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Förord  
Föreliggande fiskevårdsplan omfattar Hären med flera sjöars fiskevårdsområde. Förhopp-
ningen är att denna plan kommer att fungera som styrdokument för föreningens framtida 
fiskevårdsarbete. Genom att följa planen finns möjligheter att bedriva ett aktivt och lokalt 
anpassat fiskevårdsarbete och på så sätt skapa förutsättningar för ett rationellt och långsik-
tigt hållbart nyttjande av fiskbeståndet inom fiskevårdsområdets sträckning. 
 
Planen har tagits fram av Länsstyrelsen i Jönköpings län i samarbete med Hären med flera 
sjöars fiskevårdsområdesförening. Ett stort tack riktas till alla som bidragit till projektets 
slutförande! Arbetet med fiskevårdsplanen har utgjort en del i ett större projekt som löpt 
under perioden 2010-2012. Projektet har syftat till att ta fram fiskevårdsplaner för intresse-
rade fiskevårdsområden i de västra delarna av Jönköpings län. Arbetet har finansierats via 
EU-medel i form av tilldelat LONA bidrag (Lokala naturvårdssatsningar), statliga fiske-
vårdsmedel och via egeninsats samt ideellt arbete från fiskevårdsområdesföreningen själva. 
 
Jönköping 2012-04-16 
 
Johan Vanberg 
Länsstyrelsen i Jönköpings län 
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Inledning 
En fiskevårdsplan utgör en stabil grund för ett hållbart nyttjande av fiskresursen. Planen 
syftar bland annat till att utgöra underlag för ett lokalt anpassat fiskevårdsarbete samtidigt 
som den gynnar ett ökat rationellt nyttjande av fiskevattenresursen. På sikt kan även en fis-
kevårdsplan bidra till en bättre bärighet i näringen och ökat nyföretagande på landsbygden 
om de åtgärdsförslag som presenteras med inriktning mot turism beaktas och implemente-
ras i verksamheten.  

Syfte och mål 
I föreliggande fiskevårdsplan beskrivs de miljöer och verksamheter som berör eller påver-
kar Hären med flera sjöars fisksamhälle. Den ger en beskrivning av fisksamhällets nuva-
rande status och de nyttjandeformer som förekommer i och kring sjön. Målsättningen och 
syftet med planen är att utarbeta en strategi för att förvalta områdets fiskbestånd på ett eko-
logiskt, långsiktigt och hållbart sätt.  
 
Samtliga förekommande fiskarter i Hären med flera sjöar behandlas i planen. I fiskevårds-
planen förekommer också en utvärdering av det provfiske som skedde 2010 i sjön Hären, 
fiskevårdsområdets största sjö.  

Underlag 
Utifrån resultat från bland annat provfisken samt jämförelser med andra sjöar ges ett antal 
åtgärds och förvaltningsförslag (se avsnittet ”Mål och åtgärdsförslag”). Åtgärdsförslagen 
skall ses som vägledande rekommendationer. Åtgärdsförslagen är uppdelade på olika kate-
gorier. Dels föreslås rena fiskevårdsåtgärder som på sikt, om de genomförs, förhoppnings-
vis både stärker och ökar avkastningen av fiskbestånden genom ett förnuftsenligt nyttjande. 
Vidare listas bland annat förslag vilka syftar till att öka områdets attraktionskraft och profi-
lering riktad mot sportfisketurism. Genom satsningar inom detta område kan, som nämnts 
tidigare, både bättre bärighet och ökat nyföretagande uppbäras. Inkomster från denna verk-
samhet kan, om man så vill, satsas på vidare undersökningar om sjöns fiskfauna och be-
ståndssituation vilket förordas.  
 
Fiskevårdsplanen har även kompletterats med en enkätundersökning som genomfördes 
under vintern/vår 2011 med avseende på fisk och fiske i Hären 2010. Enkätundersökning-
en riktades till sportfiskare (medlemmar i FK Fenan) och fiskerättsägare. Syftet med denna 
enkät har varit att skatta fisketrycket och uttaget samtidigt som bland annat synpunkter på 
fiskevårdinsatser har kunnat inhämtas i samband med undersökningen. Data från vatten-
provtagningar har inbegripits i föreliggande plan och beskriver på ett översiktligt sätt vat-
tenkemin i sjön och hur denna påverkas utifrån närområdet. Ingen djupare analys har gjorts 
i ämnet då det bedömts som fullt tillräckligt med det som medräknats i planen.  
 
Tyngdpunkten i föreliggande rapport är först och främst koncentrerad till fiskbeståndet i 
sjön Hären, den sjö som inom fiskevårdsområdet bedömts som intressantast ur fiskesyn-
punkt. Övriga sjöars fiskbestånd omnämns i de fall underlaget har bedömts som tillräckligt. 
Uppgifter om fiskbeståndet samt åtgärdskapitlet upptar därför stora delar av fiskevårdspla-
nen då detta är centrala för fiskets fortsatta förvaltning. För kapitelindelning se nedan. 
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Hänvisningar 
Då dokumentet är förhållandevis stort har detta delats upp på olika kapitel. Kapitelindel-
ningen gör det lättare för läsaren att hitta just det specifika stycke som efterfrågas. Rappor-
ten har delats in i 11 kapitel vilka har följande ordning: 
 
Förvaltning: Kapitlet om förvaltningen tar upp föreningshistorik och hur förvaltningen ser 
ut idag. Vidare redogörs för fiskevårdsområdets syfte och hur ägarförhållandet ser ut. Bilagt 
detta avsnitt återfinns föreningens stadgar, översiktskarta och fiskerättsförteckning. 
 
Fiskevattnet: Detta avsnitt ger en generell beskrivning av bland annat förekommande 
sjöar och vattendrag, vattenkvalitet och naturvärden. Bland annat berörs sjöns näringsför-
hållanden. 
 
Fiskbeståndet: Avsnittet om fiskbeståndet upptar en stor del av denna fiskevårdsplan. För 
att kunna lämna rekommendationer som syftar till beståndens fortsatta förvaltning krävs ett 
brett och gediget underlagsmaterial. Här redovisas bland annat beståndsutvecklingen för 
samtliga förekommande arter vilka bygger på genomförda provfisken. Här redovisas även 
vilka arter som är naturliga och vilka introducerats i området. 
 
Kräftbeståndet: Kräftor är ofta något som ofta värderas mycket högt av de som har fiske-
rättsbärande ytor inom ett fiskevårdsområde. I detta avsnitt sammanfattas kräfthistoriken 
och förutsättningarna för ett framtida bestånd med utgångspunkt för artens krav på livs-
miljö. 
 
Fiskevården: Avsnittet om fiskevården behandlar bland annat historiskt utförda fiske-
vårdsåtgärder vilket till exempel innefattar utsättningar av fisk och minkbekämpning. Även 
i detta kapitel sammanfattas föreningshistoriken beträffande ämnet och den nuvarande fis-
kevårdsinriktningen som föreningen håller sig till. 
 
Sportfisket och fisketurismen: Sportfisket och fisketurismen är av betydande vikt i de 
flesta fiskevårdsområden och är den verksamhet som bidrar till föreningens inkomster, ge-
nom försäljning av fiskekort men också till kringliggande verksamheter med koppling till 
fisketurism. Här behandlas bland annat upplåtelseformer och fiskeregler, fiskekortförsälj-
ning och hur denna har sett ut över tid och information om fisket. I detta avsnitt behandlas 
enkätundersökningen som under 2010 gick ut till fiskekortköpare. 
 
Delägarnas fiske: Kapitlet om delägarnas fiske sammanfattar historik angående husbe-
hovsfisket i äldre tider. Vidare beskrivs också dagsläget och vilka fiskeregler som gäller för 
delägarnas fiske med utgångspunkt ifrån bland annat stadgarna.  
 
Fisketillsynen: Fisketillsynen fyller en viktig funktion för fiskbestånden då verksamhet, i 
allra högsta grad, får anses som fiskevård. Fisketillsynsmännen kan anses vara fiskevårds-
områdets ambassadörer och är en viktig del i föreningens verksamhet. I detta avsnitt sam-
manfattas bland annat rutiner för verksamheten och eventuella problem med olovligt fiske. 
  
Motstående intressen och påverkan på sjön: Motstående intressen och påverkan på 
sjön behandlar de verksamheter som på ett eller annat sätt kan bidra till negativa effekter 
för sjöns fiskfauna. Exempel på dessa är försurning, miljögifter, dämningar och reglering av 
vattnet. Eftersom fisk befinner sig förhållandevis långt upp i näringskedjan kan påverkan 
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även slå indirekt mot fiskbestånden. En indirekt påverkan kan bland annat bestå i att vatten 
från enskilda avlopp eller kringliggande jordbruksmark bidrar till en högre näringstillgång i 
sjön. 
  
Enkätundersökning 2010: Avsnittet redogör för den teoretiska bakgrunden för hur popu-
lationsskattningar och uttagsberäkningar kan genomföras. På grund av låg svarsfrekvens 
och andel fiskande som svarat, bedömdes underlaget som för bristfälligt för att genomföra 
en trovärdig skattning av fiskproduktionen. Detta medförde att någon uttagsberäkning inte 
lät sig genomföras. Utifrån enkätsvaren erhölls däremot värdefull information om fisket 
och fiskevården i fiskevårdsområdet. Därtill har de kommentarer och synpunkter i enkäten 
tagits i beaktande vid utformandet av åtgärdsförslag.  
 
Mål och åtgärdsförslag: Fiskevårdsplanen avslutas med ett kapitel som behandlar mål 
och åtgärdsförslag. Detta avsnitt får anses som den mest centrala delen av fiskevårdsplanen 
eftersom det är här som förslag ges på hur fisket bör förvaltas i framtiden. Åtgärdsförslagen 
ges med utgångspunkt från respektive kapitels förbättringspotential och är därför uppde-
lade på samma sätt som nu beskrivits. Kapitlet inleds med en checklista där respektive åt-
gärd är upptagen för att lätt kunna följa arbetets utveckling med att skapa en långsiktig och 
hållbar fiskeförvaltning. 

Underlag 
Inom arbetet med fiskevårdsplanen finns att finna en mängd olika undersökningar. Dessa 
undersökningar har legat till grund för framtagandet och berör flera av de ingående sjöarna 
inom Hären m.fl. sjöars fiskevårdsområde och områden i nära anslutning till detta. Länssty-
relsen som arbetar med ett stort antal olika verksamheter kopplat till biologisk övervakning 
och uppföljning har under en lång tid samlat in data i och i direkt anslutning till länets sjöar 
och vattendrag utifrån genomförda undersökningar. Flera vedertagna och standardiserade 
arbetsmetoder nyttjas för dessa inventeringar bland annat nätprovfisken, elfisken, botten-
faunaundersökningar och vattenprovtagningar. 
 
Ett flertal sjöar inom området har tidigare varit föremål för olika utredningar. Alla har inte 
varit kopplade till verksamhetsområdet fisk och fiske men då de biologiska systemen sällan 
är enkla går dessa för det mesta hand i hand i form av komplexa näringsvävar. Flera arter 
interagerar direkt eller indirekt med varandra där vattenkemin utgör den mest basala och 
grundläggande pusselbiten.   
 
I Tabell 1 listas de viktigaste databaser och källor som legat till grund för framtagandet av 
fiskevårdsplanen. Utöver nämnda databaser har även digitala kartskikt använts genom kart-
programmet ARCGIS. En av de viktigare källorna har även varit kontakten och dialogen 
med fiskevårdsområdesföreningen som bidragit med värdefull information både telefonle-
des, muntligt och via e-post. Informationen har bland annat bestått i uppgifter om fiskbe-
ståndet, övergripande verksamhet, fisketillsyn samt fisketurism och fiskekortsförsäljning.   
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Tabell 1. Tabellen redogör för det underlagsmaterial som legat till grund för  
framtagandet av fiskevårdsplanen. 
Databas/undersökning etc. Källa Årtal 

Vattenkemidatabasen Lst F-län 2011 
Nätprovfiskeregistret  Lst F-län 2011 
Fiskregistret Lst F-län 2011 

Muntliga uppgifter Härens FVOF, Enkäter 2010-2012 

Sjöregistret Lst F-län 2011 

Föreningspärm Hären Lst F-län  2011 

Enkätundersökning  Lst F-län 2010 

Föreningsarkiv Härens FVOF, Enkätunderlag 2010 
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Förvaltning 

Föreningshistorik  
Föreningshistoriken kring Hären med flera. sjöars fiskevårdsområde sträcker sig tillbaka till 
1938 då fiskevårdsföreningen bildades.  Under 1900-talets första decennium började fiske-
vårdsföreningar dyka upp i landet. I och med detta kunde en samordnad fiskevård bedrivas 
och fisket fördelas mellan delägarna samtidigt som upplåtelse av fisket till allmänheten 
kunde ske.  Hur förvaltningen tidigare bedrivits i Hären och omgivande sjöar vet man inte 
säkert, men förmodligen skedde förvaltningen inom respektive byalag, utan någon direkt 
samordning med angränsande byavatten. 1913 års lag om Gemensamhetsfiske byggde på 
att en plan för uppdelning och nyttjande av fisket och fiskevården upprättades vartefter ett 
fastställande om densamma lämnades in till Länsstyrelsen. Denna lag gav svagt gehör hos 
landets fiskerättsägare, men liknade lagen om fiskevårdsområden, som tillkom först 1960 
och gjordes gällande från och med år 1961. 
 
Om förvaltningen av fisket och fiskevården i äldre dagar finns mycket knapphändig in-
formation, om ens någon alls. Ett småskaligt husbehovsfiske bedrevs troligen i området vid 
sidan av jord- och skogsbruk bedrevs utan någon tydlig samordning och långsiktig förvalt-
ning av fisket. Fiskerikonsulent Filip Trybom (Kungliga lantbruksstyrelsen) beskrev och fö-
retog många fiskundersökningar i slutet av 1800-talet av ett flertal sjöar i länet, däribland 
Hären. Att fisket och fiskevården i och med fiskevårdsföreningens bildande nu började do-
kumenteras och uppföljas torde medföra ett mer aktivt och rationellt arbete för att säkra, 
bevara och om möjligt öka sjöarnas avkastning. Detta tydliggjorde även en gemensam strä-
van efter att vårda och bevara de sjöar som vid den tiden låg inom föreningens förvaltar-
skap.  På vilket sätt fisket bedrevs och med vilka metoder byggde antagligen i hög grad på 
traditioner och tidigare generationers kunskap. Småskaligt fiske med fasta redskap torde va-
rit populärt, och uttaget lär ha varierat med och inverkat på tillgången på matfisk.  

Fiskevårdsföreningen 1938-1984 
I och med fiskevårdsföreningens bildande framträder fisket som en betydelsefull resurs. 
Föreningen bildades formellt i mars 1938 av anledningen att en sådan ansågs krävas för en 
sammanhållen organisation. Först 20 år senare upprättades en fiskerättsförteckning. Ett 
viktigt argument för fiskevårdsföreningens bildande var att försäljningen av fiskekort nu 
kunde ske under mer ordnade former. Föreningen hade dock tidigare börjat sälja fiskekort 
och bedriva omfattande fiskevård. Under 1930-40 talen var förvaltningen inriktad på fiske-
vård i form av utsättningar av gös och gädda, men också förbättring av fiskens miljöer och 
dess uppehållsplatser. Olika fiskevårdande åtgärder, exempelvis utläggning av risvasar, var 
redan tidigt ett vanligt inslag i föreningens verksamhet. År 1939 ”Beslutades att varje byalag 
inom var för sig, under året ska lägga vasar”. Samma år beslöt föreningen att köpa in ”2000 
gäddungar och 1000 gösungar”. Förbud mot vinterfiske noteras för första gången år 1938 
då ett ”förbud mot allt vinterfiske” beslutades om. Vidare utläser man från protokollet år 
1943: ”På förslag att inplantera kräftor beviljas anslag om 100 kr. Likaså beslöts att plantera 
20 000 gädda samt 1000 gös”, och året därefter ”inplantering av kräfta efter fiskeintenden-
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tens godkännande”. Denna typ av uppgifter är vanligt förekommande i den journal som 
förts i samband med den årliga fiskestämman mellan 1934 och 1977. I mitten av 1960-talet 
förändrades föreningsstadgarna, enligt det formulär som utarbetats och tillhandahölls av 
Hushållningssällskapet, med omskrivningen att sportfiske nu fick ske i hela sjön för samt-
liga fiskerättinnehavare. Fiskekortpriset var då 2 kr för ett dygns fiske, 5 kr kostade ett må-
nadskort och 15 kr fick man betala för ett säsongskort. 1968 bestod dåvarande fiskevårds-
förening av ca 40 medlemmar. År 1970 noterade man i verksamhetsöversikten att fiskevård 
i form av ”lekfångst av braxen c:a 800 kg” utförts under året. Två år tidigare utfördes 
”ogräsfiske” på braxen (då 1200 kg fångades). 

Fiskevårdsområdesföreningens bildande och nuvarande 
sammansättning 
Fiskevårdsföreningen i sin nuvarande form bildades år 1985, efter Länsstyrelsens beslut. In-
för bildandet gjordes ett år tidigare en fiskerättsutredning av förrättningsman Lars-Eric 
Nettermark. Som firmatecknare i den nybildade föreningen stod ordförande eller kassören 
var för sig. Styrelsen utsågs i mars månad samma år och stadgarna hade antagits ungefär ett 
år tidigare. Antal medlemmar i föreningen uppgick vid tiden för bildandet till 180. Detta 
avser antalet fiskerättsbärande fastigheter enligt fiskerättsutredningen. Den geografiska om-
fattningen kvarstår sedan bildandet. Föreningens styrelse, representerande föreningens 
medlemmar, utsågs den 21 mars 1985. Som tillträdande ordförande utsågs Hans Johansson. 
År 2011 ersattes densamme av Göran Eriksson. 
  

Tabell 2. I nedanstående tabell visas styrelsens sammansättning vid två olika tidpunkter.  

1985 2010 

Ordförande 
Hans Johansson 
 
Styrelseledamöter 
Kenneth Svenningsson 
P-O Carlström 
Ingemar Rönnlund 
Bruno Borg 
 
Suppleanter 
Göte Lantz 
Ingvar Åberg 
Lars Nilsson 
 
Revisorer 
Sven Svensson 
Bror Pettersson 
Tomas Svensson 
Svante Svensson 

Ordförande 
Hans Johansson 
 
Styrelseledamöter 
Kenneth Svenningsson (Kassör) 
P-O Carlström (Sekreterare) 
Håkan Eklund (Ledamot) 
Stefan Åsberg (Ledamot) 
 
Suppleanter 
Bernt Park 
Håkan Abrahamsson 
Lars Nilsson 
 
Revisorer 
Lennart Härensten 
Sven-Åke Pettersson  
Sven Svensson 
Thomas Svensson  
Svante Svensson 
Kenneth Borg, Mats Johansson (valberedning) 



Hären med flera sjöars fiskevårdsområde – Lokal förvaltnings- och utvecklingsplan 
 
 

 14 

Förvaltning idag 
Dagens förvaltning är till stor del inriktad på utvecklandet av fritidsfisket i sjön Hären med 
kringliggande sjöar. Bland annat planeras en utveckling av sportfisket i Sunnerbosjön. Fis-
kevården i föreningen bedrivs idag med samma grundsyfte som tidigare; att gynna förut-
sättningarna för fisket och arbeta för en sund fiskevård som gynnar fiskbestånden. Motstå-
ende intressen och påverkan diskuteras återkommande i föreningen. Vid 2010 års fiske-
stämma togs till exempel en förfrågan upp om användandet av Jetski och vattenskoter, som 
anses som allmänt störande för både djurliv, annan rekreation och fiskets bedrivande. Man 
arbetar för närvarande mycket med att förbättra förutsättningar för sportfisket och 2010 in-
förskaffades fiskeredskap till skolaktiviteter. Båtrampen vid Välorna vid Härens nordöstra 
strand vill man förbättra genom att här anlägga en ny cementramp. På så vis kan tillgäng-
ligheten för båtiläggning och därmed tillgång till fisket öka. 

Fiskevårdsområdets geografiska omfattning 
Fiskevårdsområdets storlek uppgår till cirka 500 hektar inom Gnosjö och Kulltorps sock-
nar och innefattar sammanlagt 12 sjöar, ett vattendrag samt ett fåtal mindre vattendrag i 
förbindelse med fiskevårdsområdets vatten. Den arealmässigt största sjön Hären står i för-
bindelse med Gnosjösjön i norr och sjön Kärven i söder. Enligt fiskerättsförteckningen 
från 1984 uppgår storleken till 381,5 hektar (Hären med Svanhalsen och Horsasjön). I 
Länsstyrelsens sjöregister upptar sjön en yta av 401 hektar.  
 
Tabell 3. Föreningens fiskevatten och dess storlek samt översiktskarta. Fiskevårdsområdet innefattas av det 
skuggat område mitt på kartan. 

Sjönamn 

Getabäcken 

Gnosjösjön 

Gärdessjön 

Gårögölen 

Sjöarpasjön 

Hagasjön 

Hundsjön 

Horsasjön 

Hären 

Skaftån 

Kärven 

Maggagölen 

Sunnerbosjön och 
förbindande mindre 
vattendrag 

 

Storlek (ha) 

 

6,1 

11,0  

0,6 

30,8 

12,2 

1,4 

3,3 

401 

 

20,6 

- 

9 
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FÖRENINGENS SYFTE 
Föreningens huvudsyfte är enligt stadgarna i föreningen att samordna fisket och fiskevår-
den, att främja fiskerättsinnehavarnas gemensamma intressen med beaktande av de före-
skrifter som gäller för fiskets utövande samt att upplåta fiske för allmänheten. 

FISKETS OMFATTNING 
Föreningens verksamhet innefattar allt fiske inom fiskevårdsområdet. Inga särskilda be-
stämmelser finns för vissa fisketyper. Föreningen upplåter handredskapsfiske i fiskevårds-
områdets fiskevatten till allmänheten. Detta sker genom tillhandahållande av fiskekort (fis-
kerättsbevis) vid ett antal försäljningsställen. Fiskekortsförsäljningen av dagskort har ökat 
något sedan 1980-talet, medan en negativ trend kan skönjas i antalet sålda årskort. Vad som 
ligger bakom dessa trender diskuteras mer ingående i avsnittet ”Sportfiske och fisketur-
ism”.     

Ägoförhållanden 
Antalet medlemmar (fiskerättsägare) i Härens fvof uppgår idag till 181. Den som äger fiske-
rätt som ingår i fiskevårdsområdet är medlem i fiskevårdsområdesföreningen. Av § 9 fiske-
lag (1993:787) framgår att fisket i enskilda vatten tillhör fastighetsägaren, det vill säga den 
eller de som står som lagfaren ägare till respektive fastighet innehar rätten till fiske om inte 
annat beslutas av fvof. Beslut om fiskerätt tas i regel inom fiskevårdsområdet på årsstäm-
man. Över tid slås fastigheter samman, byter ägare och får nya beteckningar. Därför är en 
årligen uppdaterad lista över fiskerättsägarna av största vikt för att hålla sig ajour med för-
ändringar i fastighetsbildningen. Enligt föreningsstadgarna § 18 ingår det i föreningens 
verksamhet att svara för att fiskerättsförteckningen hålls aktuell. I denna förteckning bör 
aktuella uppgifter framgå om fiskerättsbärande fastigheter, fastighetsägare och adressupp-
gifter. En medlemsförteckning finns att tillgå hos föreningen, som i första hand bör kon-
taktas ifråga om fiskerätt och ägoförhållanden.    

Föreningsadministration 
En väl fungerande fiskevårdsområdesförening kräver en välorganiserad administration med 
goda rutiner för styrelsearbete, ekonomisk förvaltning och konstruktiva årsstämmor. I för-
eningens stadgar anges formerna för föreningens och styrelsens administrativa roll. Stad-
garna bör vara utformade så att de motsvarar moderna förvaltningssätt.  
 

