRT 5,3 5,7 6 632   
13 ABBOR 5,3 5,7 87 3238   
14 GERS 4,5 5,6 3 90 6416076 1410272 
14 MÖRT 4,5 5,6 25 1616   
14 ABBOR 4,5 5,6 118 1242   
15 ABBOR 5,5 6,1 109 2940 6417321 1410619 
15 GÄDDA 5,5 6,1 2 356   
15 MÖRT 5,5 6,1 7 400   
16 MÖRT 4,5 5 9 1070 6417653 1412691 
16 ABBOR 4,5 5 41 1072   
16 GERS 4,5 5 1 6   
16 GÄDDA 4,5 5 1 620   
17 GERS 3,9 5 3 15 6417879 1411695 
17 MÖRT 3,9 5 4 310   
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17 ABBOR 3,9 5 85 4532   
18 ABBOR 5,2 5,4 88 2446 6418091 1412103 
18 MÖRT 5,2 5,4 3 280   
19 ABBOR 5,5 5,5 35 1100 6416780 1410034 
19 GERS 5,5 5,5 1 6   
19 MÖRT 5,5 5,5 7 592   
20 GERS 5,5 5,6 1 6 6417639 1412557 
20 MÖRT 5,5 5,6 8 655   
20 ABBOR 5,5 5,6 170 5230   
21 MÖRT 4,5 6,2 4 376 6416950 1410319 
21 ABBOR 4,5 6,2 40 990   
22 ABBOR 4,5 5,1 94 5400 6417866 1411591 
22 GERS 4,5 5,1 3 36   
22 MÖRT 4,5 5,1 6 672   
23 ABBOR 7,7 7,8 40 2320 6417143 1412315 
23 GERS 7,7 7,8 49 890   
24 MÖRT 8 8,6 9 1170 6417510 1411051 
24 ABBOR 8 8,6 5 150   
25 MÖRT 10 10,5 12 960 6416570 1410571 
25 ABBOR 10 10,5 13 580   
25 GERS 10 10,5 49 992   
26 ABBOR 10 10 10 872 6416752 1411039 
26 GERS 10 10 2 42   
26 MÖRT 10 10 2 90   
27 ABBOR 9,5 9,5 11 638 6416709 1411749 
27 GERS 9,5 9,5 36 738   
27 MÖRT 9,5 9,5 3 254   
28 GERS 10,3 10,5 5 80 6416751 1410732 
28 ABBOR 10,3 10,5 10 1150   
29 MÖRT 7,2 7,5 5 278 6415861 1410490 
29 ABBOR 7,2 7,5 41 258   
29 GERS 7,2 7,5 12 158   
30 ABBOR 9 9,5 18 516 6416213 1410472 
30 GERS 9 9,5 68 1218   
30 MÖRT 9 9,5 7 512   
31 ABBOR 10 10 11 740 6417066 1411234 
31 GERS 10 10 7 150   
31 MÖRT 10 10 3 208   
32 MÖRT 9 9,5 3 206 6416659 1410431 
32 ABBOR 9 9,5 9 450   
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