Bilagor: 1) Stadgar 
 2) Översiktskarta fiskevårdsområde 
 3) Protokoll från årsmötet 2010 
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 Bilaga 1. Stadgar för Härens fiskevårdsområde 
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Bilaga 2. Översiktskarta Härens fiskevårdsområde 
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Bilaga 3. Årsmötesprotokoll - 2010 
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Fiskevattnet 
Detta avsnitt beskriver fiskevårdsområdets största sjö Hären. Områdesbeskrivningar och 
vattenkvalitetstrender i övriga angränsande sjöar nämns endast vid jämförelser av biologiskt 
eller hydrologiskt intresse. 

Allmän sjöbeskrivning  
Hären ingår i Nissans vattensystem i Anderstorpsåns delavrinningsområde och är belägen 
strax sydväst om Gnosjö samhälle. Höjden över havet är 163,1 m, d v s ca 19 m över den 
punkt där Anderstorpsån går ut i Nissan. Anderstorpsån avvattnas från Hären och mynnar 
i Nissan strax norr om Ängåns inflöde i Nissan, Gislaveds kommun. Vattendragssträckan 
mellan sjöns utlopp och denna plats uppgår till 25 km. Det finns fyra vandringshinder i 
dammarna i Nennesholm, Mofors, Stjärnehult och Häryd. Samtliga utgör definitiva vand-
ringshinder för strömlekande fiskarter. Ca 5% av vattendraget är rensat. Höjden över havet 
i den övre delen är 163 m och i den nedre delen 143 m. Det innebär en lutning på 0,07 % 
vilket betecknas som liten lutning. Närmiljön domineras av barr/blandskog (29%) och be-
byggelse (23 %). Vattendragssträckan Götarpsån rinner från Götarpssjön och mynnar i 
uppströms Hären belägna Gnosjösjön. 
 
Hären är en humös oligotrof sjö med en areal på 4,01 kvadratkilometer och ett största djup 
på 11 meter. Stränderna är mestadels minerogena med grus, sten och sand. Vegetationen 
består i regel av sparsamma vassar, i norr och söder är de dock måttliga. Även kortskotts-
växter förekommer. Sjön omges huvudsakligen av barrskog med inslag av odlings- och 
myrmark. Tillrinningsområdet är 102,9 kvadratkilometer stort och består mestadels av 
skogs- och myrmark med en mindre andel odlad mark. Vandringshinder finns vid sjöns ut-
lopp samt uppströms vid Sunnerbosjön. Sjön Hären har naturvårdsklass 1 vilket innebär ett 
mycket högt naturvärde med en artrik fauna och flora. Den biologiska mångformigheten 
får anses som tämligen hög, främst beroende på den artrika fiskfaunan, den stora sjöytan, 
samt en mångformig strand- och vattenvegetation. 

Tabell 1. Hydrologiska uppgifter för sjön Hären. För förklaring av termer se Bilaga 1. 

Vattensystem 101/Nissan 
Sjökoordinater 635589-137323 
Topografisk karta 6DSV 
Höjd över havet (m) 163 
Avrinningsområdets storlek (km2) 106,9 
Sjöstorlek (km2) 4,01 
Sjövolym (miljoner m3) 10,4 
Sjöns medeldjup (m) 2,6 
Sjöns maxdjup (m) 11,0 
Teoretisk omsättningstid (år) 0,24 
Sjö i tillrinningsområdet (%) 8,96 
Strandlängd (km) 18,7 
Flikighetstal 2,6 
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Vattenkvalitet 
Vattnets kvalitet i sjön Hären redogörs utifrån genomförda undersökningar med avseende 
försurning (surhetsgrad och alkalinitet) och näringsförhållanden (över tid uppmätta fosfor- 
och kvävehalter i sjön). Förekomst av kvicksilver och andra miljögifter redogörs även för 
kortfattat. Detta för att ge läsaren en överskådlig bild av de parametrar som har betydelse 
för fisksamhällets status och utveckling.  

STATUSBEDÖMNING 
Den ekologiska statusen i Hären är klassad som Måttlig, utifrån Naturvårdsverkets bedöm-
ningsgrunder för den ekologiska statusen i sjöar och vattendrag (Handbok 2007:4). För att 
kunna bedöma den ekologiska statusen krävs underlag i form av mätningar av exempelvis 
fisk, bottenfauna eller påväxtalger. Det är undersökningar av bottenlevande smådjur (bot-
tenfauna) som avgjort den sammanlagda statusen. Undersökningar av fisksamhället, olika 
vattenkemiska resultat samt växtplankton visar dock på god status. Den hydromorfologiska 
påverkan innebär kortfattat i hur stor grad vattnet är påverkad av mänskliga aktiviteter. I 
Hären är enligt statusbedömningen denna påverkan liten, vilket innebär att sjöns vattennivå 
och utlopp i stort sett inte är påverkat av människan.  

KEMISK STATUS 
Den kemiska statusen uppnår ej god, då kvicksilverhalten enligt EG:s ramdirektiv för vat-
ten (2008/105/EG) nationellt sett överstiger gränsvärdet på 20 µg/kg (mikrogram per kilo) 
för kvicksilverhalt i biota. I två tredjedelar av länets sjöar överskrids även WHO/FAO:s 
gränsvärde på 0,5 mg/kg (milligram per kilo).  Vissa fiskarter, däribland gädda, har i Sverige 
ett högre fastställt gränsvärde på 1,0 mg/kg. De undersökningar som genomförts med gäd-
dor i Hären visar på förhöjda kvicksilverhalter.  

KVICKSILVER 
Mätningar av kemiska ämnen i Hären visar på att kvicksilver och kadmium överstiger 
gränsvärdet i fisk. Halterna av kadmium har sedan 1980-talet inte minskat på liknande sätt 
som för övriga metaller i insjöfisk, trots utsläppsbegränsande åtgärder och förbud mot an-
vändande av kadmium i många tillämpningar. Kvicksilverhalten i Hären låg under 1980 och 
1990-talet under 0,5 mg/kg men vid undersökningen 2003 hade halten mer än fördubblats 
jämfört med 1995 (Hedberg 2011).  
 
Under lång tid har utsläpp av kvicksilver skett både i Sverige och utomlands. Den främsta 
anledningen till varför kvicksilverhalterna är förhöjda är för höga halter i luftnedfall. Kvick-
silvret deponeras från luften och ansamlas och lagras i marken under lång tid. Ombildning 
sker genom biologisk nedbrytning (metylering) till metylkvicksilver vilket i sin tur urlakas 
till vatten och tas upp av vattenlevande organismer. Metyleringen av kvicksilver är framför 
allt biologisk och utförs av bakterier som lever under syrefria förhållanden. Bakteriernas ak-
tivitet ökar när de får tillgång till färskt organiskt material, och forskning pekar på att mety-
leringen är högst i miljöer med hög primärproduktion av plankton och alger (SLU 2009).  
 
Kvicksilvret anrikas och förhöjs genom hela näringskedjan, och halterna är som störst hos 
rovfisk som expempelvis gädda och fiskätande sjöfåglar.  I Sverige är kvicksilverhalterna i 
vanliga fiskarter ofta förhöjda. Metylkvicksilver är den farligaste formen av kvicksilver 
medför mer eller mindre skadliga effekter på nervsystemet och dess utveckling, hjärt- och 
kärlsystemet, immunsystemet, fortplantningssystemet samt njurar. Det går oftast bra att äta 
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fisk som kommer från ett vatten där kvicksilverhalten överskrider EG:s gränsvärde på 20 
mikrogram per kilogram. Livsmedelsverket har tagit fram kostrekommendationer som gäl-
ler för fisk. Det finns riktade råd till gravida och ammande kvinnor. Fisk som livsmedel har 
ett allmänt EU-gemensamt gränsvärde (förordning 1886/2006) på 0,5 milligram per kilo-
gram(mg/kg). Livsmedelsverkets kostråd till kvinnor som planerar att skaffa barn snart, 
som är gravida eller som ammar är att inte äta till exempel abborre, gädda eller gös mer än 
2-3 gånger per år för att undvika negativa effekter på foster och nyfödda. Det finns även 
indikationer på att fortplantningen hos fiskätande däggdjur och fågel påverkas av de höga 
halterna i fisk. 

NÄRINGSÄMNEN OCH PH-VÄRDE 
Fosforhalten i Hären ligger på senare år omkring 20 µg/l, vilket kännetecknar en mesotrof 
sjö. Enligt Länsstyrelsens sjöregister beskrivs sjön dock som näringsfattig, vilket förklaras 
av att bedömningen gjordes då sjön näringshalt var lägre än idag. Några toppar över 40 
µg/l på 1980 och 1990-talet indikerar en högre produktivitet i sjön under dessa år. Figurer 
över sjöns näringshalt och färgtal återfinns i Bilaga 3 (sida 69). Innan kalkningen påbörjades 
uppmättes pH under 5. Efter påbörjad kalkning 1984 har pH förbättrats från strax under 6 
till närmare 7(Länsstyrelsens kalkdatabas). 
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Figur 1. pH- och alkalinitetsdiagram för Hären. Stödlinjerna visar gränsvärdena för pH (6) och alkaliniteten 
(0,1 mekv/l).  

ÖVRIGA TUNGMETALLER 
Belastning av tungmetaller från omgivande mark är konstaterad från tidigare mätningar i 
Anderstorpsån och Götarpsån. En stor del av Anderstorpsåns nuvarande metallbelastning 
härrör troligtvis från läckage från förorenade markområden. Höga halter av koppar, krom, 
nickel och arsenik har uppmätts och kontaminerade sediment sägs vara en indirekt följd av 
tidigare industriverksamhet (. De sedimentbankar som finns i vattensystemet innefattar de-
lar av Gnosjösjön, den norra delen av Svanshalsen samt Regarnsviken (fvof muntl. 2012). 
Transporten av krom och kadmium har visat sig generellt vara högre i Anderstorpsån. För 
flertalet av metaller är dock tillförseln högre i Götarpsån (nickel, zink, bly och koppar). En 
viss del av de transporterade metallerna fastläggs genom sedimentation i Hären. Dagvatten 
är enligt beräkningar den källa som bidrar mest till förorening med metallerna bly, koppar 
och zink. Utsläpp från industrin är den beräknade källa som bidrar mest till transporterna 
av kadmium, nickel och i viss utsträckning krom. Gnosjö reningsverk bidrar framförallt 
med metallerna zink och kadmium (Lindqvist 2010). 
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Statusklassning - Kadmium    
Uppnår ej god 
Mätningar av kemiska ämnen i Hären visar på att Kadmium 
överstiger gränsvärdet i fisk. Gränsvärdet gäller för EU:s 
vattendirektiv och gäller inte för saluföring eller mänsklig/human 
konsumtion av fisk. Kostrekommendationer utfärdade av 
Livsmedelsverket kan gälla för vissa arter. 

Naturvärden 
Sjön Hären är utpekad som regionalt värdefull ur fiske- och natursynpunkt (2006). Den bi-
ologiska mångformigheten får anses som tämligen hög, främst beroende på den artrika 
fiskfaunan, den stora sjöytan samt en mångformig strand- och vattenvegetation. Sjön har 
en mycket hög biologisk funktion och hyser höga raritetsvärden. Bland häckande sjöbero-
ende fågelarter märks bland annat storlom, fisktärna och häger. Flera unika fytoplankton 
har påträffats i sjön. Sjötåtel, spikblad och strandlummer växer i och vid sjön. Förekom-
mande fiskarter var år 1967 ål, gädda, sutare, vimma, löja, braxen, mört, lake, gers, gös och 
abborre. Flodkräftor har funnits inom fiskevårdsområdet men försvann sedan kräftpest 
drabbade sjön Hären år 1957. Flodkräfta har tidigare även funnits sparsamt i Sjöarpasjön. 
Troligtvis är flodkräftan nu helt försvunnen från samtliga av Härens omkringliggande sjöar. 
Naturvärdesbedömningen från 2005 (Carlsson & Liliegren 2005) innefattar Anderstorpsån 
uppströms (Götarpsån) och nedströms (Härydsån) Hären, där en utförlig inventering ut-
förts enligt en särskild metodik som används vid biotopkarteringar av vattendragets natur-
värden. I bedömningen och värderingenav vattendragen ingår kriterierna ”Naturlighet” och 
”Raritet” men även begrepp som ”Speciella förhållanden” och ”Artrikedom” har viktiga 
roller. I bedömningen har man bland annat värdesatt graden av naturlighet, som påverkas 
av fysiska förändringar, till exempel uträtning, kanalisering, rensning, indämningar etcetera. 
Värderingen grundas dels på hur stor del av vattendraget som påverkats. I naturvärdesbe-
dömningen ingår även faktorer som påverkar flödet i vattendraget, till exempel reglerbara 
dammar, sjöutlopp, förekomst av diken. Även andelen starkt påverkade markanvändnings-
typer (åker, hyggen, bebyggelse samt anlagda ytor) ingår. Förekomst av definitiva vand-
ringshinder finns i sjöns in- och utlopp, vilket bland annat innebär att förekommande sig-
nalkräftor hindras från att spridas på naturlig väg. Metoden som användes vid naturvärdes-
bedömningarna finns utförligt beskriven i rapporten ”Biotopkartering – vattendrag” (Läns-
styrelsen i Jönköpings län, 2002) och i Naturvårdsverkets handbok för miljöövervakning 
(Naturvårdsverket 2003).  

Bilagor: 
1.  Bilaga 1. Ordlista sjötermer och vattenkemi  
2. Bilaga 2.1-2.3. Naturvärdesbedömning av vattendrag i  

Jönköpings län 2005 – Nissans nedre avrinningsområde. 
3.  Sjöbeskrivning enligt Trybom 
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Bilaga 1. Förklaring av sjötermer och  
vattenkemi 

Förklaring av termer 

VATTENSYSTEM 
Med vattensystem menas alla de vatten som bidrar till flödet i ett vattendrags utlopp. De 
vattenområden som ingår Härens fiskevårdsområde hör till Nissans vattensystem. Med 
Nissans vattensystem menas då alla de sjöar och andra vatten som avvattnas av Nissan med 
biflöden. 

AVRINNINGSOMRÅDE 
Med avrinningsområde menas det område som uppströms en viss punkt i ett vattendrag 
bidrar till vattenföringen i denna punkt, t.ex. en sjös utlopp. Avgränsningen mot angrän-
sande områden kallas ytvattendelaren.  

SJÖKOORDINATER 
En sjös koordinater fås från SMHI:s ”Svenskt Vattenarkiv”, vilket hämtat sin information 
från databasen ”Svenskt Sjöregister”. Databasen har skapats för att på ett enhetligt sätt lo-
kalisera en sjö. Identifieringskoden i registret är sjöarnas läge i syd-nordlig och väst-östlig 
riktning, definierad genom x- och y-koordinaten för sjöns utlopp i Rikets koordinatnät, 
med vilkas hjälp man kan hitta sjön på den topografiska kartan. 

HÖJD ÖVER HAVET 
I allmänhet är siffran hämtad från topografiska kartan. Höjden varierar dock med vatten-
ståndet över året. Antalet fiskarter och fiskarnas biomassa avtar i allmänhet med höjden 
över havet. Höjden över havet har inverkat på vilka fiskarter som vandrat in i sjön.  

SJÖVOLYM 
Ett grovt mått på sjövolymen erhålls genom att multiplicera medeldjupet (m) med arealen 
(m²).  

MEDELDJUP 
Medeldjupet utgör summan av uppmätta djupvärden dividerat med antalet uppmätta djup-
värden och är vanligen ca 1/3 av det största djupet. 

MAXDJUP 
Med maxdjup avses största djup i meter, vilket fås genom lodning eller från djupkarta om 
sådan upprättats. 

TEORETISK OMSÄTTNINGSTID 
En sjös omsättningstid har stor betydelse för t.ex. sjöns försurningskänslighet och dess 
känslighet för övergödning. Omsättningstiden beräknas som sjövolym/årlig avrinning och 
är alltså ett mått på hur lång tid det teoretiskt tar att byta ut sjöns vatten genom tillrinning-
en. 
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STRANDLÄNGD OCH FLIKIGHETSTAL 
Den totala längden av sjöns stränder inklusive öar, vilken uppmäts på kartan. Sjöns flikig-
hetstal fås genom att dividera sjöns strandlängd med längden på omkretsen på en cirkel 
med samma yta som sjön. Flikighetstalet 2 innebär att en sjö har två gånger så lång strand-
längd som en cirkel med sjöns yta skulle ha. 
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Bilaga 2.1. Naturvärdesbedömning av  
vattendrag i Jönköpings län 2005 
 – Nissans nedre avrinningsområde 

Hydrologi 
Avrinningsområdet omfattar Nissans avrinningsområde från Norra Gussjön ned till läns-
gränsen, med undantag av Västerån och Österån. Till de sk. Nissansjöarna hör sjöarna 
Norra Gussjön, Hammarsjön, Algutstorpasjön, Vikaresjön och Södra Gussjön. Alla ligger i 
Nissans huvudfåra norr om Gislaved. Biflödena Västerån och Valån mynnar i Norra Guss-
sjön, Hylteån och Källerydsån mynnar i Vikaresjön. I söder finns Anderstorpsån och de 
övre delarna av Tröppjaån och Färgån, där huvuddelen av vattensystemen mynnar på andra 
sidan länsgränsen.  
 
Avrinningsområdet är ca 575 km2 stort och ligger på en höjd av 150-300 m över havet. Tä-
torter inom området är Gislaved, Smålandsstenar, Hestra och Källeryd. Av större sjöar kan 
förutom Nissansjöarna även nämnas Jällunden (Färgåns källsjö) Norra Vallsjön (i Valåns 
vattensystem) samt Hären (Anderstorpsån). Avrinningsområdet ingår i Gislaveds och Gno-
sjö kommuner.  

Naturgeografi 
Avrinningsområdet ingår i den naturgeografiska regionen "sydsvenska höglandets och små-
landsterrängens myrrika västsida". Berggrunden domineras av grå ortognejser förutom i 
norr kring Nissansjöarna där röda ortognejser och fältspatrik granit överväger. Här och var 
förekommer insprängda stråk av metabasiter, dock inte i någon större omfattning. Topo-
grafin i söder förs till Smålands urbergsslätt som karaktäriseras av en relativ flack terräng. I 
de norra delarna ökar reliefen och den kulliga terrängen vidtar. 
 
Landskapet är myr- och barrskogsdominerat med inslag av jordbruksmark främst kring de 
nedre delarna av Nissan. Jordarten är torv och morän. Längs Nissans dalgång dominerar 
dock sandiga och grusiga isälvs- och issjösediment. Från Villstad upp till Nissansjöarna 
finns stora issjöavlagringar som präglas av mo och sand. Här har Nissan skapat ett utpräglat 
meandersystem med aktiva erosionsprocesser och en tilltalande landskapsbild. Även kring 
Hammarsjön förekommer geovetenskapliga värden i form av terrassliknande ås- och kull-
formationer uppbyggda av isälvsmaterial. 
 
Kring Valåns vattensystem och norra delen av Nissansjöarna, inom Ranneboområdet, ut-
görs omgivningarna av ostörda och vildmarksartade myr- och skogsbygder. Det kuperade 
moränlandskapet med små insprängda odlingsmarker utgör ett riksobjekt för det rörliga fri-
luftslivet. 
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Sjöar och vattendrag 

KARAKTÄRISTIK 
Ytvattnen präglas av näringsfattigdom och tämligen höga humushalter. De större sjöarna 
har något klarare vatten medan de mindre kan vara kraftigt humösa. Vattendragens och 
sjöarnas grundbottnar utgörs till övervägande del av minerogent sand, grus och stenmateri-
al. I anslutning till Nissadalens issjösediment domineras stränderna av sandmaterial. Torv 
och organogent material förekommer främst i skyddade vikar samt där myr ansluter till 
vattnen. I humuspåverkade mindre sjöar kan hela bottnar utgöras av sedimenterat dy-
material. 
 
Vattenvegetationen är sparsam. I klarvattensjöar överväger ofta kortskottsvegetationen, 
medan brunvattnen domineras av säv, starr och flytbladsväxter. Fågelfaunan är ensartad 
men kan framför allt i örika större sjöar vara individrik. Arter som drillsnäppa, gräsand, 
knipa, storskrake och storlom är allmänt förekommande. Fiskfaunan är generellt också art-
fattig. I sjöarna uppträder vanligen 6-8 arter, typiska för den näringsfattiga sjön. Av sjöarna 
är Lillesjön säregen. Förutom att den är tämligen opåverkad av mänsklig verksamhet, har 
den inget ytvattenutlopp. Avrinningsvattnen dränerar igenom de sandiga issjö- och 
isälvsavlagringar som avgränsar sjöbäckenet. 

NATURVÄRDEN I SJÖAR  
I Jällunden och Nissansjöarna återfinns en mer mångformig fiskfauna med drygt 10 rap-
porterade arter. De båda djurplanktonätande arterna sik och siklöja återfinns bl a i Jällun-
den och Norra Vallsjön. Enstaka förekomster av flodkräfta finns fortfarande kvar i några 
av de mindre tillflödena. Strömlevande öringbestånd finns i flertalet vattendrag. 
 
Vattenvegetationen uppvisar ett fåtal kända rariteter. De rödlistade arterna klotgräs (sårbar, 
VU) och strandlummer (Hänsynskrävande, NT) är rapporterade från Södra Gussjön. De 
två igelknoppsarterna plattbladig igelknopp och flotagräs förekommer i vattensystemet.  
I Södra Gussjön har skalbaggen Riolus cupreus (VU) påträffats. 
 
Sammanfattningsvis kan sägas att förekomsten av klotgräs och skalbaggen Riolus cupreus ut-
gör vattensystemets mest anmärkningsvärda arter. Inom avrinningsområdet bedöms Södra 
Gussjön inneha särskilt höga naturvärden. Jällunden, övriga Nissansjöar och Norra Vall-
sjön får anses utgöra höga naturvärden. Nissans erosions- och meanderlandskap nedströms 
Nissansjöarna, ned till Anderstorpasjöns mynning, utgör ett för naturvården riksintressant 
område.  

VÄRDEFULLA VATTEN 
I arbetet med att föreslå regionalt och nationellt värdefulla vatten har följande vattenobjekt 
utpekats ur naturvårdssynpunkt; 
Nationellt särskilt värdefull; Valån 
Nationellt värdefulla; Nissan (Anderstorpsån-Södra Gussjön), Södra Gussjön, Norra och 
Södra Vallsjön 
Regionalt särskilt värdefulla; Moa sågbäck, Källerydsån 
Regionalt värdefull; Nissan (länsgräns-Anderstorpsån), Flankabäcken, Flinterydsbäcken, 
Hären, Vikaresjön och Norra Gussjön 
 
För fisket har följande vattenobjekt utpekats: 
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Regionalt värdefulla: Nissansjöarna och Valån 
 
Två av vattendragen, Nissan (N Gussjön-Svanån) och Valån, bedömdes höra till högsta 

klassen ”Mycket högt naturvärde” (•), 10 till ”Högt naturvärde” (•), 5 vattendrag till 

”Måttligt naturvärde” (•), och 3 till ”Lågt naturvärde” (•), se nedanstående diagram. 
 
 
 

 

Vattendrag per naturvärdesklass
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Bilaga 2.2. Naturvärdesbedömning –  
Anderstorpaån. (Utdrag från Naturvärdes-
bedömning av vattendrag i Jönköpings län 
2005)
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Bilaga 2.3. Naturvärdesbedömning  
– Götarpsån. (Utdrag från Naturvärdes-
bedömning av vattendrag i Jönköpings  
län 2005) 
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Bilaga 3. Sjöbeskrivning enligt Filip Trybom 
(1895)  
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Fiskbeståndet 
 
Härens fiskbestånd finns närmare beskrivet i utvärdering av nätprovfisket 2010, Bilaga 3 
(sida 67).  

Fiskarter i Härens fiskevårdsområde 
Tabell 4. Naturliga respektive introducerade arter 

Naturligt förekommande arter Introducerade arter 

Abborre Gös 
Benlöja Signalkräfta 
Gädda  
Gers  
Mört  
Braxen  
Sutare  
Lake  
Vimma (förekomst enligt FVOF, 
ej konstaterad vid provfiske) 

 

Ål  
 

Artbeskrivningar 
Nedan följer artbeskrivningar för de i Härens fiskevårdsområde 11 förekommande fiskar-
terna.  

ABBORRE (PERCA FLUVIATILIS) 

 
Abborren är en utpräglad stimfisk. Som yngel livnär sig abborren huvudsakligen på djur-
plankton. I takt med att abborren växer övergår den till att bland annat äta bottenfauna och 
vid en längd om cirka 150 millimeter består födan huvudsakligen av fisk. Abborren är en 
varmvattensälskande art och förekommer såväl strandnära som pelagiskt. Tidvis förekom-
mer den i mycket stora stim över sjöars djupområden där den bland annat jagar småfisk av 
olika typer. Är konkurrensen om föda stor kan arten bilda så kallade tusenbrödrabestånd 
vilket innebär att individerna blir mycket småvuxna. I och med övergången till en diet som 
innefattar småfisk tenderar abborrens och även andra fiskätande arters tillväxt att öka mar-
kant vilket kan åskådliggöras mycket tydligt via åldersanalyser. Genom så kallad tillbakaräk-
ning erhålls ett mått på tillväxt.  



Hären med flera sjöars fiskevårdsområde – Lokal förvaltnings- och utvecklingsplan 
 
 

 39 

Abborren leker om våren vid en vattentemperatur omkring 7-8 grader. En stor hona kan 
lägga upp till 300 000 ägg. Äggen som omsluts av ett klibbigt geléskikt fäster på allehanda 
utstickande objekt såsom sjunkna trädgrenar eller dylikt. Äggen kläcks efter 1-3 veckor be-
roende på temperatur (Pethon 2004). 

BENLÖJA (ALBURNUS ALBURNUS) 

 
Namnet löja är ett gammalt namn på små och silvriga fiskar. Benlöjan är en liten (max 20 
cm) karpfisk som uppträder i stora stim tätt under ytan i varma och näringsrika vatten. Det 
är den kanske vanligaste fisken man ser i lugnflytande, breda åar när den rör sig ytligt och 
letar föda. Den är mörk över ryggen, i övrigt silverfärgad och har ganska stora ögon. Mun-
nen är uppåtriktad vilket är en fördel för en fisk som söker sin föda på vattenytan. Födan 
består av plankton, skaldjur och insekter. Leken sker i regel inte förrän vattentemperaturen 
nått 18 grader. Benlöjan återfinns i Östersjön och i sjöar i stora delar av Sverige. Den är nå-
got ovanligare på västkusten. Benlöja används främst som agnfisk, men av fjällen tillverka-
des förr också ett silverfärgat pigment för att behandla konstgjorda pärlor med 
(www.fiv.se). 

BRAXEN (ABRAMIS BRAMA) 

 
Braxen är allmänt förekommande i de södra och mellersta delarna av landet samt utmed 
Norrlandskusten och i Östersjöns skärgårdar. Braxen är vanlig i grunda insjöar med riklig 
växtlighet, men även i lugnt eller långsamt rinnande vatten. Födan består av maskar, muss-
lor och snäckor. Större individer äter även fisk. Leken sker på grunt vatten i maj-juli. Äggen 
klibbas fast på vattenväxter och kläcks efter 2-12 dygn. Ynglen simmar sedan i stim längs 
stränderna och livnär sig på plankton då gulesäcken är förbrukad. Braxen har en hög kropp 
som är sammantryckt från sidorna. Som mest kan den bli ca 80 cm lång och väga upp till 9 
kg. I Sverige blir den dock sällan större än 3 kg. Braxen är en uppskattad sportfisk och är 
god som stekt eller inkokt (Pethon & Svedberg 2004). 

GERS (ACERNIA CERNUA)  

 
Gersen tillhör abborrfiskarna och kan bli upp till 25 cm. Vanligtvis är den ofta mindre, 5-15 
cm. Gersen har slemfyllda gropar på huvudet och taggar på gällocken. Förlängningen av 
fenorna, de så kallade fenstrålarna är vassa och kan ge irriterade sår om man sticker sig. Ar-
ten förekommer över hela Sverige med undantag för ett fåtal platser. Den lever bottennära 

http://www.fiv.se/
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där den livnär sig på fjädermygglarver, kräftdjur, musslor och andra bottenlevande organ-
ismer. Vid tidpunkten för lek vilket infaller under april-maj när vattnet har nått en tempera-
tur om ca 10-15 samlas gersen i stora stim. Honan lägger klibbande rom som fastnar på 
botten vilka kläcks efter 8-12 dagar beroende på vattentemperatur. Vanligtvis räknar man-
med att gersen blir könsmogen vid 2 års ålder (www.fiv.se). 

GÄDDA (ESOX LUCIUS)  

 
Gäddan är Sveriges främsta sportfisk och anses av vissa vara en delikatess. Gäddan är en 
utpräglad rovfisk vilken redan som yngel snabbt övergår till en fiskdiet. Gäddans jaktbete-
ende bygger på överraskning och den räknas till så kallade bakhållspredatorer. En bakhåll-
spredator intar en ställning (gärna i kamouflage av vattenväxtlighet) varifrån den gör utfall 
mot förbisimmande bytesfiskar. Vissa gäddor anpassar dock sitt födosöksbeteende till att 
jaga pelagiskt1 efter stim av till exempel siklöja och nors. 
 
Det är ett känt faktum att gädda vanligen är underrepresenterad i standardiserade nätprov-
fisken på grund av artens levnadssätt. 

GÖS (STIZOSTEDION LUCIOPERCA) 

 
 
Gösen ingår i familjen abborrfiskar som ingår i den artrika ordningen Perciformes. Gösen 
trivs i främst varma vatten med en hög medeltemperatur. Arten förekommer i både sjöar, 
strömmande vatten och i kusternas brackvattenområden. Den trivs bäst i grumliga, måttligt 
näringsrika sjöar med hög syrgashalt. 
 
Det grumliga vattnet ger gösens konkurrensfördelar gentemot andra arter då dess syn är 
välutvecklad. Inte sällan kan man anta ett visst gult sken i gösens ögon vilket beror ett re-
flekterande lager. Detta lager, kallat tapetum lucidium, gör att det ljus som når ögat reflek-
teras ett flertal gånger. Högt belastade sjöar i fråga om näring kan således gynna tillväxten.  

                                                 
1 Med pelagial avses en sjös fria vattenmassa. 
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LAKE (LOTA LOTA) 
 

 
Namnet lake kommer av ett germanskt ord som betyder ”den slemmiga”. I likhet med 
torsken har den en skäggtöm på underkäken. Laken finns i större delen av landet samt i 
Östersjöns skärgårdar ner till Kalmarsund. Leken sker i december-mars över sandiga, gru-
siga eller steniga sjö- och flodbottnar vid en vattentemperatur av 0,5 - 4,0 grader . En hona 
kan lägga upp till 5 miljoner ägg vilka kläcks efter 7-10 dygn. Från sjöar och skärgårdar kan 
laken årligen under hösten vandra upp i rinnande vatten för att leka och tillbringa vintern 
där. Laken återvänder varje år till sitt hemmavatten för övervintring och lek. Könsmogna-
den inträffar vid 2-5 års ålder. Laken kan bli storvuxen och individer på strax över 8 kilo 
har fångats i svenska vatten. Laken trivs i kallt och klart vatten på mjuka eller leriga bottnar 
i vattnens djupare partier där strömmen inte är för stark. Den är utpräglat nattaktivt som är 
passiv under dagen då den gömmer sig i håligheter eller under trädrötter. Unga individer 
lever av dagsländelarver, kräftdjur, musslor och snäckor medan de äldre är glupska rovdjur 
som lever av fisk som abborre och mört samt av fiskrom och kräftor. (www.fiv.se) 

MÖRT (RUTILUS RUTILUS) 

 
I Sverige är mört en av de valigaste fiskarterna och förekommer över i stort sett hela landet. 
Mörten tillhör familjen karpfiskar och återfinns i såväl sjöar som rinnande vatten och före-
kommer även i Östersjöns brackvatten. Arten är en stimfisk och kännetecknas främst av 
sina röda ögon och silverglänsande kropp. Födan består bland annat av insektslarver och 
djurplankton. Leken sker vanligen över mycket grunt vatten under maj-juni då vattentem-
peraturen överstiger 10 grader. Arten samlas i stora stim inför leken där honan lägger upp 
till 200 000 romkorn som fastnar på vattenväxter och andra föremål till exempel stenar. 
Rommen kläcks, beroende på temperatur, efter 4-10 dygn och är då cirka 1 millimeter 
stora. Efter omkring 6 månader uppgår längden till ca 5 centimeter (Pethon & Svedberg 
2004, www.fiv.se).   
 

SUTARE (TINCA TINCA) 

 
Sutaren förekommer främst i växtrika sjöar men också i svagt rinnande vatten. Arten kän-
netecknas av sin relativt höga kroppsform med en mycket kraftig stjärt och sina skägg-
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tömmar i mungiporna. Färgteckningen varierar från guld och koppar till mörkgrön. Den är 
en tålig fisk och klarar såväl låga syrehalter som höga vattentemperaturer. Ofta är sutare 
och ruda de sista två fiskarna som överlever i sjöar med syrgasbrist. Födan söks främst un-
der natten och utgörs bland annat av musslor, kräftdjur, växter och insekter. Arten leker 
under juni-juli i tät undervattensvegetation där honan lägger upp till 600 000 romkorn som 
klibbar fast. Rommen kläcks efter ca 1 vecka. Arten kan nå vikter på upp till 9 kilo men blir 
i regel betydligt mindre (Pethon & Svedberg 2004, www.fiv.se).   

Lek- och uppväxtplatser 
Lek- och uppväxtplatser för gädda, braxen finns enligt Länsstyrelsen arkiv i sjöns södra del 
vid Kallset (”Lillesjön”), i Gräsviken (väster om ön Kiddö) och i Regarnsviken (”Svanhal-
sen”). Gäddan vandrar troligtvis också upp för lek i Horsasjöns strandnära grundområden. 
Enligt uppgift från FVOF har vimma i lekdräkt påträffats vid Härydsåns mynning.  En vik-
tig lekplats för mört och troligen även annan karpfisk i strömpartierna nedanför dammut-
loppen vid Gåröström i Gnosjösjöns inlopp. Vid fel vattenstånd och reglering har leken 
uteblivit (Föreningsenkät 2010). Föreningen bör aktivt arbeta för att säkra, bevara och åter-
ställa befintliga lekområden- och uppväxtmiljöer. På så vis säkerställs de biologiska förut-
sättningarna för fiskarternas fortlevnad. Åtgärder som berör detta arbete anges i avsnittet 
”Mål- och åtgärdsförslag”. 

Beståndsutvecklingen 
För olika fiskarters förekomst, status och utveckling hänvisas till föreliggande nätprovfiske-
utvärdering. Denna baseras på det standardiserade nätprovfisket 2010 (Bilaga 3). 

Historiska uppgifter 

Tabell 5. Tidigare fiskeribiologiska undersökningar i Härens fiskevårdsområde. 

Årtal Sjönamn Undersökning/ rapportnamn 

1967 Hären Provfiskeanalys 
1989, 1993, 
2003, 2010 

Hären Provfiske (Fiskevattenägarförbundet) 1989. Nät-
provfiske 1993, Nätprovfiske 2003, Nätprovfis-
keuvärdering 2010 

1994, 1998, 
2006 

Sunnerbosjön Nätprovfiske fältrapport 1994, 1998, 2006 

1993, 2003 Sjöarpasjön Nätprovfiske fältrapport 1993, 2003 
1967 Hagasjön Provfiskeanalys 

Dagsläget  

Abborre 
Sjön Hären nätprovfiskades senast av Länsstyrelsen i Jönköpings län år 2010. Länsstyrel-
sens tidigare provfisken visar att sjöns fisksamhälle har gått från att vara vitfiskdominerat 
till rovfiskdominerat. Vid nätprovfisket 2010 fångades totalt 664 abborrar med en samman-
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lagd vikt på 9,8 kg. Fångst per ansträngning visar på ett jämförelsevis högt antal abborrar i 
sjön. Vikten per nät var dock jämförelsevis låg samtidigt som fångsten visade en hög andel 
av årsyngel och fjolårsyngel. Även om reproduktionen fungerar så är medelstorleken låg 
och den höga förekomsten av småabborrar i sjön får förstås konsekvenser för fisket. I ett 
enkätutskick 2010 till fiskerättsägare och FK Fenan anger framförallt fiskeklubbens med-
lemmar att de upplever en minskning av abborren. Födokonkurrensen inom beståndet hos 
unga årsklasser av abborre förvärras antagligen av beståndstillväxten hos gös, vilket håller 
nere abborrens tillväxt i sjön. Predation av gös på sjöns abborrbestånd reglerar också san-
nolikt förekomsten av stor abborre.  
 
Fenomenet med tusenbrödrabestånd är vanligt i näringsfattiga vatten med abborre som 
top-predator. Tillväxten hos abborren hämmas i första hand av konkurrens om näringen 
inom beståndet. Dessa sjöar domineras således av långsamt växande småabborrar och fö-
rekomsten av stora individer i beståndet styrs ofta av kannibalism. Den långsamma tillväx-
ten får även konsekvenser för abborrens reproduktion, vilken vissa år rentav uteblir på 
grund av att romläggningen är för liten i förhållande till yngelöverlevnaden. Med tanke på 
Härens låga siktdjup och bruna vatten, har gösen också förmodligen en konkurrensfördel 
med avseende på predationsframgång, då gösen är en betydligt skickligare jägare i sjöar där 
ljusförhållandena är sämre.  

Gädda 
Gäddbeståndets storlek och status är svårt att bedöma utifrån standardiserade provfisken, 
eftersom artens levnadssätt och beteende skiljer sig från abborre och gös, vilka i större ut-
sträckning jagar pelagiskt. Utifrån Länsstyrelsens senaste tre nätprovfisken, där gädda vid 
endast ett tillfälle fångats, anses beståndet sparsamt. Gäddan är en viktig art för sjöns sport-
fiskare och har även i äldre tid betytt mycket för fisket i sjön. Gäddutsättningar var som 
nämnts i tidigare kapitel vanliga i mitten av 1900-talet och åtgärder som utplacering av ris-
vasar var ett vanligt inslag i fiskevården under efterkrigstiden. Många fiskare inom fiske-
vårdsområdet anser att gäddbeståndet i sjön Hären har minskat de senaste åren. Balansen 
mellan olika arter i sjön styrs av en mängd faktorer, såsom temperatur- och syreförhållan-
den, biologiska interaktioner mellan och inom arter, tillgång på bra uppväxt- och lekplatser. 
Det man i framtida åtgärdsarbeten bör fokusera på är att tillgodose behovet av bra gäddbi-
otoper och öka förutsättningarna för reproduktion. Fisketrycket på gädda är troligtvis inte 
nämnvärt högt, i jämförelse med gösfisket, men fredningstider och en justering av minimått 
och införa av antal fiskar per fisketillfälle. En grundlig utredning och konsekvensanalys av 
sådana regeländringar måste dock utföras innan sådana aktualiseras. Information och för-
ankring hos fiskerättsägare och andra berörda är viktiga delar i denna process. 

Gös 
Vid Länsstyrelsens nätprovfiske 2010 var fångst per ansträngning normal gällande antalet, 
men fyra gånger större än jämförelsevärdet med avseende på vikt. Individstorleken var 
alltså hög, vilket tyder på att gösbeståndet i Hären håller en jämförelsevis hög medelvikt. 
Gösen är förmodligen sjöns viktigaste tillgång för sportfisket, där den fiskas företrädesvis 
från båt med trollingmetoder, enligt enkätsvaren från fiskekortsköpare.  Vissa fiskare har 
noterat en ökning av gösbeståndet, på bekostnad av arter som abborre och mört. En del 
aktiva fiskare är nöjda med gösfisket men är bekymrade över andelen undermålig fisk. Man 
anser att mindre gösar dominerar i fångsterna och endast enstaka stora fiskar har noterats 
under 2010. 



Hären med flera sjöars fiskevårdsområde – Lokal förvaltnings- och utvecklingsplan 
 
 

 44 

Övriga fiskarter 
Förekomst och beståndsutveckling av sjöns karpfiskar; mört, braxen, sutare omnämns i Bi-
laga 3. Laken är underrepresenterad vid nätprovfiske med standardiserade metoder. Det är 
därför svårt att säga något definitivt om dess nuvarande status och utbredning i sjön. Då 
kunskapsunderlaget är bristfälligt kring arten, och för att den endast har ringa betydelse för 
fisket som helhet, utelämnas en närmare beskrivning av arten i denna plan. Förekomst av 
Vimma har inte kunnat konstateras vid nätprovfisket 2010. Dock nämns att en av tio fång-
ade karpfiskhybrider möjligen skulle kunna vara en vimma. Arten är känd hos föreningen 
sedan tidigare och den har även påträffats vid provfisket år 1989, ett provfiske som genom-
fördes av fiskevattenägarförbundet på uppdrag av fvof. Arten omnämns även i Länsstyrel-
sens provfiske 1993. Enligt uppgift från föreningen förekommer vimma fortfarande spar-
samt och reproducerar sig i sjön; vid utloppet till Anderstorpsån vid Häryd samt i sjöns 
norra del (”Svanhalsen”) nedströms Gnosjösjön. Arten har påträffats vid ett anordnat täv-
lingsfiske och av enskilda fiskerättsägare (Göran Eriksson, muntl. 2012).  
 

 
Figur 2. En av många stora gösar tagna i bottensatta nät vid 2010 års nätprovfiske (Foto: Länsstyrelsen) 
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BILAGA 4. Nätprovfiskeutvärdering 2010  

Sammanfattning 
Hären provfiskades av Länsstyrelsen i Jönköping i början på augusti 2010. Fisket utfördes 
enligt standardiserad metod för provfiske med översiktsnät (Appelberg och Bergquist, 
1994) varpå 32 bottensatta nät lades ut. Sjön har tidigare provfiskats 1993 och 2003. Syftet 
med genomfört provfiske är kalkningseffektuppföljning, regional miljöövervakning och sta-
tusbedömning för vattenförvaltningen. Provfisket utgör också ett underlagsmaterial i den 
förvaltnings- och utvecklingsplan som utarbetas för Hären under 2011. 
 
Sammanfattningsvis visar provfisket att fiskfaunan i Hären är mycket artrik. Till antalet 
dominerades fångsten av mört och abborre, följt av gers, gös, benlöja och braxen. Dessu-
tom fångade flera karpfiskhybrider. Det fanns även spår av ål och kräfta i näten och det ska 
enligt uppgift finnas gädda, lake och sutare i sjön. Utebliven fångst av gädda sedan provfis-
ket 1993 tyder på att beståndet inte är starkt. 
 
Härens fisksamhälle har gått från att vara vitfiskdominerat till rovfiskdominerat. Braxen ut-
gjorde en betydligt mindre del av fångsten 2010 jämfört med 1993. Istället har gösen kom-
mit att dominera. Utsättningar av gös har gjorts vid ett flertal tillfällen, senast 1999. Gösbe-
ståndet har ökat kraftigt sedan sjön började provfiskas av Länsstyrelsen 1993 och repro-
duktionen har varit lyckad de senaste åren. Även abborre, gers och mört visade på god re-
krytering och årsyngel fanns i fångsten. Ur försurningssynpunkt är vattenkemin bra och 
ingen reproduktionsstörning till följd av försurning har observerats vid något provfisketill-
fälle. 
 
Fisksamhällets status har varit god vid samtliga provfisketillfälle, men flera parametrar har 
försämrats. Anledningen beror framförallt på att gösbeståndet blivit starkare och utgör en 
stor del av biomassan i sjön. En fortsatt utveckling i samma riktning med ett växande be-
stånd av gös på bekostnad av andra arter kan få till följd att den ekologiska statusen kom-
mer att sänkas vid nästa provfisketillfälle. 
 
Försurningsgrad Måluppfyllelse kalk Rovfisk- eller vitfiskdominerad Ekologisk status Sportfiskeintresse 

1 Ja Rovfisk God Bra 

Områdesbeskrivning 
Hären ingår i Nissans vattensystem och är belägen strax sydväst om Gnosjö. Enligt Läns-
styrelsens sjöregister beskrivs sjön som humös oligotrof sjö med en areal på 4,01 kvadrat-
kilometer och ett största djup på 11 meter. Stränderna är mestadels minerogena med grus, 
sten och block. Sjön omges huvudsakligen av barrskog (framförallt tall) med inslag av od-
lings- och myrmark. Det finns flera hus intill sjön och även industrier. Under provfisket 
observerades flera båtar i sjön och fritidsfisket var flitigt. Tillrinningsområdet är 102,9 km2 
stort och består mestadels av skogs- och myrmark med en mindre andel odlad mark. Vand-
ringshinder finns vid sjöns utlopp samt uppströms vid Sunnerbosjön. Hären får anses som 
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påverkad, främst beroende på kommunala och industriella utsläpp, försurningsskador innan 
kalkningen samt ett betydande friluftsliv. 
 
Vegetationen består framförallt av vassar. Vid provfisket observerades även topplösa och 
vit näckros. Sjön har en mycket hög biologisk funktion och hyser höga raritetsvärden. Flera 
unika fytoplankton har påträffats i sjön. Sjötåtel, spikblad och strandlummer växer i och vid 
sjön. Bland häckande sjöberoende fågelarter märks bl.a. storlom samt kolonier av fisktärna 
och häger. Fiskfaunan är artrik och förekommande fiskarter enligt Länsstyrelsens fiskregis-
ter är abborre, benlöja, braxen, gers, gädda, gös, lake, mört, sutare, ål och karpfiskhybrider. 
Utsättningar av gös har gjorts vid ett flertal tillfällen mellan 1942 och 1999. Det finns upp-
gifter om att faren och vimma kan finnas i sjön, men troligtvis rör det sig om karpfiskhy-
brider som felbestämts. Uppgifterna om vimma härrör från provfisket 1989, som utfördes 
av fiskevattenägareförbundet på uppdrag av fiskevårdsområdesföreningen, då en fisk artbe-
stämdes till vimma. Tidigare har det även funnits id och elritsa i Hären, men de försvann på 
60-talet. Flodkräftan dog ut 1957 och idag finns ett sparsamt bestånd av signalkräfta i sjön. 
 
Sportfiskeintresset i Hären är relativt stort och sedan 2003, då en bedömning av sportfiske-
intresset gjordes genom en enkät till fiskevårdsområdesföreningen, bedöms sportfisket i 
sjön ha ökat. Troligtvis är det ökningen av gös som har medfört det ökade intresset för 
sportfiske i Hären. Med högre fisketryck är det viktigt med en långsiktigt hållbar förvalt-
ning. Arbetet med en fiskevårdsplan för Hären pågår under 2011 i samverkan mellan Läns-
styrelsen och fiskevårdsområdesföreningen. 

Vattenkemi 
Innan kalkningen påbörjades 1984 var området kraftigt försurat. Sjön kalkas nu årligen. Se-
dan 1990 visar den kemiska vattenprovtagningen på god vattenkemi ur försurningssyn-
punkt med pH-värden över 6. 
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Figur 3. pH- och alkalinitetsdiagram för Hären. Stödlinjerna visar gränsvärdena för pH (6) och alkaliniteten 
(0,1 mekv/l).  
 
Vattenfärgen i Hären visar på en trend med ökad brunifiering sedan mätningarna började 
1980. Färgtalet har legat över 100 mgPt/l vid de senaste mätningarna (Figur 4), vilket mot-
svarar starkt färgat vatten. Vattnet är humöst och siktdjupet i sjön låg på 1,6 meter under 
provfisket 2010, vilket är litet enligt Naturvårdsverkets bedömningsgrunder. 
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Figur 4. Färgtal och konduktivitet i Hären.  
 
Enligt Naturvårdsverkets bedömningsgrunder är halterna av totalfosfor måttliga och hal-
terna av totalkväve är höga. Härens vatten är alltså relativt näringsrikt. 
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Figur 5. Totalfosfor- och totalkvävehalt i Hären. 
 
Temperaturen var ca 20 grader i ytvattnet och 18 grader på 8 meters djup. Det fanns ett 
svagt språngskikt runt 5 meters djup. Syret minskade gradvis från 5 meters djup och under 
8 meter var vattnet syrefattigt. 
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Figur 6. Temperatur- och syrekurva vid provfisket i Hären 2010. 
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Provfiskeresultat 
Hären provfiskades av Länsstyrelsen i Jönköping under natten mellan den 5:e och 6:e au-
gusti, samt 9:e och 10:e augusti 2010. Fisket utfördes med standardiserad metodik varpå 
sammanlagt 32 bottensatta nät lades ut. Förutsättningarna vid provfisket framgår av Tabell 
6. 
 
Vid provfisket fångades totalt 80 kg fisk fördelat på 1595 individer (Tabell 7) tillhörande sju 
olika arter. Till antalet dominerade mört och abborre (vardera 42 % av fångsten), följt av 
gers, gös, benlöja och braxen. Även tio obestämbara karpfiskar fångades som troligtvis var 
hybrider mellan mört och braxen. En individ bedömdes vara en björkna och en annan 
vimma, men det rör sig sannolikt om karpfiskhybrider. Det gjordes ingen analys av svalg-
benständerna och det är därför svårt att med säkerhet avgöra vilka arter det var. Det fanns 
spår av ål och kräfta i näten. Ål planterades in i sjön senast 2007. 
 
Gös stod för över 50 % av den totala vikten, mört för 29 % och abborre för 12 %. Den 
stora biomassan av gös gör att sjöns fisksamhälle får ses som rovfiskdominerat. Fångsten 
per ansträngning var jämförelsevis mycket hög både antals- och viktmässigt. Antal fiskar 
per nät var 58 % högre än jämförvärdet och vikten per nät var 71 % högre, vilket tyder på 
att sjön hyser förhållandevis mycket fisk. 
 
Den artmässiga djupfördelningen (Tabell 8) visar typiska distributionsmönster då abborre 
och mört finns inom samtliga djupintervall men huvudsakligen inom 0-6 meter. Benlöjan, 
som är en typisk ytvattenfisk, fångades huvudsakligen inom 0-3 meter. Braxen fångades fö-
reträdesvis i grundområdena. Gers fångades framförallt på 0-6 meters djup och gös fånga-
des på samtliga djup men företrädesvis mellan 3-6 meter. 

Tabell 6. Provfiske- och sjöuppgifter. Koordinaterna är angivna i koordinatnätet RT 90. 

Sjönamn Koordinater Datum 1:a nätläggningen 

Hären 635589 137323 100804 

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

19,7 17,9 1,6 32 0 

Avrinningsområde: Sjöyta (km2): Maxdjup (m): Omsättnings tid (år): Höjd över havet (m): 

101 4,01 11 0,24 163 
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Tabell 7. Fångstuppgifter för bottensatta nät. Jämförvärden för medellängd och medelvikt utan 
parentes anger de nationella värdena vilka hämtats från Fiskeriverkets nätprovfiskedatabas. Jäm-
förvärden inom parentes anger lokala jämförvärden för Jönköpings län vilket hämtats från Läns-
styrelsen i Jönköpings läns nätprovfiskedatabas. 

FISKART ABBORRE BENLÖJA BRAXEN OBEST. 
KARPFISK GERS GÖS MÖRT TOTALT 

Antal 664 23 23 10 147 54 674 1595 
Vikt (g) 9768 427 3961 1463 679 40562 23502 80362 
Antal per nät 20,8 0,7 0,7 0,3 4,6 1,7 21,1 49,8 
Jämförvärde 16,1 2,5 3   3,9 1,6 17,3 31,6 
Vikt per nät 305,3 13,3 123,8 45,7 21,2 1267,6 734,4 2511,3 
Jämförvärde 641 25,7 395,8   28,6 309 460,2 1468 
Antal % av tot 41,6 1,4 1,4 0,6 9,2 3,4 42,3  
Vikt % av tot 12,2 0,5 4,9 1,8 0,8 50,5 29,2  
Medellängd 
(mm) 92,1 127 253,9 229,0 74,2 428,1 146,4  

Jämförvärde 150 (125) 136 (125) 221 (227)   98 (89) 214 (242) 150 
(133)  

Medelvikt 14,7 18,6 172,2 146,3 4,6 751,1 34,9  

Jämförvärde 66 (47) 16 (17) 195 (277)   12 (8) 215 (489) 42 (45)  
 
Tabell 8. Fångst för bottensatta nät för de olika djupzonerna. 

FISKART  ABBORRE BENLÖJA BRAXEN 
OBEST. 
KARPFISK GERS GÖS MÖRT TOTALT 

djupzon F/A          
0-3m antal 45,9 2,2 2 0,3 7,5 1,6 45,6 105,2 

  vikt (g) 659,6 40,3 328,2 58,2 32,5 1243,2 1677,5 4039,5 

3-6m antal 20  0,2 0,5 6,9 2,8 19,4 49,8 

  vikt (g) 315,2  42,4 65 33,3 2425,9 554,7 3436,5 
6-12m antal  0,5 0,1 0,1 0,1 0,3 1 2,4 4,5 

  vikt (g) 2 2,4 25,5 23,1 2,1 387,1 118 560,2 

Artvis beskrivning 
Nedan följer en artvis beskrivning av Härens fisksamhälle. Längdfördelning har tagits fram 
för samtliga fångade arter. Med hjälp av ett sådant diagram kan man jämföra vilka längd-
klasser som dominerar inom respektive art och dra generella slutsatser om populationens 
status, eventuella konkurrenssituationer samt även se om vissa årsklasser saknas. 

ABBORRE 
Totalt fångades 664 abborrar med en sammanlagd vikt på 9,8 kg. Fångsten per ansträng-
ning var 29 % högre än jämförvärdet vad gäller antal, medan vikt per nät var mindre än 
hälften av jämförvärdet. Medellängden och medelvikten var mycket lägre än jämförvär-
dena. Detta beror på att väldigt stor del av fångsten utgjordes av årsyngel och fjolårsyngel, 
vilket blir tydligt när man tittar på längdfördelningsdiagrammet (Figur 7). Majoriteten av 
fångsten består av individer som är 55-75 mm långa. Reproduktionen ser ut att ha varit 
lyckad de senaste åren, men det finns få individer som uppnått fiskätande storlek (>150 
mm). När Hären provfiskades 1993 och 2003 fick man fler stora abborrar än 2010. Medel-
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längden låg då runt 120 mm jämfört med 92 mm 2010. Konkurrensen om föda är troligtvis 
hög och har ökat efterhand som gösbeståndet tillväxt. Dessutom utövar gösen sannolikt ett 
högt predationstryck på sjöns abborrbestånd. Abborren jagar med synen och missgynnas 
ofta när man planterar in gös i sjöar med begränsat siktdjup och högt färgtal. Gösen, som 
ser bättre än abborren på grund av sina stora ögon och förmåga att reflektera ljuset i ögo-
nen, är en skickligare jägare i dessa vatten. 
 
Åldersprover togs på 21 individer mellan 13 och 22 cm. Proverna visade att fiskar mellan 
13 och 15 cm var fyra eller fem år gamla. Två individer runt 19 cm visade sig vara 7 år, me-
dan en individ på 21,6 cm var 12 år. Jämfört med Sötvattenlaboratiorets tillväxtdata som 
bygger på en sammanställning av tillväxtdata från hela landet är tillväxten i Hären relativt 
låg. Hur tillväxten hos större abborre ser ut är dock svårt att uttala sig om eftersom inga 
abborrar större än 22 cm provtogs.  
 

Nätprovfiske Hären 2010
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Figur 7. Längdfördelningsdiagram abborre. 
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Figur 8. Längd hos de åldersanalyserade abborrarna från Hären 2010.  

BENLÖJA 
Benlöjan är en stimfisk som ofta uppehåller sig nära ytan. Totalt fångades 23 individer med 
en sammanlagd vikt på 427 g. Antal fiskar per nät var mindre än en tredjedel av jämförvär-
det, och vikt per nät var hälften av jämförvärdet Längdfördelningen låg mellan 70-180 mm 
och medellängd samt medelvikt var normala för länet. Vid provfisket 2003 fångades 11 
benlöjor i samma antal nät. Eftersom benlöjan är en stimfisk kan fångsten öka eller minska 
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betydligt beroende på hur stimmen rör sig i förhållande till nätens placering. Det är därför 
svårt att avgöra om beståndets storlek förändrats sedan 2003. Det är dock positivt att se att 
benlöjan fortfarande finns kvar och ännu inte ser ut att ha påverkats negativt av sjöns väx-
ande gösbestånd. 
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Figur 9. Längdfördelningsdiagram benlöja. 

BRAXEN 
Totalt fångades 23 braxnar med en sammanlagd vikt på ca 4 kg. Fångsten per ansträngning 
var mindre än jämförvärdet både antals- och viktmässigt. Medellängden var något längre än 
normalt, men medelvikten var lägre än genomsnittet i länet. Det finns troligtvis stark kon-
kurrens om föda mellan sjöns karpfiskar. Längdfördelningsdiagrammet visar att den minsta 
individen som fångades var 90 mm, vilket tyder på att det sker viss föryngring av beståndet. 
Små braxnar är normalt svårfångade med den här metodiken, då de håller till inne i vegetat-
ionen. 
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Figur 10. Längdfördelningsdiagram braxen. 

GERS 
Gers fångades i samtliga djupzoner, men framförallt grundare än sex meter. Totalt fångades 
147 individer med en sammanlagd vikt på 679 g. Fångsten per ansträngning var antalsmäss-
igt 18 % större än jämförvärdet. Längdfördelningen låg mellan 35-120 mm, dvs. även års-
ungar fanns i fångsten. Detta gjorde att medellängd och medelvikt låg under jämförvärdena 
för länet. Sammanfattningsvis ser gersbeståndet i Hären ut att vara välmående. 
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Figur 11. Längdfördelningsdiagram gers. 

GÖS 
Under provfisket fångades 54 gösar med en totalvikt på 40,6 kg. Fångsten per ansträngning 
var normal vad gäller antal, men fyra gånger så stor vad gäller vikt. Individerna som fånga-
des var alltså stora, vilket bekräftas av medellängden och medelvikten som var betydligt 
större än genomsnittet i länet. Längdfördelningen låg mellan 55 och 800 mm. Fyra årsungar 
fångades och återväxten har sett god ut de senaste åren.  
 
Utsättningar av gös gjordes på 40-, 50-, och 60-talet. Under 90-talet gjordes ytterligare tre 
utsättningar, varav den senaste var 1999. Härens gösbestånd har ökat sedan sjön började 
provfiskas av Länsstyrelsen. Under provfisket 2003 fångades 27 individer och 1993 endast 
en individ. Längdfördelningen visar på större spridning samt större andel unga individer 
2010 än 2003 och beståndet kommer troligtvis att öka ytterligare de närmsta åren. 
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Figur 12. Längdfördelningsdiagram gös. 

MÖRT 
Totalt fångades 674 mörtar med en sammanlagd vikt på 23,5 kg. De fångades i samtliga 
djupzoner, men majoriteten fångades på 0-3 meters djup. Fångsten per ansträngning var 
hög, 25 % högre än jämförvärdet antalsmässigt och 60 % högre än jämförvärdet viktmäss-
igt. Medellängden var normal, medan medelvikten var något lägre än genomsnittet i länet. 
Mörtbeståndet i Hären tycks alltså vara relativt stort jämfört med en genomsnittlig svensk 
sjö. 
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Längdfördelningen av de fångade individerna låg mellan 45-240 mm. Beståndet visar på 
normal fördelning vad gäller längd och inga åldersklasser ser ut att saknas. Ett årsyngel 
fångades under provfisket och det fanns gott om två-somrig mört vilket tyder på god åter-
växt hos beståndet. Försurning utgör inte längre ett hinder för mörtens reproduktiva fram-
gång i Hären. Under provfisket 2003 fångades mindre mört, 300 stycken med en samman-
lagd vikt på 9 kg. Längdfördelningen såg dock likadan ut. 
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Figur 13. Längdfördelningsdiagram mört. 

OBESTÄMD KARPFISK 
Tio obestämbara karpfiskar fångades under provfisket. Sannolikt rör det sig om hybrider 
mellan mört och braxen. En individ bedömdes vara vimma, efter att antalet fenstrålar i an-
alfenan räknats. Troligtvis rör det sig om en karpfiskhybrid (mört x braxen). Björkna är i 
nuläget bara känd från sjöar i länet med omedelbar anslutning till Vättern. Vimma är myck-
et ovanlig i regionen, men uppges av fvof som sparsamt förekommande i Hären. Om fler 
individer fångas som bedöms tillhöra arten bör svalgbenständerna analyseras. En av karp-
fiskarna bedömdes vara björkna, men då arten rapporterats utanför dess nuvarande ut-
bredningsområde rör det sig troligtvis om en hybrid mellan mört och braxen. 
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Figur 14. Längdfördelningsdiagram obestämd karpfisk. 

ARTER SOM INTE FÅNGADES VID PROVFISKET 
Det ska enligt uppgift även finnas gädda, lake, sutare, och ål i Hären. Gäddan är en bakhåll-
spredator och blir lätt underrepresenterad vid nätprovfiske på grund av sitt levnadssätt. 
Utebliven fångst under de senaste provfisketillfällena kan tyda på att beståndet är sparsamt 
till måttligt. Under provfisket 2003 fångades inte heller någon gädda och 1993 fångades tre 
individer. Det råder troligtvis hård konkurrens om föda, framförallt med sjöns starka gös-
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bestånd. En annan art som ofta är underrepresenterad vid provfisken på grund av sitt lev-
nadssätt är laken. Ingen lake har fångats under de provfisken som Länsstyrelsen genomfört 
i Hären, men intervjuuppgifter tyder på att det åtminstone har funnits lake i sjön. 
 
Sutare har inte fångats i Hären under provfiskena 1993 eller 2003. Det finns troligtvis fort-
farande sutare i sjön, men den är svårfångad på översiktsnät då den sällan rör sig utanför 
vegetationen och dess spolformade kroppsform gör att den inte fastnar så lätt. Ål plantera-
des in i sjön senast 2007 och det fanns spår av ål i näten. Ål fångas i princip aldrig vid nät-
provfiske, men så kallade ålsnurror bildas då ålen tar fisk som fastnat i näten. Lake före-
kommer då den har fångats av fiskerättsägare med ryssja och mete inloppet till Svanshal-
sen. Beståndssituationen är förnärvarande okänd och  

Tidigare provfisken och övergripande bedömning 
Hären har tidigare provfiskats av Länsstyrelsen i Jönköpings län 1993 och 2003. Sjöns fisk-
samhälle har gått från att vara vitfiskdominerat till rovfiskdominerat. Braxen utgjorde en 
betydligt större del av fångsten 1993 jämfört med 2003 och 2010. Istället har gösen kommit 
att dominera på bekostnad av både bytesfisk och andra rovfiskar.  
 
Med undantag av gädda har samma arter fångats vid alla provfisken i Hären. Ingen gädda 
fångades under provfiskena 2003 och 2010, medan tre individer fångades 1993. Gädda blir 
ofta underrepresenterad i fångsten vid nätprovfisken, men provfisket antyder ändå att be-
ståndet i sjön inte är starkt. 
 
Den ekologiska statusen med avseende på fisk bedöms som fortsatt god, men flera para-
metrar har försämrats sedan provfisket 2003. Fångsten per ansträngning var mycket hög 
både antals- och viktmässigt jämfört med vad som kan förväntas i en opåverkad sjö av Hä-
rens typ. De ingående parametrarna i de standardiserade bedömningsgrunderna är känsliga 
för eutrofiering (övergödning) och en hög produktion tyder på att fisksamhället påverkats 
av den höga halten av närsalter i sjön. Det finns förhållandevis få abborrar som övergått till 
fiskdiet, vilket påverkar kvoten mellan abborre och karpfiskar negativt. Vid provfisket 2010 
utgjordes en stor del av biomassan av gös. Detta påverkar andelen fiskätande abborrfiskar 
(där gös ingår), vilken blivit betydligt högre sedan provfisket 1993. Sjöns växande gösbe-
stånd påverkar många av de ingående parametrarna i de standardiserade bedömningsgrun-
derna och en fortsatt ökning av gösbeståndet kan få till följd att den ekologiska statusen 
kommer att sänkas vid nästa provfiske. Redan idag finns vissa tecken på att arter som ab-
borre och gädda drabbas negativt i konkurrensen med gös. 
 
Målet med kalkningen är att sjöns fiskfauna ej ska vara påverkad av försurning och detta 
mål ansågs som uppnått redan 1993. Ingen reproduktionsstörning till följd av försurning 
har observerats hos någon fiskart vid provfisket 2010 eller vid tidigare provfisketillfällen ut-
förda av Länsstyrelsen i Jönköping. 
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Figur 15. Fångst per nät (antal samt vikt i gram) för bottensatta nät vid provfiskena 1993, 2003 och 2010.  
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Tabell 9. Bedömning enligt standardiserade bedömningsgrunder (EQR8). 

DATUM 19930713 20030707 20100804 
KVALITET Stand Stand Stand 
NAMN Hären Hären Hären 
Antal inhemska fiskarter 7 7 7 
Jämförvärde Antal arter 7,39 7,39 7,35 
Artdiversitet: Simpson's D (antal) 2,74 3,13 2,77 
Jämförvärde Diversitet, antal 2,51 2,51 2,51 
Artdiversitet: Simpson's D (biomassa) 3,40 3,12 2,79 
Jämförvärde Diversitet, vikt 3,04 3,04 3,04 

Relativ biomassa av inhemska fiskarter 
(fångst/ansträngning) 2457 1630,4 2511,3 

Jämförvärde Relativ biomassa av inhemska 
fiskarter (fångst/ansträngning) 1332,37 1332,37 1327,23 

Relativt antal av inhemska fiskarter 
(fångst/ansträngning) 64,25 35,53 49,94 

Jämförvärde Relativt antal av inhemska fiskar-
ter (fångst/ansträngning) 30,25 30,25 30,17 
Medelvikt i totala fångsten 38,24 45,89 50,29 
Jämförvärde Medelvikt i totala fångsten 42,95 42,95 42,95 

Andel potentiellt fiskätande abborrfiskar (base-
rad på biomassa) 0,14 0,54 0,56 

Jämförvärde Andel potentiellt fiskätande ab-
borrfiskar (baserad på biomassa) 0,26 0,26 0,26 
Kvot abborre/karpfiskar (biomassa) 0,30 0,47 0,33 

Jämförvärde Kvot abborre/karpfiskar (bio-
massa) 1,28 1,28 1,28 
Medelvärde av P-värdena 0,50 0,60 0,48 
Klassning av ekologisk status 2 2 2 
Ekologisk status  God   God   God 
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Figur 16. Klassificering av provfiskeresultatet enligt EQR8 vid provfisken 1993, 2003 och 2010. Figuren anger p-
värden och ju närmare 1 desto närmare referensvärdet är provfiskeresultatet. Den sammanvägda bedöm-
ningen anger bedömningen av sjöns ekologiska status. Över grön linje - Klass 1 innebär ”hög ekologisk sta-
tus”, mellan gul och grön linje - klass 2 ”God ekologisk status”, mellan orange och gul - klass 3 ”Måttlig sta-
tus”, mellan röd och orange - klass 4 ”otillfredsställande status” och under röd linje - klass 5 ”dålig status”. En-
ligt vattendirektivet ska alla sjöar uppnå minst god ekologisk status.  
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Kräftbeståndet 
 
I Hären skedde de första utsättningarna av signalkräfta 1950-talet. Detta var milt uttryckt 
dödstöten för den redan sparsamt förekommande flodkräftan, som sannolikt undanträng-
des helt av den konkurrenskraftigare signalkräftan och den för flodkräftan akut dödliga 
svampsjukdomen som signalkräftan bar med sig (Melin & Rydberg 2010). Flodkräftan 
uppges av fvof ha försvunnit 1957 på grund av kräftpest. Alla sjöar inom fiskevårdsområ-
det drabbades troligtvis inte samtidigt. Exempelvis Sjöarpasjön, som förbinds till Hären via 
Getabäcken, var fram till 2003 klassad som potentiell flodkräftsjö (Pettersson 2004). Dock 
fångades inga kräftor vid provfiskena 1995 och 2003. Det som motverkar förekomst av 
flodkräftor är den fria förbindelsen med Hären, där ett sparsamt kräftbestånd är etablerat. 
 
Kräftfiske är fritt tillåtet att bedriva för fiskerättsägarna. Signalkräftbeståndet i Hären är 
idag så sparsamt att det inte tillåter kräftfiske. Beståndet hålls troligtvis tillbaka av en kom-
bination av samverkande faktorer. Dessa sammanfattas endast här i korthet.  
 

• Predationstryck; förekomst av till exempel ål och abborre.  
• Hydromorfologiska förändringar; fluktuerande vattennivåer som potentiellt påver-

kar tillväxt och överlevnad under kritiska perioder i kräftans livscykel.  
• Övergödning och förgiftning; Förhöjd sedimentation till följd av övergödning leder 

till att skyddande hålrum på hårdbottnar sätts igen och blir otillgängliga för kräf-
torna. Kräftor är känsliga för olika typer av bekämpningsmedel, särskilt de insekts-
gifter som används inom jord- och skogsbruket. 

• Surstötar; plötsligt sjunkande pH-värden som i kombination med svag buffrings-
förmåga (låg alkalinitet) inverkar bland annat negativt på rom, yngelutveckling och 
reproduktionsorgan hos honkräftor.  
 

Mer om bidragande faktorer för beståndsutveckling hos kräftor återfinns i bland annat Ny-
ström & Stenberg 2011.  
 
Det finns i nuläget inga regler eller fångstbegränsningar för kräftfisket. För att utveckla ett 
givande kräftfiske i framtiden bör fvof överväga åtgärder som på sikt gynnar kräftbestån-
det. Dessa kan bestå i att utforma en kräftpolicy inom fvof, det vill säga hur man inom för-
eningen ställer sig till kräftfiskets utveckling. Ytterligare åtgärdsstrategier är att på olika sätt 
informera om sjöns kräftor, att kartlägga kräftbeståndet med kräftprovfisken, att utforma 
fiskeregler och fångstbegränsningar för kräftfisket. Att ta hänsyn till förekomsten av signal-
kräftor vid andra typer av fiskevårdsåtgärder medför en obetydlig kostnad i förhållande till 
nyttan. 
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Figur 17. Två signalkräftor mot vit bakgrund (Foto: Länsstyrelsen). 

Artbeskrivningar 

Flodkräfta (Astacus astacus) 
Flodkräftan är den ursprungliga sötvattenslevande storkräfta som förekommer naturligt i 
Sverige. För drygt 10 000 år sedan antas arten ha vandrat in till Skandinavien. Flodkräftan 
är nattaktiv och aktiviteten är temperaturberoende. Den är relativt stationär, men kan fö-
reta vandringar. Om sommaren uppehåller den sig på grundare områden (ovanför 
språngskiktet) där vattentemperaturen är högre. Speciellt honor med rom är koncentrerade 
till strandzonen under vår och försommar för att utnyttja det varmare vattnet. Under hös-
ten när sjön cirkulerar fördelar sig kräftorna åter jämnt på olika djup. Flodkräftan återfinns 
oftast på grundare områden än signalkräftan och är bättre anpassad för ett liv i rinnande 
vatten. Flodkräftan är i behov av gömslen och bohålor, varför en botten bestående av sten 
och block i olika storlekar utgör ett lämpligt habitat. Även lerbottnar är bra eftersom kräf-
torna då kan gräva ner sig.  
 
  Kännetecken flodkräfta (källa: Fiskeriverket). 
 

• En rad med små taggar längs gränsen mellan huvud och 
och ryggsköld. 

• Mörka enfärgade klor med mörkt “tumgrepp”, ofta med en 
signalröd vårta. 

• Långa mandelformade klor med riklig förekomst av vårtor 
och taggiga utskott. 

• Huvud och ryggsköld mörka, oftast svartaktiga, med vårtor 
och taggiga utskott.  

 
 
 
Figur 18. Flodkräfta (Illustration: Varju Roza). 
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Signalkräfta 
Signalkräftan är en introducerad art i Sverige och kommer ursprungligen från Nordamerika. 
På 1960-talet började man vid Lunds universitet intressera sig för amerikanska kräftarter 
som kunde ersätta den för pesten känslig flodkräftan. Detta var ett regeringsuppdrag som 
dåvarande Fiskeristyrelsen ansvarade för. Syftet var att hitta en ny kräftart som kunde er-
sätta den ursprungliga flodkräftan i för kräftfisket viktiga vattenområden där bevarandet av 
fiskbara bestånd av flodkräfta bedömdes som utsiktslöst. Målet var att finna en art som var 
motståndskraftig mot pesten, men samtidigt så lik den inhemska flodkräftan som möjligt 
med avseende på biologi och smak. Valet föll på signalkräftan som visade sig ha stora lik-
heter med vår svenska flodkräfta. Det finns emellertid också olikheter, varav den viktigaste 
kanske är att signalkräftan vanligtvis inte själv faller offer för kräftpesten. Detta beror på att 
signalkräftan har samexisterat med kräftpesten under mycket lång tid och därmed utvecklat 
en viss resistens.  
 
Dåvarande Fiskeristyrelsen gav 1969 tillstånd till omfattande utplanteringar av signalkräfta, 
efter en försöksperiod i ett mindre antal sjöar. Så som varandes landets viktigaste kräftom-
råde erhöll Jönköpings län flest kräftor vid första utsättningstillfället, då arten på en gång 
spreds till 16 olika vatten. En stor del, kanske huvuddelen, av de kräftpestutbrott som in-
träffat i svenska flodkräftvatten sedan början av 1980-talet har orsakats av illegala utsätt-
ningar av signalkräfta. Tilläggas ska dock att såväl syfte som mål med introduktionen av 
signalkräfta, det vill säga att ersätta kräftproduktionen med en art som är resistent mot 
kräftpesten, är uppfyllda och att det är tack vare signalkräftan som ett kräftfiske idag kan 
bedrivas. 
 

Kännetecken Signalkräfta (Källa: Fiskeriverket). 
 
• Inga taggar längs gränsen mellan huvud och ryggsköld. 
• Klorna oftare ljusare på undersidan. Vit vårta i ”tumgrep-

pet”, oftast omgiven av en stor vit-turkos fläck. 
• Breda ”muskulösa” klor vars yta är slätare med insänkta 

porer 
• Huvud och ryggsköld släta med insänkta porer. Oftast tyd-

ligt brun färgton. 
 
 
 
 

Figur 19. Signalkräfta (Illustration: Varju Roza).  
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Fiskevården 

Historik och pågående fiskevård  

Den allmänna filosofin beträffande fiskevården 
Fiskevård var under lång tid synonymt med utsättning av fisk. Devisen var ”som man sår 
får man skörda”. Detta synsätt var förhärskande långt in på 1900-talet. Nu för tiden arbetar 
man sällan med utsättningar i fiskevårdande syfte. Undantaget är i de fall som mänsklig på-
verkan har inneburit en så kraftig reducering av de vilda bestånden att det bedöms som 
nödvändigt med förstärkningsutsättningar för beståndets fortlevnad. Istället handlar mo-
dern fiskevård om att återställa de naturliga biotoperna och att se till att det finns fria vand-
ringsvägar för fisken. Tanken är alltså att fiskevården ska resultera i förbättrade förutsätt-
ningar för naturlig reproduktion och överlevnad (Melin 2011). 

Nyintroduktioner och stödutsättningar genom åren 
Fiskutsättning och omflyttning av arter har pågått under lång tid och har i första hand syf-
tat till att öka avkastningen i fiskglesa vatten alternativt återintroducera arter i vattenmiljöer 
där dessa försvunnit. Den första formen av fiskevård var med största sannolikhet omflytt-
ning av fisk. I takt med att man lyckades konstbefrukta rom ökade utsättningarna där me-
toden var som mest populär mellan 1920 och 1940 talet. Många olika arter har varit före-
mål för utplantering bland annat lax, siklöja röding, abborre, öring, gös och bäckröding 
(Degerman med flera 1998). 
 
Att introducera främmande arter har i vissa fall visat sig mycket negativt. Ett mycket bra 
exempel på detta är signalkräftans intåg till Sverige under början på 1900-talet. Den utplan-
tering som skett av signalkräfta har, eftersom signalkräftan i princip undantagslöst sprider 
kräftpest, sakta men säkert sätt decimerat Sveriges få kvarvarande bestånd av flodkräfta. Ett 
annat exempel är bäckröding som har bildat många självreproducerande bestånd i Sverige 
där den trängt undan den naturligt förekommande öringen (Degerman med flera 1998). 
Det ska dock tilläggas att fiskutsättningar i vissa fall har varit av avgörande betydelse ur en 
såväl försörjnings som överlevnadsaspekt under början av 1900-talet. 
   
Utsättning av fisk 
För att sätta ut eller flytta fisk krävs tillstånd från länsstyrelsen enligt 16§ förordningen (1994:1716) om fisket, 
vattenbruket och fiskerinäringen. Vidare precisering av villkor för tillståndsgivning finns i Fiskeriverkets föreskrif-
ter (FiFS 2001:3) om odling, utplantering och flyttning av fisk. 
 
Vid bedömning av tillstånd beaktas bland annat artens lämplighet med hänsyn till vattenområdets särart 
och om det finns risk för spridning av smittsamma sjukdomar eller parasiter.  
 
 
Av Tabell 10 framgår vilka arter som satts ut i sjön, vid vilket årtal detta skett och vad syftet 
med utsättningen har varit. 
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Tabell 10. Genomförda (kända) fisk och kräftutsättningar fiskevårdsområdets största sjö Hären. 
Där uppgifter saknas har fältet lämnats blankt. Utsättningarna av gös 1990-91 har aldrig genom-
förts och är därför överstrukna i tabellen. Uppgifterna är hämtade från fvof och Länsstyrelsens ut-
sättningsregister. 

Art Årtal Antal Typ av utsättning 
GERS 

  
 

GERS 
  

 
GÄDDA 1939 20000 yngel 
GÄDDA 1940 60000 yngel 
GÖS 1942 1000 1-somrig 
FLODKRÄFTA 1944 560  
GÖS 1944 1000  
GÄDDA 1944 20000 yngel 
GÄDDA 1946 20000 yngel 
GÄDDA 1948 20000 yngel 
GÄDDA 1950 50000 yngel 
GÄDDA 1951 20000 yngel 
GÄDDA 1953 10000 yngel 
GÄDDA 1954 1000 ungar 
GÖS 1955 1000 1-somr 
ÅL 1957 

  GÄDDA 1958 2250 ungar 
ÅL 1959 

  GÖS 1960 
  GÖS 1961 1500 

 GÖS 1990 4500 1-somrig 
GÖS 1991 4500 1-somrig 
GÖS 1992 4500 1-somrig 
GÖS 1995 4000 1-somrig 
GÖS 1999 4000 ensomrig 
ÅL 2007 1839 glasål 
 

GÄDDA 
Utsättning av arten var under lång tid den vanligaste fiskevårdsaktiviteten i Småländska 
sjöar. I stort sett i varje sjö med aktiv förvaltning sattes det ut stora mängder gädd-
yngel/ungar ivrigt påhejade av dåtidens fiskerikonsulenter. Utifrån den kunskap som var 
rådande tillämpades principen ”så och skörda”. Merparten av utsättningarna genomfördes 
under krigstiden (1939-45) där åtgärden syftade till att fisken skulle fungera som proviant. 
De senare utsättningarna genomfördes för att stärka gäddbeståndet till förmån för fisket, 
men också för att söka kontrollera, förhindra och dämpa en stark tillväxt av mört och 
braxen, den i folkmun benämnda ”ogräsfisken” som då enligt fvof återfanns i rikliga 
mängder i sjön. 
 
Redan i slutet av 1960-talet kom emellertid nya rön som starkt ifrågasatte betydelsen av 
gäddutplantering.  Modern fiskevård betraktar gäddutplanteringar som meningslösa då det i 
normalfallet är andra mekanismer än rom- och yngelproduktion som reglerar gäddbestån-
dets storlek i en sjö. I Hären skedde de mest storskaliga utplanteringarna av gädda mellan 
1939 och 1954. Den senaste utsättningen av gädda i Hären skedde 1958 då 2250 individer 
sattes ut. Härens naturliga bestånd av gädda har således varit utsatt för viss förändring på 
ett genetiskt plan. 
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GÖS 
Alla förekomster av gös i Jönköpings län härstammar från utsättningar. Utsättningar av ar-
ten har pågått sedan drygt 100 år tillbaka länet. Dagens gössjöar är sålunda ett resultat av 
hundratals utsättningar i ett flertal vatten. Därefter har gösen i vissa fall självmant via vat-
tendrag spridit sig till närliggande sjöar i samma vattensystem och etablerat bestånd där 
förutsättningarna varit goda. I Hären genomfördes småskaliga utsättningar av gös på 1940- 
och 1950-talet. Vid ett tillfälle år 1960 gjordes en utsättning av okänd storlek. Under 1990-
talet utökades utsättningsmängden till 4000 respektive 4500 ensomriga individer vid varje 
utsättningstillfälle. Dessa utsättningar medförde sannolikt en etablering av gösen i sjön, då 
arten viktmässigt dominerade fångsten vid provfisket 2003.  

ÅL 
Ålförekomsten i sjön härstammar, liksom i fallet med gös, enbart från de ålutsättningar 
som genomförts vid en rad tillfällen under 1900-talet. Den senaste skedde år 2007 då 1839 
ålar sattes ut i sjön. Ålfiskets betydelse i sjön har troligtvis minskat på senare år. Framtida 
ålutsättningar är under diskussion i föreningen. Det bör nämnas att förekomsten av signal-
kräftor påverkas negativt med en samtidig förekomst av ål, detta eftersom ålen är en ut-
präglad predator på signalkräfta (Nyström & Stenberg 2008, Melin & Rydberg 2010). I 
sammanhanget bör alltså föreningen ta upp diskussion om vilket fiske och följaktligen vil-
ken art man vill stärka och utveckla. 
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Bilaga: 
1) Anvisning för konstruktion och anläggande av risvasar 
2) Tidningsurklipp; Värnamo Nyheter, 25 september 1971 

Kommentar: Bilaga 4.1. är en bra beskrivning hämtad från Fiskefrämjandet i Stockholms 
skärgård. Under ledning av Sverker Lovén konstruerade Stockholms idrottsförvaltning ris-
vasar i några Stockholmssjöar. Även vid Gålö och Björnö (Värmdö) konstruerades risvasar 
under några vintrar med början år 2006 (Källa: artikel i tidskriften Land, 2006).  
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Bilaga 1. Anvisning för konstruktion och  
anläggande av risvasar 
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Bilaga 2. Tidningsurklipp – Vassbekämpning i 
Gnosjösjön 1971. 
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Sportfisket och fisketurismen 
Fisket med handredskap i föreningens fiskevatten är det troligtvis den fiskeform som präg-
lat mycket av det fiskevårdsarbete föreningen drivit under de senaste två-tre decennierna. 
Samverkan med aktiva sportfiskare har länge stått högt på föreningens agenda och vissa av 
föreningens mest drivkraftiga personer har varit eller är fortfarande sportfiskeentusiaster. 
Under 1990- och 2000-talen utökades samverkan med den lokala fiskeklubben FK-fenan. 
Medlemsbeviset i fiskeklubben medger fiskerätt i fiskevårdsområdets samtliga vatten, var-
vid en viss andel av intäkterna från klubben vid nyvärvning av medlemmar kommer fiske-
vårdsområdet tillgodo, vilket kan användas vid fiskevårdande åtgärder som höjer sjöarnas 
värden som sportfiskesjöar.  
 
I nuläget bedrivs i Hären ett omfattande sportfiske. Sportfisket sker med riktade metoder 
för varje fiskart. Specimenfiske är en modern form av mete och bedrivs efter gädda, sutare, 
braxen och mört. Trollingfiske (”släpfiske” med motordriven båt) inriktas på rovfiskar 
såsom storvuxen gös och gädda. Det moderna spöfisket sker med en uppsjö av speciali-
serad utrustning; flätlinor, jerk- och vertikalspön, alla möjliga sorters uppseendeväckande 
betestyper, mer inriktade fiskesätt med ekolod och djupriggar och spöhållare etcetera. 

Upplåtelseformer och fiskeregler 
Fisket inom Hären m.fl. sjöars fiskevårdsområde är upplåtet till almänheten genom försälj-
ning av fiskekort. Fisket omfattar sjöarna Hären, Svanhalsen/Hyltesjön), Gnosjösjön (Kyr-
kesjön), Kärven, Sunnerbosjön (Lillsjön), Horsasjön, Maggagölen, Hagasjön, Gärdessjön 
och Sjöarpasjön. 
 
För barn och ungdomar är fisket gratis upp till och med 15 år. För angelfiske vintertid är 
dock inte fisket fritt för denna fiskekategori samtidigt som endast ett (1) ismete får använ-
das per person och tillfälle. Ska fisket bedrivas med fler ismetespön alternativt angeldon är 
priset för detta 10:- per redskap. 
 
Fiskekortet är personligt. Dock får maka eller make fiska tillsammans på gällande fiskekort. 
Fiskar dessa var för sig, till exempel i skilda båtar behöver dock båda lösa fiskekort.  

Ismete 
Lösen av ismetekort berättigar innehavaren till fiske med 10 spön per dag. Innehavare av 
årskort är även de berättigade till att använda 10 ismetespön. 

Kräftfiske 
Kräftfisket inom fiskevårdsområdet sträckning är enbart förbehållet fiskerättsägarna och 
ingen upplåtelse av detta sker genom försäljning av fiskekort. 
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Minimimått, fångstfönster och fångstbegränsningar 
Gösen är en eftertraktad sport och konsumtionsfisk varför fiskevårdsområdet beslutat om 
ett minimimått på 45 centimeter. För övriga arter saknas minimimått. Fångstfönster och 
fångstbegränsningar saknas för flertalet arter. Ett minimimått på 45 cm för gös finns infört. 

Typer av fiskekort och priser 
Inom Hären m sjöars fiskevårdsområde finns ett flertal olika korttyper att välja mellan. Ett 
generellt fiskekort löses hos någon av återförsäljarna för fiske med handredskap, vilket in-
nefattar fiske med flugspö, haspel- eller spinnspö, metspö, draglina och pimpelspö. För vin-
terfiske (fiske från is) måste man inneha ett angel/isfiskekort. Därutöver säljs i tävlings-
sammanhang ett särskilt tävlings- och sammanslutningskort. För att delta i en fisketävling 
inom fiskevårdsområdet krävs att man är medlem i fiskeklubb. Inom fiskevårdsområdet 
fiskar barn gratis till och med det år de fyller 16 år. Däremot måste även de mot en generös 
pengasumma lösa ett särskilt isfiskekort för fiske vintertid. De olika fiskekortstyperna är lis-
tade följande tabell. 
 
Tabell 11. Fiskekortstyper och priser under säsongen 2010 och 2011. 

Typ Pris 

Dygnskort 30:- 
Veckokort 80:- 
Årskort, 10 st angel-ismete ingår 200:- 
Angelkort, gäller 10 st angel-ismete (dag) 100:- 
Angel ismetekort ungdomar under 16 år, max 10 st redskap 10:-/st 
  
Angel-ismetetävling. Klubbar, föreningar och företag. Endast intern tävling. Max 5 angel-ismete 
per deltagare. Avgift per påbörjat tiotal deltagare 

300:- 

Klubbar, föreningar eller företag. Metartävling, pimpeltävling eller annan tillställning. Per tillfälle 200:- 
  
Klubbar eller föreningar som har öppna tillställningar (Tävlingar) 5:-/pers dock 

lägst 500:- 
Korpfisketävlingar utan avgift, men med anmälningsskyldighet till fiskevårdsområdet eller markä-
garen. 

-  

Företag eller förening kan köpa årsvis fisketillstånd för anställda eller medlemmar efter överens-
kommelse med fiskevårdsområdet  

- 

PRISUTVECKLING 
Fiske är en sysselsättning som lockar allt fler utövare från år till år. Generellt sett är priserna 
för fiskekort i fiskevårdsområden låga. Konsumentprisindex, som är det mest använda måt-
tet för prisutveckling, under perioden 1980-2010 ökat från 100 till 308,7 enligt Statistiska 
centralbyrån. Enligt Sveriges fiskevattenägareförbund, fiskevattenägarna bör prissättningen 
av fiskekort grundas på och spegla följande fyra kriterier: 
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• Fiskets kvalitet (fiskbeståndens fångstbarhet och storlek, artsammansättning, ut-
sättning av fisk med mera) 

• Fiskeservicens kvalitet (tillgång till information, service i form av båtramper, hyrbå-
tar, skyltning av leder, övernattningsmöjligheter med mera) 

• Fiskevattnets geografiska belägenhet (till exempel storstadsnära, goda kommunikat-
ioner, närhet till andra attraktiva besöksmål) 

• Fiskevattnets storlek (arealen på fiskevattnet bör få genomslag i prissättningen på 
fiskekort) 

 
Grundpriset för ett fiskekort bör inte understiga 50 kr för ett dygnskort (24 timmar). Med 
detta som utgångspunkt kan priserna på de övriga korttyperna beräknas. Det rekommende-
rade grundpriset för ett årskort är 10 gånger dygnskortspriset, det vill säga med nuvarande 
pris för dygnskort skulle priset på ett årskort kunna uppgå till minst 300 kr. För veckokort 
är det rekommenderade grundpriset 4 gånger priset för ett dygnskort (120 kr). Dessa 
grundpriser bör sedan, med tanke på fyra ovan nämnda kvalitetsparametrarna, ökas Se av-
snittet ”Mål och åtgärdsförslag”. 
 
Argumenten för höjda fiskekortspriser är bland annat det som redan nämnt med avseende 
på konsumentprisindex. Vidare har även marknadsvärdet för fisk, inte minst för gädda, gös 
och abborre som är de viktigaste arterna vid handredskapsfiske, ökat väsentligt.  Trycket på 
fiskresursen har ökat genom ett växande turist- och sportfiske. Detta medför ett större sli-
tage på bland annat markresursen och ställer allt högre krav på investeringar i fiskeservice 
med mera. 

Försäljningsställen 
 
Tabell 12. Försäljningsställen (2010) för fiskekort till Hären m.fl. sjöars fiskevårdsområde. Muntliga avtal finns 
med fiskekortsförsäljarna, vilka erhåller 10 % av försäljningssumman.  

Namn Postadress Telefon 

X:et konfektyr Gnosjö 0370-926 80 
Shell Gnosjö 0370-917 50 
Konsum Gnosjö 0370-33 38 80 
Gipro fiske Gislaved 0371-142 40 
Välornas Camping,  
Caravan Club 

Gnosjö 0370-32 50 57 

Årlig statistik över kortförsäljningen 
 
Försäljningen av fiskekort varierar kraftigt mellan olika år, dagkort tycks ha blivit allt mer 
populärt i samband med att gösen etablerat sig i sjön. Sportfiskare idag tenderar i högre ut-
sträckning än förr ha möjlighet att företa längre resor för att fiska. Detta skulle kunna för-
klara varför årskort inte löses i samma utsträckning. Fiskekortspriserna är knappast i paritet 
med fiskekortspriser i motsvarande typer av vatten och Fiskevattenägarnas förbunds re-
kommendationer. Därför föreslås att föreningen ser över fiskekortspriserna, som med 
tanke på den relativt låga prissättningen bedöms kunna höjas väsentligt. 
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Figur 20. Figuren visar antalet sålda fiskekort under åren 1990 till och med 2009. 
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Figur 21. Figuren visar prisutvecklingen sedan 1975 för tre typer av fiskekort. Övriga fiskekortstyper- och priser 
framgår av tabell 9. 
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Information 
Informationssökning via Internet används flitigt i sökandet efter fiskemöjligheter. I 
dag saknas praktiskt taget uppdaterad information om Härens fiskevårdsområde 
på Internet. En hemsida är positivt för marknadsföring av fiskevårdsområdet, underlättar 
försäljning av fiskekort och innebär bättre möjligheter för föreningen att kommunicera ut 
sina fiskeregler. På FK Fenans hemsida omnämns fiskevårdsområdet på en del ställen. Ef-
tersom föreningen saknar insyn och kontroll över den information som finns nätet förelig-
ger risken att inaktuell och felaktig information leder till att besökande sportfiskare inte blir 
nöjda med sin fiskeupplevelse. Tyvärr är det inte lätt att kontrollera all information som 
sprids på Internet. Det finns således behov av en informativ webbsida som föreningen själv 
förfogar över. Detta tas därför upp som ett åtgärdsförslag under kapitlet ”Mål och åtgärds-
förslag”. 

Båtuthyrning 
För att kunna få bästa möjliga utbyte av sin fisketur är det ofta viktigt att kunna ta sig ut i 
båt. För tillresande sportfiskare underlättas detta genom ramper och båtuthyrning. Genom 
den båtramp som finns vid Välornas camping underlättas tillgången till fiske för långväga 
fiskegäster med egen båt.  
 
Beträffande uthyrning av båt finns därför möjlighet till utveckling för enskilda 
markägare kring sjön, eller för fiskevårdsområdesföreningen. Om fiskevårdsområdesför-
eningen sköter båtuthyrning bör den som ansvarar för båtuthyrningen arvoderas eller er-
hålla provision för sitt arbete med uthyrning. I nuläget finns båtar för privat uthyrning i an-
slutning till en del av fiskevårdsområdets sjöar. Många beskriver uthyrning av båt som en 
olönsam verksamhet, kantad av merarbete och i värsta fall skadegörelse eller stöld av båt 
och utrustning. Ska man satsa på båtuthyrning bör man ta betalt i skälig omfattning för den 
båt man hyr ut. Man kan också erbjuda tilläggsutrustning som motor, vilket man i så fall tar 
extra betalt för. 

Övriga servicefunktioner för sportfisket 

Stugor, bad- och campingplatser 
Vid Hären finns ett fåtal privata stuguthyrare, bland andra Lars Jönsson i Stackebo 
(www.stackebostugan.se). Välornas camping är ett alternativ för tillresande fisketurister och 
övriga sportfiskare som ämnar nyttja sjön för fiske och rekreation. Denna camping som 
drivs av Caravan Club of Sweden är belägen vid Härens nordöstra strand. I anslutning till 
campingen som rymmer 50 campingplatser finns en badplats och båtramp. På området 
finns även en samlingslokal med bibliotek och tillgång till kök, tvättrum och duschmöjlig-
heter. I receptionsbyggnaden tas gäster emot under högsäsongen sommartid (juni-augusti). 
Här finns även möjligheter att köpa fiskekort för fiske inom fiskevårdsområdet 
(www.caravanclub.se).  

http://www.stackebostugan.se/
http://www.caravanclub.se/
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Barn, ungdomar och sportfiske 
Redan som ung läggs de första men ack så viktiga pusselbitarna vad det gäller intresset för 
friluftsliv och fiske. Sportfisket möter hård konkurrens från andra typer av fritidsaktiviteter 
inte minst från olika idrottsföreningar. I den bästa av världar skulle alla aktiviteter kunna 
samsa för att på bästa sätt främja barns hälsa och utveckling.  
 
Det råder relativ enighet inom forskningen om att vistelse i naturen är bra för hälsan. Olika 
typer av friluftsliv såsom till exempel sportfiske anses leda till både fysiskt och psykiskt fris-
kare människor. Dessutom anses naturbaserade aktiviteter skapa förståelse och kunskap 
kring naturen vilket leder till vilja att bevara den. Eftersom intresset för sportfiske ofta föl-
jer med resten av livet är det därmed bra om barn och ungdom får möjlighet att upptäcka 
nöjet med sportfiske (Lisberg Jensen 2008, Norlin 2008, Norling 2003).  
 
460 000 barn och ungdomar mellan 10-15 år (70 %) fiskade minst en gång under 2007. Av 
dessa fiskade 109 000 ofta (> 10 ggr per år). Den totala fiskeansträngningen från individer 
mellan 10-15 år var mer än 4 miljoner dagar under 2007. Sportfiskeintresset väcks ofta nära 
hemmet eller sommarstugan. Likaså verkar familjens intresse för fiske ha betydelse då barn 
med någon fiskande familjemedlem fiskar mer. Barn som har goda förutsättningar för fiske, 
i form av stöd från hemmet och nära tillgång till fiskevatten, fiskar alltså mer. Var fisket 
bedrivs varierar men den viktigaste typen av fiskevatten för barn är insjöar. De som fiskar 
ofta riktar fisket efter fler arter men de viktigaste arterna för barn och ungdom är gädda, 
abborre och gös (Norlin 2008). 
 
Mer än hälften av barn och ungdomar uppgav i Norlins studie från 2008 att de skulle vilja 
fiska mer än de gör idag. Framför allt syns en stark önskan att fiska mer hos dem som re-
dan är aktiva inom sportfiske men även många av dem som endast fiskar ett fåtal gånger 
per år och vissa av dem som i dagsläget inte fiskar alls önskar att fiska mer.  
 
För att gynna barn och ungdomars intresse för sportfiske bör tillgänglighet till fiskevatten 
ökas. I många fall är det svårighet att ta sig till fiskevatten som begränsar men det kan 
också röra sig om att man inte är medveten om de fiskemöjligheter som finns i den direkta 
omgivningen. Därmed torde det vara viktigt att sprida lokal information om fiskevatten 
och att anpassa denna information till barn och ungdom. 
 
Det är även möjligt att avgiften för fiskekort kan vara begränsande för barn och ungdom. I 
många fiskevatten tillämpas en reducerad avgift för yngre personer vilket är positivt. I Hä-
rens fiskevårdsområde är fisket gratis för barn och ungdomar under 16 år. Ett särskilt fis-
kekort är infört för fiske vintertid (ismete, pimpelfiske), och är rabatterat, vilket är positivt. 
Om någon avgift över huvud taget skall tas ut bör den vara anpassad efter den inkomst 
man kan förvänta sig att barn och ungdom har. Det ska inte förutsättas att barnen får eko-
nomiskt stöd hemifrån.  
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Fisket 

Enkätundersökning 
Som ett led i sammanställandet av föreliggande fiskevårdsplan skickades under början av 
2011 en enkät ut. Enkäten som tidigare använts vid liknande fiskevårdplansarbeten har då 
riktat sig till såväl kortköpande sportfiskare som till fiskerättsägare.  
 
Möjligheterna till ett utskick till fiskekortköpare i föreliggande fall var begränsad varför en-
käten enbart gick ut till medlemmar i sportfiskeklubben FK-fenan. FK-fenan och dess 
medlemmar betalar varje år en viss summa till fiskevårdsområdet för att få idka sportfiske i 
fiskevårdsområdets sjöar. Precis som tidigare gick även enkäten ut till fiskerättsägare i fis-
kevårdsområdet. Enkäten och frågor om uttag omfattade bara sjön Hären medan övriga 
frågor som till exempel behov av fiskevårdande åtgärder eller motsvarande berörde hela 
fiskevårdsområdet sträckning 
  
Genom denna enkätundersökning, som bland annat fungerar som ett underlag för utfor-
mandet av olika åtgärdsförslag (se avsnittet Mål och åtgärder), har viktig information kun-
nat inhämtas om de fiskande och deras syn på fisket och fiskevården i sjön. Enkäten besk-
rivs närmare i avsnittet fisket och uttaget. Nedanstående information grundar sig på enkät-
svar över de som bedrivit fiske i Hären under 2010. 

Vem fiskar i Hären? 

ÅLDER OCH KÖNSFÖRDELNING 
Fiske är en sysselsättning som oberoende av ålder lockar många utövare. Enkätundersök-
ningen visar att merparten av de fiskande utgörs av män. 

FISKEINTRESSE 
Intresset bland samtliga personer som svarat i enkätundersökningen varierar. 9 % anser fis-
ket en av de viktigaste fritidsaktiviteterna. 38 % av de svarande anser att fiske är den viktig-
aste fritidsaktivitet medan 28% anser att fiske inte är av någon betydelse. Bortser man från 
de som inte fiskat stiger andelen som anser fisket som den viktigaste fritidsaktiviteten till 62 
%. 

FISKEKATEGORI 
Av samtliga som svarat på enkätundersökningen var hela 88 % närfiskare, det vill säga de 
vars hemvist ligger inom 30 minuters reseavstånd från fiskeplatsen. Enkätsvar från turist-
fiskare uteblev helt och fem av fyrtiotvå angett kategoriserat sig bland de som har längre än 
30 minuters resväg mellan hem och fiskeplats. 51 % av de svarande var medlemmar i Fis-
keklubben Fenan, varav 13 % även var medlemmar i Sportfiskarna. Sannolikt hade andelen 
fisketurister och mer långväga gäster ökat om enkäten lyckats nå ut till alla fiskekortskö-
pare. 



Hären med flera sjöars fiskevårdsområde – Lokal förvaltnings- och utvecklingsplan 
 
 

 74 

Hur fiskar man i Hären? 

FÅNGST OCH ÅTERUTSÄTTNING AV FISK 
I Hären är så kallad ”catch & release” vanligt förekommande, framförallt vid gäddfiske. 
Vid detta fiske återutsätts enligt enkätsvaren 46 % av den totala mängden fångad gädda. 
Även i gösfiske praktiseras denna metod, där man låter 33 % av fångsten gå tillbaka till 
vattnet. Andra arter som återutsätts innefattar abborre och övrig fisk, till exempel karpfisk. 

FISKEMETODER  
De fiskemetoder som praktiseras inom sportfisket är framförallt spinnfiske från båt. Mete 
är också en populär fiskemetod, som ofta tillämpas i tävlingssammanhang.  

Hur nöjda är de som fiskat i Hären? 
2/3 av de svarande på den aktuella frågan i enkätundersökningen uppger att man var nöjd 
med fisket som helhet, medan 1/3 uppgav missnöje över fiskesituationen. Enligt de sva-
randes kommentarer i enkätundersökningen menar vissa att även om gös förekommer rela-
tivt frekvent i fiskfångsten, anses den ofta för liten. Av fiskekortsköpare uppger fler att de 
är nöjda vid jämförelse med fiskerättsägare, där andelen är något lägre. Vad gäller uppfatt-
ningen om huruvida arter minskat eller ökat i sjön uppger många att abborren minskat och 
att gösen ökat i antal. Gäddan uppges ha minskat under 1990-talet medan abborren mins-
kat under 2000-talet. Detta ger en någorlunda samstämmig bild över gösbeståndets utveckl-
ing de senaste åren och vid jämförelse med resultaten från det senaste nätprovfisket.  
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Bilaga 1. Fiskekort för Hären med flera sjöars  
fiskevårdsområde 
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Bilaga 2. Djupkartor över ingående sjöar i Hären 
med flera sjöars fiskevårdsområde 
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Bilaga 3. Återutsättning av fisk 
 

 
 
Fiskeregler och bestämmelser kring sjöns rovfiskarter (abborre, gädda och gös) är utfor-
made på olika sätt inom fiskevårdsområdet. God tillgång på rovfisk är betydelsefullt för ett 
långsiktigt hållbart sportfiske. Befintliga fångstbegränsningar innebär att du som fiskare kan 
bli tvungen att släppa tillbaka vissa av de fiskar du fångar.  
 
Återutsättning av fisk, så kallad ”catch & release” innebär att den fångade fisken krokas av 
och släpps tillbaka i vattnet. Ett problem med ”catch & release” är att fisken vid bristfällig 
hantering kan ta skada av själva kroken, av syrebrist eller av att slemskiktet/fjällen skadas. 
Som fiskare kan du genom att hantera fisken på rätt sätt minska dödligheten hos fisken vid 
”catch & release”.  

Hjälpmedel att ha med i båten 
Tång/peang, avkrokningsmatta, håv med knutlöst garn (helst gummerad). Vill du väga din 
fångst – använd vågnät (ikeakasse duger).  

 

Tips 
Använd stora beten, det minskar risken för djup krokning. Vid fiske med naturliga beten, 
kroka fisken omedelbart vid tecken på napp. Kort drillningstid minskar oftast risken för 
stress, syrebrist och påföljande mjölksyraförgiftning. Det är dock viktigt att inte drilla fisken 
för snabbt till ytan när man fiskar på stora djup. Kroka av fisken i vattnet om det är möjligt, 
eller minimera fiskens tid i luften. Genom att fukta händer och hjälpmedel (t.ex. avkrok-
ningsmatta och vägnät) minskar du risken för skador på fiskens slemskikt. Håll fisken på 
rätt köl i vattnet och för den fram och tillbaks tills den själv vill simma iväg. Undvik helst 
att släppa tillbaka fisk vid fiske i minusgrader för att minska risk för förfrysningsskador på 
ögon och slemskikt. 
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Delägarnas Fiske 
 
Delägarnas fiske var en av de bidragande faktorer som ledde fram till dagens fiskevårdsom-
rådesföreningar, men var sannolikt av större betydelse under senare delen av 1800-talet och 
början av 1900-talet än idag. I dagsläget berör detta fiske ett fåtal fiskerättsägare, vilka nytt-
jar fisket betydligt mer småskaligt och enbart efter det eget husbehov. Utöver handredskap 
fiskas ibland med nät efter abborre, gädda och gös. Ålfisket var tidigare ett traditionellt 
fiske med ryssja och fälla, men sker idag i mycket mindre omfattning än tidigare, mycket på 
grund av ålbeståndets minskning i sjön. Detta fiske är också helt beroende av de utsätt-
ningar som görs, eftersom fria vandringsvägar saknas. I mycket liten omfattning sker även 
fiske efter kräfta (som är fritt för fiskerättsägarna). Kräftbeståndet i sjön anses dock vara 
var för litet för att kräftfiske ska löna sig, även för det enskilda hushållet.  

Dagsläget 
Fiske med fasta redskap bedrivs i sådan liten omfattning att det troligtvis har mindre påver-
kan på fiskbestånden i sjön. Vid sidan av detta fiske som sker på delägarnas egna vatten är 
fisket med handredskapsfisket i Hären och dess omkringliggande sjöar är i nuläget utan 
tvekan den populäraste fiskeformen. Något yrkesfiske eller binäringsfiske existerar inte och 
har inte heller förekommit historiskt. Så ser det ut i de flesta mindre vatten i Jönköpings 
län. Med några få undantag saknas det i merparten av länets sjöar förutsättningar för att 
kunna bedriva ett långsiktigt hållbart yrkesfiske.  
 
Förvaltningsformerna för fisket och fiskevården måste, för att vara framgångsrik, åtfölja 
och uppmärksamma utvecklingstrenderna inom fritidsfisket, och samtidigt värna om ett 
fortsatt givande fiske för sjöarnas fiskerättsägare. Man bör verka för att rätt fiskevårdsåt-
gärder verkligen leder till att främja och bevara fiskevattnet som värdefull resurs. Detta är 
en viktig förutsättning för ett växande engagemang och ökade möjligheter för företagande 
på landsbygden. Ett allt populärare sportfiske går att förena med ett fortsatt givande fiske 
på lokal nivå (Lennartsson 2010). 
 
Fisket efter flodkräftor har sedan länge upphört. En utsättning gjordes enligt Länsstyrelsens 
utsättningsregister år 1944. Beståndet av flodkräfta var troligen redan då så pass svagt att 
kräftfiske knappast var mödan värt. Samma år som kräftpesten upptäcktes 1957 sattes 50 
kg ål i sjön, vilket ytterligare kan tänkas ha påverkat flodkräftans överlevnad i sjön. Inga 
försök att återintroducera flodkräftan gjordes, då förekomst av signalkräfta konstaderades 
ganska tidigt. Fisket efter signalkräfta har inte heller det varit särskilt lukrativt i Hären.  
 
I Hären med flera sjöars fiskevårdsområde är föreningens hållning att eftersträva ett fortsatt 
givande samarbete med fiskeföreningar och fiskeklubbar, till gagn för sjöarnas popularitet 
som intressanta fiskevatten för sportfiskare. Sjön har länge varit populär fiskesjö för fritids-
fiskare från närområdet, och på senare tid även för de mer långväga svenska fisketuristerna. 
Nu görs olika satsningar på åtgärder som kan locka fler utländska fisketurister.  
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Regler för delägarnas fiske 
Reglerna för delägarnas fiske anges i föreningens stadgar. Föreningens stadgar utgör grun-
den för fiskevårdsområdesföreningens arbete och har bildats enligt lagen om fiskevårdsom-
råden (1981:533). Stadgarna fastställer föreningens omfattning, syfte, regler för fisket, samt 
bestämmelser röstning och uttaxering.  Varje medlem har fiskerätt inom fiskevatten tillhö-
rande den egna samfälligheten inom skifteslaget. På fiskestämman beslutas om upplåtelse 
av rätten till fiske för medlemmarna i områdets övriga fiskevatten. 

Medlemskort – fiskerättsbevis 
Delägarnas fiske sker på den egna samfälligheten med fasta redskap. Handredskapsfiske 
sker i alla vatten. Fiskerättsbevis utfärdas i nuläget inte till föreningens medlemmar. Ett så-
dant kan införas för att underlätta bland annat fisketillsynen.  

Upplåtelse av medlems fiske 
Föreningen upplåter fiske genom försäljning av fiskekort till allmännheten. Fisket får ske 
med handredskap från land eller båt. Kräftfiske är förbjudet. Fiskekortet avser fiske med 
handredskap och omfattas i dagsläget inte av kräftfisket. Försäljningsställen för fiskekort 
finns listade i tabell 12. 
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Fisketillsynen 
Att fisketillsynen är en del av fiskevården är något som ibland glöms bort eftersom fokus 
ofta ligger på konkreta fiskevårdsåtgärder. Inte desto mindre är fisketillsynen viktig i sam-
manhanget eftersom den främjar regelefterlevnaden av de fiskebestämmelser som syftar till 
att verka för ett långsiktigt hållbart nyttjande av resursen. En effektiv och behovsanpassad 
fisketillsyn kan därmed sägas vara av grundläggande betydelse för en framgångsrik fiske-
vård. 
 
Att ha bra rutiner för fisketillsynens bedrivande är således av stor vikt, inte minst om vatt-
net i ifråga hyser sparsamma bestånd av arter som är känsliga för högt uttag. Gös och vissa 
arter av karpfisk, till exempel sjöns förmodade sparsamma förekomst av vimma, får i alla 
avseenden betecknas som sådana arter, inte minst med tanke på fisketryckets omfattning. 
Beståndet av gös är troligen utsatt för betydande fisketryck från sportfisket. I föreliggande 
plan finns det således anledning att behandla frågan om fisketillsynens bedrivande och ruti-
ner för denna verksamhet.  

Föreningens tillsynsmän 
I dagsläget har föreningen 8 förordnade tillsynsmän, av vilka 7 tillsynsmän utbildades 2009. 
5 av dessa är i nuläget giltiga och medger tillsyn i fiskevårdsområdet. Tillsynsmännen är ut-
bildade tillsammans med F.K. Fenan och Gnosjö sportfiskeklubb.  
 
Beslut om förordnande av tillsyn (Bilaga 1) fattas av Länsstyrelsen och anger förutom till-
synsmannens kontaktuppgifter och förordnandets giltighetstid, även vilket eller vilka vatten 
som ingår i tillsynsområdet. Besluten omfattar även tillsyn i sjöar som disponeras av andra 
än Härens fvof.  Tillsynsmannens befogenheter, det vill säga hur tillsynen ska bedrivas en-
ligt gällande fiskelag (1993:787) anges även i förordningsbeslutet. De förordnanden som för 
närvarande är giltiga anges i Bilaga 1. 

Rutiner för tillsynsarbetet 
Inga särskilda rutiner finns i nuläget för tillsynen. Fvof anser att tillsynen ändå fungerar bra; 
bara vetskapen att det finns tillsynsmän som är ute emellanåt har visat sig verka förebyg-
gande. Inga uttalade problem med olovligt/olaga fiske har rapporterats och behov av ytter-
ligare utbildningar finns inte i nuläget. 

FÖRÄNDRING I LAGEN OM FISKEVÅRDSOMRÅDEN, KONTROLLAVGIFT 
I oktober 2007 beslutade regeringen att tillkalla en utredare för att lämna förslag till en ny 
fiskelagsstiftning. I uppdraget ingick även göra en översyn av lagen om fiskevårdsområden 
(LOFO). Översynen av lagen om fiskevårdsområden syftade till att få en bättre harmonise-
ring med fiskelagen, underlätta bildande och förvaltning av fiskevårdsområden samt att se 
över reglerna för utdelning av ekonomiskt överskott inom föreningen. Efter att delbetän-
kandet remissbehandlats under hösten 2009 lämnade Regeringen den 10 maj in ett lagför-
slag till riksdagen. 
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En av de stora förändringarna med avseende på fisketillsynen är att fiskevårdsområden nu 
får ta ut en kontrollavgift om någon som har rätt att fiska inom ett fiskevårdsområde fiskar 
i strid mot gällande regler. En kontrollavgift får endast tas ut om den fiskande har informe-
rats om gällande regler på ett tydligt sätt. Vidare får ingen kontrollavgift tas ut om överträ-
delsen är belagd med straff i annan lag eller författning. Denna avgift får inte överstiga 10 
% av prisbasbeloppet det år som överträdelsen äger rum. I dagsläget (2011) uppgår pris-
basbeloppet till 42 800 kronor vilket skulle innebära en maximal kontrollavgift på 4280 
kronor. 
 
Turerna kring kontrollavgiften fungerar i stort som vid avgifter med felparkering av bil. be-
talas inte avgiften skickas en betalningsuppmaning. Om personen i fråga bortser från upp-
maningen skickas en påminnelse. Ignoreras denna påminnelse går avgiften till inkassering 
enligt inkassolagen. 
 
En kontrollavgift får inte tas ut om det är uppenbart oskäligt. Som oskäligt räknas bland 
annat om överträdelsen berott på sjukdom, på ålder eller bristande mognad, orsakats av vil-
seledande eller missvisande regler. Vid överträdelse av en person som inte har rätt att fiska 
gäller sedvanligt straffrättlig provning. Detta innebär således att ingen kontrollavgift kan tas 
ut för de som fiskar utan gällande fiskekort utan omfattar bara innehavare av giltigt fiske-
kort som bryter mot gällande regler. Detta kan till exempel gälla då fisk under beslutat mi-
nimimått tagits upp.  
 
I dagsläget finns få rekommendationer gällande kontrollavgiften. Information, riktlinjer och 
rekommendationer kommer dock i framtiden att finns tillgänglig på Sveriges fiskevattenä-
gareförbunds hemsida www.fiskevatten.org. Här kan man bland annat ladda ner blanketter 
som redan finns framtagna för detta ändamål (bilaga 2).  
 
Med utgångspunkt för ovanstående är det mycket viktigt att informera om vilka regler som 
gäller för fisket i sjön. Detta kan lösas genom att ta fram ett regelblad som delas ut vid köp 
av fiskekort (vilket i dagsläget saknas) i kombination med informationstavlor runt sjön. 
Dessa skulle med fördel kunna sättas upp runt de platser där antingen båtuthyrning sker el-
ler vid befintliga båtisättningsplaster (se avsnittet Mål och åtgärdsförslag).

http://www.fiskevatten.org/
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Bilaga 1. Kopior på fisketillsynsmännens 
förordnande (nu giltiga beslut) 
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Bilaga 2. Blankett för ifyllnad av kontrollavgift 
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Motstående intressen och påverkan  
 
Detta avsnitt avser att presentera några olika verksamheter och fenomen som på ett eller 
annat sätt inverkar på fiskbeståndens utveckling och därmed fisket på berörda arter. I fis-
kevårdsområdet påverkas fiskbestånd och fiske av bland annat vattenreglering för utvin-
ning av vattenkraft till industriverksamhet, försurning och utsläpp av miljöfarliga ämnen 
från den historiskt sett relativt omfattande industriverksamheten i sjöns närhet. Det finns 
även andra typer av påverkanskällor, som dock utelämnats från detta avsnitt; till exempel 
dagvattenutsläpp, bad, båtkörning avsett för annat än fiske, samt diffus påverkan av utsläpp 
av näringsämnen och pesticider vid jord- och skogsbruk. De sistnämnda verksamheterna 
kan också medföra indirekta effekter vid otillräcklig hänsyn vid markberedning eller kör-
ning vid vattendrag, våtmarksområden eller övriga vattenmiljöer som är viktiga för sjöns 
funktionalitet (Länsstyrelsen 2012). 

Vattenreglering 
Den negativa effekten av vattenkraften ansågs i början på 1900-talet vara liten i förhållande 
till den nytta den medförde, vid en tid då industrin i mångt och mycket bidrog till Gnosjö-
regionens samhällsekonomiska framväxt. Vattenkraften kom att spela en viktig roll för fö-
retagens maskindrift. Bristande kunskap eller nonchalans om de biologiska effekterna av 
vattenkraftsutnyttjandet stod mot en stark framtidstro och de möjligheter och ekonomiska 
värden industriernas framväxt kunde bidra till. Idag regleras vattennivåerna utifrån upprät-
tade regleringsbestämmelser enligt vattendomar. Fvof anser att regleringsbestämmelserna 
bör förtydligas. Befintliga vattendomar kan erhållas från Växjö tingsrätt. Länsstyrelsens en-
het för tillsyn bör i första hand kontaktas i sådana ärenden. De äldre vattendomarna har ut-
arbetats enligt den äldre vattenlagen, som till stora delar är anpassad till dåtidens något 
föråldrade synsätt på nyttjandet av våra vattenresurser. De finns idag få vattendomar vars 
nivågränser för minimitappningar ligger i nivå med vad som motsvarar naturlig lågvattenfö-
ring. Nuvarande bestämmelser om vattenkraftsutnyttjande återfinns i Miljöbalken (kapitel 
11), där vattenkraft likställs med vattenverksamhet i juridiska termer.  
 
Syftet med all vattenreglering är att spara vatten från perioder med god vattentillgång men 
låg efterfrågan på vatten till dess att vatten behövs och tillgången är dålig. I Sverige tilläm-
pas vattenreglering främst för elproduktion från vattenkraft vintertid och man strävar till att 
jämna ut den variation i vattenståndet som sker naturligt i vattensystemet över året. På så 
sätt kan efterfrågan på el mötas året runt, speciellt vintertid då efterfrågan och behovet av 
elkraft generellt är störst. Den vattenkraftproducerade elen har använts och används fortfa-
rande av industriföretag till driften av maskiner och andra processer.  Det är väl dokumen-
terat att kraftverksutbyggnad och reglering av sjöars vattennivåer leder till en förändrad vat-
tenmiljö och artsammansättning och i värsta fall medför utarmning av fiskbestånd och 
andra vattenlevande organismer.  
 
Regleringar av vattnets naturliga flödesregim innebär att stora delar av fiskens ursprungliga 
lek- och uppväxtområden förändras, vilket i förlängningen ofta innebär negativ påverkan 
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på hela fiskbeståndet. Den negativa påverkan består därtill av indämning av tidigare ström-
vattenbiotoper, vandringshinder och otillräckliga vattenflöden under för kritiska perioder 
av året för vissa fiskarters lek. Härens vattenstånd över året påverkas av reglering och däm-
ningar vid ett flertal ställen, bland annat via regleringsdämmena vid Häryds bruk (Häryds-
ån), uppdämningen av Gåröströmskanalen, samt Sunnerbosjöns regleringsdamm.  
 
Den historiska och nutida användningen av vattenkraft i industriella processer har troligtvis 
lett till negativa konsekvenser för sjöarnas fiskbestånd, i form av uppdämda eller uttorkade 
lekområden eller begränsat eller förändrat struktur och kvaliteten av fiskarternas uppväxt-
miljöer.  
 
Fiskevårdsområdesföreningen anser att vattenståndsregleringen i Hären vid olämpliga tid-
punkter kan orsaka effekter på reproduktion och uppväxtområdenas kvalitet. Man har kon-
staterat att regleringen påverkar mörtens förutsättningar för lyckad reproduktion. I Gnosjö-
sjöns norra del går mörten upp för lek i strömpartierna nedanför dammutloppen. Vid ona-
turliga vattenståndsändringar i samband med reglering har leken i ån vissa år uteblivit. 
Denna reglering påverkar också troligtvis även andra arters rekrytering negativt.  

Omprövning av vattendomar 
Utvinning av vattenkraft är en tillståndspliktig vattenverksamhet. De flesta tillstånd till så-
dan verksamhet har lämnats med stöd av Äldre Vattenlagen och Vattenlagen som var mer 
exploateringsinriktade än dagens lagstiftning. Dessa tillstånd kallades vattendomar, vilket är 
ett begrepp som fortfarande ofta används. I dagens lagstiftning heter det dock miljödom el-
ler tillstånd och regleras i Miljöbalken och Lagen med särskilda bestämmelser om vatten-
verksamhet. 
 
Till ett tillstånd att utvinna vattenkraft är olika villkor kopplade. Exempel på sådana villkor 
är att en viss mängd vatten ska släppas i en fiskväg och/eller torrfåra, att kompensatoriska 
åtgärder i form av biotopvård eller utsättning av fisk ska vidtas etc. Ett tillstånd går att om-
pröva, till exempel om det inte tar tillräcklig hänsyn till miljövärden och fiskeintressen i 
området (Sportfiskarna 2009). En omprövning innebär att tillståndet eller villkoren ändras 
eller att nya villkor beslutas. Det är bara Miljödomstolen som kan ompröva vattendomar 
och omprövningen förutsätter en ansökan från annan myndighet som Naturvårdsverket, 
Kammarkollegiet, en länsstyrelse eller en kommun (Fiskeriverket och Kammarkollegiet 
2008). 
 
De villkor som en omprövning ger upphov till får inte vara så ingripande att verksamheten 
inte längre kan bedrivas eller att den avsevärt försvåras. Särskilt för vattenkraftverk i små 
vattendrag och med låg lönsamhet är detta ett problem. För genomförande av nödvändiga 
åtgärder är dessutom i många fall den vattenmängd inte tillräcklig som en verksamhetsutö-
vare utan ersättning är skyldig att avstå. Då kan ytterligare vatten behöva köpas av verk-
samhetsutövaren (Fiskeriverket och Kammarkollegiet 2008). 
 
Hur lång tid det tar att genomföra en omprövning beror på hur tidskrävande utredningar 
som måste göras inför en ansökan. Om verksamhetsutövaren samtycker till ansökan kan 
detta påskynda processen. En omprövning innebär i normalfallet en inskränkning i till-
ståndshavarens hittillsvarande rätt att utnyttja vattnet. Detta medför vanligen försämrade 
möjligheter till ekonomiskt utbyte av den tillståndsgivna verksamheten i jämförelse med 
vad som kan ha varit fallet under lång tid. Att en verksamhetsutövare i ett sådant läge visar 
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ett begränsat intresse för att föra omprövningsprocessen vidare och snarare försöker förd-
röja denna är inte ovanligt (Fiskeriverket och Kammarkollegiet 2008). 
 
Det juridiska arbetet med en omprövning samt kostnaden för biologiska och hydrologiska 
utredningar bekostas genom anslag. Även de eventuella rättegångskostnader som kan upp-
stå för enskilda sakägare med anledning av omprövningen bekostas genom anslag. Arbetet 
med att rent faktiskt utföra åtgärderna som omprövningen stipulerar ska däremot i första 
hand bekostas av verksamhetsutövaren. (Fiskeriverket och Kammarkollegiet 2008) 
 
För de fall verksamhetsutövaren inte kan åläggas att finansiera de åtgärder som krävs eller 
att vatten behöver köpas av verksamhetsutövaren finns vissa alternativa finansieringsalter-
nativ. De särskilda fiskeavgifterna är en möjlig finansieringskälla. Sådana avgifter för skadan 
på fisket har vattenkraftsindustrin betalat under lång tid, varför det idag finns en hel del 
fonderade medel. Medlen är dock knutna till det vattenområde som domen avser. Vidare är 
villkoren för användning av medlen ibland hårt reglerade, vilket kan innebära att avgifts-
medlen inte går att använda till modern och adekvat fiskevård. (Fiskeriverket och Kam-
markollegiet 2008) 
 
Andra tänkbara finansieringsformer är medel från Naturvårdsverkets anslag, bland annat 
för bekostande av länsstyrelsernas arbete med biologisk mångfald, naturvårdsmedel för tä-
tortsnära rekreationsområden och medel för inrättande av naturreservat (Fiskeriverket och 
Kammarkollegiet 2008). 
 
Även EU-relaterade medel finns disponibla. EU:s strukturfond för fiskenäringen (EFF), 
inom åtgärdsområdet ”Skydd och utveckling av akvatiska resurser” kan utnyttjas. Vidare 
kan medel från EU:s landsbygdsprogram samt regionala och kommunala bidrag och pro-
jektmedel, till exempel som medfinansiering av EU-projekt komma i fråga. (Fiskeriverket 
och Kammarkollegiet 2008). Det finns även särskilda miljöfondmedel från elbranschen 
som kan bidra till finansieringen av åtgärder. Bland annat Naturskyddsföreningen förfogar 
över en sådan fond (Fiskeriverket och Kammarkollegiet 2008). 

Utsläpp och miljöpåverkan från industriell verksamhet 
Gnosjöregionen har med sitt entreprenörskap och företagande myntat begreppet gnosjö-
andan, ett begrepp som numera används om regioner som kännetecknas av driftighet, små-
företagande och informella nätverk. Industrin i Gnosjö kommun växte sig stark just på 
grund av regionens sociala och miljömässiga förutsättningar. På 1930-talet fanns i här ett 
30-tal företag och vid mitten av 1970-talet fanns i kommunen ca 300 industriföretag. Histo-
riskt sett så var vapentillverkningen för krigsindustrin viktig. I takt med dess minskande be-
tydelse avvecklades och omstrukturerades företagen till att omfatta tråddragerier, som till 
en början drevs med människo- eller hästkraft.  
 
Hären med flera sjöars fiskevårdsområde är således beläget i en av länets viktigaste indu-
striområden. Många tillverkningsföretag, främst ytbehandlingsindustrier och gjuterier är 
idag klassade som miljöstörande. En utredning av förekommande miljögifter i Jönköpings 
län (Lundqvist 2011) framgår att provtagningsresultat från Hären visar förhöjda halter av 
nickel och andra tungmetaller. Halten av nonylfenol låg över gränsvärdet och pentaklorfe-
nol förekom i en halt strax under gränsvärdet. Dessa ämnen tillhör gruppen alkylfenoler 
som inte bryts ned i reningsverk. De är svagt östrogena och giftiga för fisk och andra vat-
tenlevande arter. 4-nonylfenol, som är den mest använda alkylfenolen, används främst vid 
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tillverkning av nonylfenoletoxilater för användning till rengöringsmedel för industrier och 
hushåll. Nonylfenol används även i färger, lim, papper, bekämpningsmedel, plast och 
gummi. Höga metallhalter uppmättes enligt samma utredning med hjälp av passiva provta-
gare i Anderstorpsån. Resultaten från dessa studier visar tydligt att kemikaliebelastningen i 
området är förhållandevis hög.  
 
Effekterna av den industriella verksamheten anses ha en potentiell påverkan i form av de 
”sedimentbankar” som enligt fiskevårdsområdesföreningen nu täcker bottnarna på flera 
platser i sjöarna. Ett antal gamla täckta soptippar finns även i närheten av en del sjöar. In-
dustrins framväxt har medfört en belastning på vattenmiljön i form av direkta utsläpp i 
omkringliggande marker av miljöfarligt avfall (tungmetaller, cyanid mm.) och potentiellt 
läckage från närbelägna gamla avfallstäkter.  

Försurning 
Sjön Hären har naturvårdsklass 1 vilket innebär ett mycket högt naturvärde med en artrik 
fauna och flora. Kalkningen inleddes redan 1980, försurningen var då mycket långt gången 
med pH-värden under 5 och en alkalinitet runt 0 mekv/l. Följden blev att försurningskäns-
liga arter redan hunnit slås ut på flera lokaler i åtgärdsområdet. Kalkningen idag sker främst 
genom sjökalkning av flertalet av de sjöar som finns i området. Ett våtmarksområde berörs 
också. Vid vattenprovtagning uppvisar uppströms belägna Ekhultaån idag stabila pH-
värden på över 6,5 och en alkalinitet på ca 0,2-0,4 mekv/l. Flodkräfta finns i åns övre del 
medan signalkräftan har etablerat sig i dess nedre del. Tidigare fanns den i flera av områdets 
sjöar men räknas idag som helt utslagen. Öring och elritsa har återintroducerats i upp-
ströms belägna Ekhultaån. I länsstyrelsens Åtgärdsplan 2003-2007 upprättades målområ-
den inom åtgärdsområdet samt mål och motiv för kalkningsverksamheten. 

Kvicksilver i gädda 
Höga halter av kvicksilver i insjöfisk är ett välkänt miljöproblem i hela Sverige. Trots att 
stora insatser har gjorts i Sverige för att begränsa användningen och spridning är nedfallet 
av kvicksilver fortfarande stort, cirka 4,2 ton per år (Kemikalieinspektionen 2010). Enligt 
Naturvårdsverket (2000) uppgår medelhalterna i en gädda på 1 kilo från södra Sverige till 
mellan 0,5-1 mg Hg/kilo (milligram kvicksilver per kilo våtvikt). Kvicksilver förekommer 
till största delen, 75-100 % som metylkvicksilver i fisk. Fisk i näringsfattiga sjöar 
(oligotrofa) har oftast en högre halt av kvicksilver än fisk från näringsrika (eutrofa) sjöar. 
Det finns flera faktorer som styr och påverkar halten av kvicksilver. Vanligtvis förekommer 
kvicksilver i högre halter hos rovfiskar som gädda, gös, abborre, lake och ål. Även andra ar-
ter (lax, öring) kan ansamla denna metall men halten är då beroende av vart de är fångade 
(Naturvårdsverket 2008).  
 
Förekomsten av kvicksilver är främst korrelerad till utsläpp från andra länder. Kvicksilvret 
sprids via luften och hamnar slutligen i våra marker och vatten. Kvicksilvret anrikas uppåt i 
näringskedjan och uppvisar högst halter i toppredatorer som fisk och fiskätande sjöfågel. 
Trots att huvuddelen av metallen härstammar från långdistansspridning finns även lokala 
utsläpp i Sverige. Som exempel kan det bland annat nämnas industrins kvicksilverutsläpp 
utefter den Norrländska kusten som tidigare var mycket stor (www.naturvardsverket.se).  
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Som en konsekvens av den förhöjda halten av kvicksilver rekommenderar Livsmedelsver-
ket att gravida kvinnor och kvinnor som planerar att bli gravida inte bör äta vissa fiskarter. 
Fisk som till exempel gädda, gös, abborre och ål bör inte ätas mer än 1 till 3 gånger per år. 
För den övrig befolkningen bör fisk av dessa arter inte ätas mer än en gång per vecka 
(www.livsmedelsverket.se).   
 
Undersökningar med avsikten att utröna halten av kvicksilver i gädda har genomförts vid 
ett flertal tillfällen från 1980 och framåt. En utvärdering av resultaten visar att halterna un-
der 1980- och 1990-talen låg under 0,5 mg Hg/kg. Vid undersökningen 2003 hade halterna 
mer än fördubblats jämfört med 1995. Halten kvicksilver i gädda kopplas ofta till föränd-
ringar i pH och näringshalter (ökad produktivitet förmodas ha ett samband med halten 
kvicksilver i organismer). Dock framstår inte detta mönster särskilt tydlig, när man beaktar 
att fosfor halterna har legat någorlunda stabilt kring 20 µg/l under senare år (Hedberg 
2011).   
 

Tabell 13. Naturvårdsverkets bedömningsgrunder (rapport 4913) för kvicksilver i gädda.  

Klass Benämning mg Hg/kg  

1 Mycket låga halter, naturligt förekommande ≤ 0,20 
2 Låga halter, oftats förhöjda i förhållande till bakgrund2 0,2-0,5 
3 Måttligt höga halter, förhöjda i förhållande till bakgrund 0,5-0,75 
4 Höga halter 0,75-1 
5 Mycket höga halter >1,0 
1 Halter i detta intervall kan vara naturliga i vissa näringsfattiga skogssjöar. 

Klimatförändringar 
Enligt en nationell utredning (SOU 2007:60) kommer Sverige att påverkas kraftigt av ett 
förändrat klimat. I Jönköpings län har man sett tecken på klimatförändring i form av att 
årsmedeltemperaturen varit upp till 2°C över det normala de senaste 20 åren. Under denna 
period har även årsnederbörden i länet varit större än normalt. Jönköpings län antas få 
längre, varmare och torrare somrar samt kortare, mildare vintrar med mer nederbörd under 
de kommande 90 åren. Mot slutet av seklet förutspås länets årsmedeltemperatur vara 4-5°C 
högre än idag. Till dess antas nederbörden under vinterhalvåret ha ökat med 60% samtidigt 
som den under somrarna förväntas vara oförändrad eller något mindre. Dessutom väntas 
något mer nederbörd under våren och hösten. Totalt sett innebär detta att klimatet kom-
mer att likna det som idag råder i södra Frankrike. Man förutspår även att det blir vanligare 
med extrema väderhändelser såsom storm, torka, värmeböljor och perioder med kraftig 
nederbörd. Det väntas kortare och tunnare beläggning av is, snö och tjäle eftersom vintrar-
na kommer att bli mildare och kortare.  Till följd av kommande förändringar av klimatet 
riskerar den lokala förekomsten av växt- och djurarter påverkas. Inhemska arter riskerar att 
dö ut och nya arter kan komma att etablera sig i länet. Ökad temperatur kan även medföra 
förändrad tillväxt av sjukdomar, parasiter och mikrobiologiska organismer. 
En temperaturökning innebär stora förändringar för fiskarna i våra sjöar. Generellt sett 
kommer utbredningsmönstret för olika arter att förändras radikalt. Sjöarna i mellersta delen 
av Sverige förväntas få samma temperaturförhållande som sjöarna i Skåne har idag. De 
skånska sjöarna kommer i sin tur att klimatmässigt likna de sjöar man idag finner i mellersta 
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Frankrikes lågland. Konsekvenserna av detta innebär bland annat att kallvattenanpassade 
arter såsom harr, lake, lax, nors, röding, sik, siklöja och öring påverkas negativt. Förmodlig-
en kommer dessa arter minska i sjöarna i mellersta och södra Sverige. Trots detta förväntas 
ändå en ökning av fiskproduktionen i sötvatten på grund av att varmvattensarterna gynnas 
av ökad vattentemperatur och ökad tillförsel av näringsämnen.  
 
En ökad sommartemperatur leder till en kraftigare utvecklad temperaturskiktning. I och 
med varmare höstar kommer temperaturskiktning dessutom att finnas under längre peri-
oder. Eftersom tillförseln av humus och näringsämnen förmodligen kommer att öka i sam-
band med ökad nederbörd innebär detta i kombination med förhöjd produktion och tem-
peratur att risken för syrgasbrist och svavelvätebildning ökar i bottenvattnet under somma-
ren. Denna syrebrist får konsekvenser för kallvattenanpassade arter i form av att även deras 
tillflyktsort i sjöarnas djupaste delar blir otjänliga för dem.  

Tabell 14. Ungefärlig temperatur (°C) vid vilken fisken dör efter en kort tid. Data från tabellen 
kommer från Degerman med flera1998 och Lethonen 1996. Exakta värden saknas för lake men 
tolkning av bland annat Degerman med flera 1998 ger att den har ungefär samma temperatur-
krav som röding och öring.  

Art Dödlig temperatur (°C) 

Röding 22-23 
Harr 18-24 
Öring 22-25 
Sik 20-25 
Id 24-27 
Lax 23-28 
Elritsa 23-31 
Gädda 30-34 
Gers 28-35 
Abborre 25-36 
Mört 25-38 
Braxen 28-36 
Gös 32-38 
Benlöja 25-38 
Ruda 29-38 
Sutare 25-39 
Ål 30-39 
Karp 30-40 
 
Det är alltså främst kallvattenanpassade arter som kommer att påverkas negativt av klimat-
förändringen. Detta kommer dels att ske genom direkt påverkan i form av sämre livsmiljö 
på grund av höjd vattentemperatur, dels genom indirekt påverkan via bland annat försäm-
rade syreförhållanden. Dessutom kommer konkurrensen och predationstrycket från varm-
vattenanpassade arter att öka eftersom dessa gynnas av en ökad vattentemperatur. 
 
Förutsättningarna för fiskarterna i Hären att klara ett varmare klimat varierar.  
 
Abborre 
I dagsläget finner man abborre i de flesta av Jönköpings läns sjöar varför det är mindre tro-
ligt att artens utbredningsområde kommer att påverkas nämnvärt inom länet. Abborren är 
en förhållandevis tålig art. Av vad som framgår av ovan i Tabell 14 kan den klara uppemot 
36°C innan den blir dödligt påverkad av temperaturen. Dess optimala tillväxttemperatur 
ligger mellan 8-27°C (äldre individer) och 25-30°C (yngel) enligt Lethonen 1996. Det är 
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dock inte enbart temperaturen som avgör huruvida fisken påverkas negativt eller ej. I ab-
borrens fall kan den alltså klara över 30-gradigt vatten men då krävs det att övriga förut-
sättningar är optimala såsom t.ex. syretillgången. Även om abborrens utbredning inte gag-
nas av ökad vattentemperatur kommer troligen dess mäng öka där den redan finns idag. 
Dessutom förväntas dess tillväxthastighet och reproduktionskapacitet att öka.  
 
Gädda 
Precis som abborren är gäddan en relativt vanligt förekommande art inom Jönköpings län. 
Den har en något lägre optimal tillväxttemperatur än abborre (9-25°C) men ungefär samma 
tålighet mot varmare vatten (Lethonen 1996). Då den biologiska produktionen i våra vatten 
förmodligen kommer att öka medför detta också att tillgången på bytesfisk ökar vilket 
torde gynna gäddan. Arten är dock beroende av god sikt för lyckad jakt vilket innebär att 
den förmodade ökande tillförseln av humusämnen kommer att inverka negativt på gäddan. 
Den ökade nederbörden bör dock leda till att fler reproduktionsområden blir tillgängliga 
för gäddan vilken alltså totalt sett borde klara klimatförändringen relativt bra. Det ska dock 
tilläggas att den i samexistens med gös är den svagare arten och eftersom gös gynnas mer 
av klimatförändringen kan gäddan indirekt komma att påverkas negativt av höjd tempera-
tur i de vatten där både gädda och gös finns.  
 
Gös 
I Jönköpings läns sjöar förekommer gös endast efter utsättningar, dvs. dess förekomst 
inom länet är inte naturlig. Trots det finns den i ett antal av våra sjöar. I förhållande till ab-
borre och gädda klarar den högre vattentemperaturer innan den dör. Gösen har dessutom 
en relativt hög optimal tillväxttemperatur där äldre individer tillväxer bäst mellan 24-29°C 
medan ägg och yngel växer bäst mellan 12-20°C. En ökad vattentemperatur torde därmed 
gynna gösen genom ökad tillväxt och större årskullar. Därtill kommer den ökade tillförseln 
av humusämnen gynna gösen framför gädda eftersom gösen har bättre förmåga att jaga i 
vatten med dålig sikt. Eftersom gösen tillväxer snabbare än abborre kan även abborrpopu-
lationerna i de sjöar där gös finns komma att missgynnas. Generellt sett förväntar man sig 
att utbredningen av gös, gädda och abborre kommer att öka i Sverige, men som ovan 
nämnt torde det inte påverka abborrens och gäddans utbredning inom länet nämnvärt ef-
tersom de redan finns i flertalet av våra sjöar. Trots att gösen i dagsläget saknas i många av 
länets sjöar bör inte heller dess utbredning inom länet påverkas nämnvärt. Detta beror på 
att anledningen till dess frånvaro främst är knuten till begränsade spridningsmöjligheter 
snarare än att sjöarna i dagsläget är för kalla. En ökad förekomst skulle eventuellt kunna 
bidra till en ökad frekvens av olagliga introduktioner.   
 
Lake 
Till skillnad från ovan nämnda arter är laken en art som förväntas missgynnas i och med 
klimatförändringen.  Detta beror på att laken är en kallvattenanpassad art och som tidigare 
diskuterats kommer vattentemperaturen att stiga i framtiden. I djupa sjöar bör det ändå 
finnas kvar områden vid bottnen där vattnet håller låg temperatur men på grund av stabi-
lare temperaturskiktningar och ökad syreförbrukning vid bottnen är det troligt att förhål-
landena där ändå blir otjänliga för fisk. Då laken dessutom föredrar klara sjöar kan den 
ökade tillförseln av humus innebära problem. Således kommer lakens utbredning i länet 
minska och begränsas till de sjöar som förblir näringsfattiga och klara med god syrenivå i 
kallt bottenvatten. Då laken redan i dagsläget är en utsatt art (upptagen som NT, nära ho-
tad, i listan över hotade arter) bör den visas särskild hänsyn.  
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Karpfisk 
Som synes i Tabell 14 har mört och braxen något bättre förmåga att klara höga temperatu-
rer än abborre. Ruda och sutare klarar i sin tur högre temperaturer än vad gös gör. Detta 
innebär att karpfisk över lag kommer klara en temperaturökning relativt bra och i många 
fall även gynnas av en sådan. Även den väntade ökningen av tillförsel av humus och nä-
ringsämnen bör gynna karpfiskarterna. De flesta karpfiskarter klarar sig bra i vatten med 
dåliga siktförhållanden till skillnad från många av våra rovfiskar vilka är beroende av bra 
sikt för lyckad jakt. En ökad vattentemperatur kan också medge mer framgångsrik repro-
duktion hos arter som hittills inte kunnat reproducera sig i länet på grund av för låg tempe-
ratur. 
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Fisket och uttaget 

Enkätundersökning 2010 
Att hushålla med resursen, i detta fall fisk är en förutsättning för ett långsiktigt, hållbart och 
rationellt nyttjande. Beskattas ett fiskbestånd hårdare än vad det tillkommer nya individer 
tenderar beståndet helt sonika att minska. Frågan som uppkommer är således hur hårt man 
kan exploatera en population genom skörd, det vill säga fiske utan att äventyra dess ex-
istens?  
 
Med ambitionen att beskriva såväl fiskekortsköparnas handredskapsfiske som fiskerättsä-
garnas fiske med hand- och mängdfångande redskap genomfördes under våren 2010 en 
enkätundersökning med avseende på fisket i sjön Hären 2010. Med utgångspunkt från de 
redovisade uppgifter i enkäten har det dock på grund av för låg svarsfrekvens och andel 
fiskande visat sig svårt att skatta uttaget av fisk. Utifrån enkäten erhölls däremot väsentliga 
uppgifter om vem som fiskar sjön vilket beskrivits i tidigare avsnitt (se avsnitt sportfisket 
och fisketurismen).   

Metodik 
Underlagsmaterialet baseras på två separata enkäter där den ena riktades mot fiskekortkö-
pare och den andra mot fiskerättsägare. Beroende på fiskekategori var enkäterna olika ut-
formade då fiske med mängdfångande redskap såsom nät, ryssjor och kräftmjärdar enbart 
är förbehållet fiskerättsägarna. Enkäten utformad till fiskekortsköpare skickades ut till F.K. 
Fenan som flitigt nyttjar fiske i sjöarna, framförallt Hären. 
 
Adressuppgifter om fiskerättsägarna hämtades från den fiskerättsföreteckning vilken erhål-
lits från fiskevårdsområdet. För fiskerättsägare skickades enkäten ut till totalt 122 personer. 
Sammantaget erhölls svar från 38 personer vilket innebär en svarsfrekvens om cirka 30 %.  
 
Inkomna uppgifter från såväl kortköpare som fiskerättsägare fördes in i en, för denna typ 
av undersökningar, specifikt uppbyggd databas (Microsoft Access) där nu nedan angivna 
resultat erhölls.  

Avkastning 
Inom ekologin, inte minst när det gäller fisk och fiske, pratar man ofta om maximal hållbar 
skörd. Maximal hållbar skörd (MSY= Maximal Sustainable Yield) är den optimala fångst 
som kan tas från ett fiskbestånd år efter år utan att ta från kapitalet som äventyrar dess 
framtida fortbildning. Genom att fiska efter denna devis sker uttaget av fisk enbart på rän-
tan av kapitalet. 
 
Att fiska enbart på räntan är således viktigt för den fortlöpande verksamheten inom ett fis-
kevårdsområde och kan till viss del styras av tämligen enkla ingrepp genom regelföränd-
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ringar. Dessa regelförändringar som bland annat kan innefatta införandet av minimimått, 
fångstfönster och fångstkvoter innebär att man i viss mån säkerställer ett attraktivt och eko-
logiskt hållbart fiske, både i dagsläget och inför framtiden (se avsnittet ”Åtgärdsförslag”).    

TOTAL AVKASTNING OCH UTHÅLLIGT UTTAG 
Att skatta avkastningen av fisk i en sjö är i regel mycket svårt. Tillgänglig information om 
fiskproduktionen i svenska sjöar är bristfällig men uppgifter från ett antal europeiska sjöar 
visar på variationer på mellan 10-700 kilo per hektar och år (Halldén med flera 2002). 
 
Produktionen av fisk per ytenhet minskar generellt med höjden över havet, ökande sjöstor-
lek och medeldjup. Det innebär att sjöar i Norrland vanligtvis producerar en mindre mängd 
fisk än sjöar i Skåne, samt att stora och djupa sjöar har en lägre produktion än små (Alanärä 
& Näslund 1995). Tidigare var bakgrundsmaterialet med avseende på den potentiella av-
kastningen av fisk i svenska sjöar relativt bristfälligt men har över tid kompletterats med ett 
bredare bakgrundsunderlag där bland annat hänsyn tagits till allmänna produktionsbiolo-
giska förhållanden (Lennartson 2004).  
 
Beräkningar av den potentiella årsproduktionen av konsumtionsfisk, det vill säga arter som 
till exempel abborre, gädda, sik, signalkräfta och gös, varierar mellan 3-25 kilo per hektar 
och år i sjöar större än 4 kvadrat kilometer. För Jönköpings län har denna siffra beräknats 
uppgå till någonstans mellan 6,2 och 8,2 kilo konsumtionsfisk per hektar och år. För en-
staka arter som till exempel gös varierar vanligen den årliga produktionen mellan 0.5 - 20 
kg/ha, beroende på nämnda förutsättningar. I Jönköpings län producerar ett bra gösvatten 
ca 1-3 kg/ha, men det kan finnas enstaka vatten som producerar mer (Halldén & Nydén 
2006 opubl.).   

Tabell 15. Avkastning av sport och matfisk från olika typer av sjöar enligt Degerman med flera 
1998.   

Kust- och låglandssjö  

Fiskart Uppskattad avkastning kg/ha/år 
Abborre 1-5 
Gös 0,5-6 
Lake 1-3 
Gädda 1-3 
Siklöja 1-10 
Sik 0,5-2 
Karpfisk 1-200 
  

Inlands- och skogsjö  

Fiskart Uppskattad avkastning kg/ha/år 
Öring 0,5-1 
Harr 1-4 
Abborre 0,5-4 
Gädda 0,5-4 
Lake 0,5-2 
Sik 1-6 
Siklöja 1-10 
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Vanligen skiljer man på två olika typer av överfiske; rekryteringsöverfiske och tillväxtöver-
fiske. Rekryteringsöverfiske innebär att man beskattar ett bestånd så hårt att inga nya rekry-
teras, det vill säga att man i stort fiskar bort ett bestånd som omöjliggör en fortsatt repro-
duktion. Den andra typen av överfiske, tillväxtöverfiske innebär att man skördar, fångar 
fisken trots att den kunnat växa betydligt mer innan den dött naturligt via ålderdom eller 
motsvarande (Lennartsson 2010).   
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Mål och åtgärdsförslag 
 
Hären med flera sjöars fiskevårdsområdesförening har som mål att långsiktigt verka för fis-
kets bedrivande och att arbeta för en rationell och långsiktigt uthållig fiskevård i förening-
ens fiskevatten. I dagsläget är sjöreglering och industriella utsläpp föremål för diskussion.  
Motstående intressen är omdiskuterat i föreningen. Det rör sig framförallt om aktiviteter 
som kan ha potentiell inverkan på fiskbestånden, såsom fysiska förändringar i vattenmiljön, 
utsläpp av miljöförstörande ämnen inom föreningens vattenområde eller närliggande 
markområden. För att göra fiskevattnen mer tillgängliga för sportfiskare och locka mer 
långväga fisketurister till fiskevårdsområdet gäller fortsatt samverkan med fiskeklubbarna, 
föreningar och turistföretag.  Information om gällande fiskeregler och god fiskeetik bör fö-
respråkas, tillsammans med lättillgänglig information om försäljningsställen, fiskeplatser 
och båtuthyrningsmöjligheter/båtiläggningsplatser. Åtgärder som möjliggör detta är till ex-
empel att genom en hemsida informera om fisket och fiskevårdsföreningens verksamhet. 
Detta finns med bland en rad övriga åtgärdsförslag vars övergripande mål är att möjliggöra 
en långsiktigt hållbar utveckling inom fiskevårdsområdet. I Tabell 16 på nästa sida återfinns 
en checklista över åtgärdsförslagen, vilket ger en överblick över föreslagna åtgärder, och 
gör att föreningen enkelt kan bocka av genomförda åtgärder. 
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Tabell 16. Checklista åtgärdsförslag. Här listas de olika åtgärdsförslagen som återfinns närmare 
beskrivna i åtgärdstexterna under respektive åtgärdsrubrik. 

Huvudkategori Åtgärd (förslag) Prioritet Årtal för genomförande Genomförd 

Förvaltning 1 Uppföljning av åtgär-
der 

1 Årligen  

 2 Utse fiskevårdsansvarig 1 2012  
 3 Hemsida 1 2012  
 4 Fiskerättsförteckningen 1 Årligen  
 5 Ökad delaktighet  1 Tills vidare  
Fiskevattnet 6 Kontakten med myn-

digheter 
1 Tills vidare  

Fiskbeståndet 7 Nätprovfisken 1 2013  
Fiskevården 8 .1-10.2 Fiskeregler och 

bestämmelser  
2 2012  

 9 Etiska regler för sportfis-
ket  

2 2012-2013  

Sportfisket och fisketu-
rismen 

10 Risvasar 2 2012  

 11 Inplantera karp i Sun-
nerbosjön  

2 2013  

 12 Webinformation och 
fiskekortsförsäljning 

1 2012  

 13 Uppdatera fiskekorten  1 2012  
 14 informationstavlor 1 2012  
 15 Fiskekortspriser 2 Årligen  
 16 Anpassa fiskekorten 2 2012-2013  
Delägarnas fiske 17 Ökad delaktighet 2 Tills vidare  
Fisketillsyn 18 Riktlinjer för tillsynsar-

betet 
1 Tills vidare  

 19 Tillsynsmännens för-
ordnanden och anordna 
en gemensam tillsynskurs 

1 2013  

 20 Profilkläder och båt-
dekaler för fisketillsynen 

2 2015  

Motstående intressen 
och påverkan 

21 Rekommendationer 
för båttrafiken 

2 2014  

 22 Regleringsförfarande 
vid Gåröström 

1 2012  
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Förvaltning 

Förslag 1: Uppföljning av åtgärdsarbetet 
Förvaltningsplanens åtgärdsförslag är vägledande för föreningens fortsatta verksamhet. Åt-
gärdsförslagen ska införlivas i verksamheten på ett kostnadseffektivt sätt. En förutsättning 
för införlivandet i föreningens verksamhet är att de följs upp med jämna mellanrum. Före-
ningens årstämma är ett lämpligt forum för avstämning och uppföljning av åtgärdsförslag.  
Checklistan för åtgärdsförslag (Tabell 16) kan med fördel stämmas av årligen vid förenings-
stämman. På årsmötet kan även nästkommande åtgärder diskuteras efter förslag från styrel-
sen. En kontakt bör eftersträvas mellan Länsstyrelsen och föreningens styrelse vid större 
åtgärder.  
 
Kostnad och finansiering Ansvarig Prioritet Tidsplan 
- Plan-ansvarig 1 Årligen 

 
 

Förslag 2: Utse en fiskevårdsansvarig i föreningen.  
Personen kan vara en resurs vid fisk- och kräftundersökningar, bistå med hjälp till styrelsen 
för genomdrivande av planens åtgärder. Samma person kan vara med vid biotopvårdsar-
beten och som föreningens representant i kontakten med myndigheter, intresseföreningar 
och andra aktörer. Målsättningen är att styrelsen utser en fiskevårdsansvarig som är kon-
taktperson kring vattenfrågor och att föreningen senast under 2012 ska ha en fiskevårdsan-
svarig inom föreningen.  
 
Kostnad och finansiering Ansvarig Prioritet Tidsplan 
- 
  

Styrelsen FVOF 1 2012 

 

Förslag 3: Ta fram hemsida om fisket med information om fis-
kevattnet och bestämmelser för fisket. 
Ansvarig för att åtgärden genomförs är styrelsen. Med det allt högre informationskravet 
som finns idag så bör föreningen utföra åtgärden inom kort. Målsättningen är att ha en 
hemsida senast år 2014. För en närmare beskrivning av åtgärden, se åtgärdsförslag 12 under 
avsnittet ”Sportfiske och fisketurism”.  

Förslag 4: En årlig uppdatering/översyn av fiskerättsförteck-
ningen. 
Föreningen ska ha en ständigt aktuellt fiskerättsförteckning av vilken medlemmarnas delak-
tighet i fiskevårdsområdet och därmed i föreningens angelägenheter skall framgå. Detta 
framgår i föreningens stadgar. En aktuell fiskerättsförteckning är nödvändig, exempelvis 
vid omröstning efter delaktighetstal vid fiskevårdsområdets stämma samt vid utdelning till 
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medlemmarna. Fiskerättsförteckningen skall även innehålla aktuella adressuppgifter och 
uppgifter om samägda fastigheter. Fiskerättsförteckningen uppdateras en gång per år. 
Adressuppgifterna som användes för enkätutskicket kom från fiskerättsförteckningen som 
styrelsen hade uppdaterat nyligen. Länsstyrelsen kan ta fram adressuppgifter kring fiskerätt-
sägare, såtillvida fastighetsbetäckningen är känd. Ingen direkt kostnad för föreningen utan 
det rör sig om styrelsens arbetstid.  
 
Kostnad och finansiering Ansvarig Prioritet Tidsplan 
- Styrelsen FVOF 1 Årligen 

 
 

Förslag 5: Skapa ökad delaktighet i FVOF. 
Genom att ta del av och aktivt delta i genomförandet av denna fiskevårdsplan kommer de-
lägarna att uppmuntras till ett förnyat intresse för fisket vilket kommer att leda till att för-
ståelsen och vikten av ett allsidigt och ekologiskt fiske ökar.  
 
Målsättningen är att förenkla informationsflödet via styrelsen till delägarna och att alla fis-
kerättsägare ska känna samhörighet och ha möjlighet att påverka och ge synpunkter. Fiske-
rättsägarna är viktiga i den aspekten att det är de som sitter inne med resurserna som nyttjas 
av sportfiskare, så ett bra klimat dem emellan är viktigt. Man kan förslagsvis anordna ge-
mensamma fiskekvällar med intressanta föreläsare inom både sportfiske och vattenvård 
och låta både fiskerättsägare och sportfiskare träffas och diskutera. Detta ger ömsesidigt 
utbyte av erfarenheter vilket enkäten visar. I denna ger de olika grupperna olika förslag och 
kompletterar varandra på ett bra sätt.  
 
Kostnad och finansiering Ansvarig Prioritet Tidsplan 
Åtgärden medför kostnader i form av lokalhyra och 
ev. intressanta föreläsare.  

Styrelsen FVOF 1 2013 - tills 
vidare 
 

Fiskevattnet 

Förslag 6: Upprätthåll kontakter med myndigheter 
Åtgärden syftar till att även framöver upprätthålla en god kontakt med myndigheter såsom 
Länsstyrelse och kommun. Detta informationsutbyte kan från Länsstyrelsens sida bland 
annat bestå i rekommendationer vid genomförande av åtgärder. Ett effektivt och framåt-
strävande fiskevårdsarbete bygger på ett utbyte av erfarenheter och kunskap, goda relation-
er och nära samverkan mellan olika intressenter som i någon form nyttjar sjön.  En god 
kontakt med Länsstyrelsen och andra myndigheter medför ett i förlängningen mycket vär-
defullt informationsutbyte. Hos länsstyrelsen och andra myndigheter finns värdefulla upp-
gifter om sjöns vattenkvalitet (vattenkemi- och nederbördsdata, utvärdering av kalknings-
verksamheten) och fiskbeståndens status och utveckling (dataunderlag och utvärderingar av 
provfisken och fiskutsättningar). Länsstyrelsen kan med fördel kontaktas vid planeringen av 
en åtgärd eller i samband med ansökan om finansiella medel. Länsstyrelsen fördelar till ex-
empel årligen de statliga fiskevårdsmedel som kan användas i lokala fiskevårdsprojekt med 
syftet att förbättra fiskbestånden. Fiskevårdsområdesföreningen bör ta en aktiv roll vad gäl-
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ler frågor rörande sjöarna inom fiskevårdsområdet. Representanter från föreningen bör 
delta på möten och svara på skrivelser som rör sjöarna.  
 
Kostnad och finansiering Ansvarig Prioritet Tidsplan 
- Styrelsen FVOF, Länsstyrelsen 1 Tills vidare 

 

Fiskbeståndet 

Förslag 7: Uppföljande nätprovfisken 
Att följa upp fiskbeståndet genom återkommande provfisken ger en bild av förändringar i 
art- och storlekssammansättningen hos sjöarnas fiskfauna över tid. Sjöarna inom Härens 
fiskevårdsområde, framförallt sjön Hären, är intressanta ur fiskesynpunkt och utsätts trolig-
en därmed för ett relativt högt fisketryck. Sjön ingår i kalkningseffektuppföljningen och 
provfiskas av Länsstyrelsen vart tionde år. Om föreningen önskar tätare provfisken, kan 
särskilda medel för detta ändamål öronmärkas för provfiske. I samband med utvärdering av 
provfisket är det lämpligt att även gå igenom den lokala förvaltnings- och utvecklingspla-
nen för att se om de föreslagna åtgärderna fortfarande är aktuella eller om nya åtgärder be-
höver sättas in. Det är också viktigt med uppföljning för att undersöka om genomförda åt-
gärder fått avsedd effekt.  
 
För att få jämförbara värden med tidigare års provfisken bör dessa utföras enligt standardi-
serad metodik för provfiske i sjöar. För sjöar som tidigare är provfiskade är det en stor för-
del ur jämförelsesynpunkt om man kan använda samma nätplaceringar som tidigare år. 
Länsstyrelsen har uppgifter om tidigare nätplaceringar. För att säkerställa provfiskets kvali-
tet bör åtminstone en person med erfarenhet av provfiske planera och delta vid provfisket. 
Provfiske är relativt dyrt, men genom att planera för åtgärden i god tid kan föreningen av-
sätta pengar avsedda för provfiske varje år.  
 
Kostnad och finansiering Ansvarig Prioritet Tidsplan 
Kontakta Länsstyrelsen eller konsult för prisuppgift. 
Länsstyrelsen kan vara behjälplig med att under-
söka möjligheter till medfinansiering. 

Styrelsen FVOF, Länsstyrelsen i 
Jönköpings län, Jönkö-
pings/Vaggeryds kommun 
 

1 2013 

Fiskevården 
Föreningens inställning och mål bör vara att alla fiskarter är viktiga i vattnet och vid åtgär-
der ska bör man ta hänsyn till alla arters krav.  Fiskevården i sjön ska inrikta sitt arbete mot 
arter av stort fiskerimässigt intresse för såväl husbehovsfisket, sportfisket och fisketurism-
en. För att upprätthålla och utveckla ett intressant och givande sport- och turistfiske är det 
av största vikt att bibehålla och utveckla en sund och fungerande fiskevård. Huvudsyftet 
med fiskevårdsarbetet är att skapa en långsiktig avkastning hos sjön eller vattendragets re-
surser. Det är viktigt att ha klart för sig vad syftet med eventuella fiskevårdsåtgärder är. För 
merparten av de mer aktiva sportfiskarna handlar fiskevård ofta om att öka mängden och 
storleken på den fisk som fiskas. Åtgärder som syftar till att öka sjöns avkastning av till ex-
empel stor fisk av en viss art kan till exempel vara att införa fångstbegränsningar för denna 
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under hela eller delar av året och begränsa eller förbjuda fiske under lekperioden. Utsätt-
ning av fisk i syftet att stärka fisket bör endast göras efter en utredning om orsaken till ett 
försämrat fiske. Fiskevården bör i första hand eftersträva att förbättra förutsättningarna för 
en god återväxt av sjöns naturliga fiskbestånd.   
 
Att arbeta för en ökad tillgänglighet och förbättrad information om fisket i området är ett 
effektivt sätt att marknadsföra fisket i området. Information om pågående eller planerad 
fiskevård kan kommuniceras via en hemsida, eller i form av informationsblad eller affischer 
till exempel synliggöras vid båtplatser och badplatser.  Planering, samverkan och förankring 
i de beslut som fattas är av största vikt för att nå långsiktigt hållbara lösningar. Genom att 
utnyttja resultat från nätprovfisken, befintlig samverkan, och genom dialog med de fis-
kande i området kan resultaten av genomförda åtgärder också effektivt följas upp.  

Förslag 8: Införa och uppdatera fiskeregler och bestämmelser 
för sportfisket inom FVOF. 

INFÖRANDE AV SKYDDSBESTÄMMELSER FÖR GÄDDA 
Åtgärder som syftar till att skydda och stärka fiskbestånden kan vara utformade på en rad 
olika sätt. Fredningsperioder under vissa tider på året motverkar ett för hårt fiske under 
känsliga perioder under fiskens livscykel. Att införa en fredningsperiod vid kända lekplatser 
ökar förutsättningarna för lyckad reproduktion. Detta kan ge långsiktiga, positiva effekter 
på beståndstillväxten och förekomsten av stora individer i beståndet.  

Förslag 8.1: Införa fångstbegränsningar och fredning i  
lekområden för gädda 
Fångstbegränsningar införs i regel för att skydda eller bevara fisk av särskild storlek. Infö-
rande av minimimått grundar sig i att fisken ska ges möjlighet att reproducera sig åt-
minstone vid ett tillfälle innan den når minimimåttet. Att bevara stora fiskar är särskilt vär-
defullt ur sportfiskesynpunkt. Dessutom har forskning visat ett positivt samband mellan 
fiskstorlek och rommens storlek och kvalitet, det vill säga att äldre individer lägger rom av 
bättre kvalitet, vilket gynnar överlevnaden hos ynglen, som betyder mycket för beståndets 
storlek och rekrytering. Därför rekommenderas ibland även ett maximimått.  
 
I nuläget är minimimåttet vid handredskapsfiske efter gädda 45 cm. Gäddor under denna 
längd ska alltså släppas tillbaka. Minimimått är en mycket vanlig åtgärd som syftar till att 
spara fisk som ej hunnit leka. Metoden är användbar då misstankar finns om försämrad re-
krytering till följd av ett för hårt fiske på icke-könsmogna individer. Ytterligare bestämmel-
ser vid gäddfiske kan vara så kallat fönsteruttag, dvs. kombinerat max- och minimimått. 
Maximimåttet medför att större fisk sparas, vilka genom predation begränsar mängden ung 
fisk i sjön. Då gäddan är kannibalistisk i stor utsträckning reglerar den även på detta sätt det 
egna beståndet. Kunskapen om gäddans status och tillväxt i insjöar är bristfälligt kända. 
Den fångas sällan vid standardiserade nätprovfisken, på grund av att gäddan är en så kallad 
bakhållspredator och mer sällan än ofta rör sig i den fria vattenmassan. Därför kan det vara 
viktigt att utgå ifrån försiktighetsprincipen vid allt gäddfiske, i kombination med införande 
av fångstbegränsningar och fredning under gäddans lekperioder.  
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Ett fönsteruttag för gädda på 50-90 cm bör införas och gälla för all spöfångad gädda i fis-
kevårdsområdets samtliga vatten. Ett gäddfiskeförbud i områden för gäddlek kan införas 
från mars till maj.  
 
Kostnad och finansiering Ansvarig Prioritet Tidsplan 
- 
  

Styrelsen FVOF 1 2012 

Förslag 8.2: Införa fönsteruttag och fredningsperiod för gös 
Införande av fönsteruttag (kombinerat max- och minimimått) är en åtgärd som innebär att 
fisk över och under en viss storlek omedelbart får återgå till vattnet. Fönsteruttaget syftar 
till att spara både yngre och äldre individer, de unga för att låta dessa leka minst en gång 
och äldre fisk för att dessa fyller en viktig ekologisk funktion och i regel lägger större och 
fler romkorn, som ökar överlevnaden hos yngel och säkrar framtida rekrytering. Förening-
en bör införa ett fönsteruttag för gös på 45-85 cm för all spöfångad gös (inklusive trolling) 
och förbjuda gösfiske i lekområden från 15 maj till 15 juni. Fredningsperioden bör sträcka 
sig längre än tidpunkten i samband med lekens avslut. Eftersom lekfisken aggregerar sig 
nära lekplatsen också tiden omedelbart efter lek, är fångstbarheten på dessa individer ofta 
hög på grund av just den stora ansamlingen av fisk, men också förändrat beteende, till ex-
empel aggresivitet hos fisken, som kan vara mer huggvillig i samband med leken. När man 
inför fredningsperioder är det viktigt att ta hänsyn till lokala förhållanden, och till exempel 
begränsa fisket vid en viss vattentemperatur. 
 
Kostnad och finansiering Ansvarig Prioritet Tidsplan 
- 
  

Styrelsen FVOF 1 2012 

 

Förslag 9: Införa etiska rekommendationer för sportfisket inom 
FVOF. 
Dagens sportfiskare, både inhemska och utländska, efterfrågar i allt större utsträckning en 
miljöprofil och etiska regler kring fisket hos förvaltare och upplåtare av fiskevatten. En ge-
nomtänkt miljöprofil fungerar som en kvalitetssäkring och gör vattnet attraktivare för alla 
typer av sportfiskare. Genom att införa etiska regler riktad till fiskekortsköparna i sjön vars 
budskap är att man vid sportfiske endast behåller den fisk som man konsumerar för 
dagen tydliggörs denna miljöprofil. Åtgärden kan med fördel avgränsas till att omfatta  
Följande rekommendationer: 
 

1) Rekommendera sportfiskare att endast behålla den fisk man konsumerar  
för dagen 

2) Informera om återutsättning av fisk (C&R), se Bilaga 
 
Föreningen bör ta ställning i hur man agerar utåt i frågan kring catch & release (C&R, fånga 
och släppa tillbaka). Mycket tyder på att fisken klarar detta bra och det är bra om förening-
en har en samsyn i detta. I denna plan finns information om catch & release. Åtgärden krä-
ver ingen kostnad. Ansvar för att frågan diskuteras är styrelsen och att man tar upp det för 
diskussion på årsstämman 2012.  
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Kostnad och finansiering Ansvarig Prioritet Tidsplan 
 
  

Styrelsen FVOF 2 2012 

Förslag 10: Byggnation och restaurering av befintliga risvasar. 
Att lägga ut vasar, rishögar eller liknande, på relativt grunt vatten är en gammal hederlig fis-
kevårdsmetod. En nyligen publicerad artikel om risvasens konstruktion, placering och syfte 
finns att studera i Bilaga 1 i avsnittet ”Fiskevården”. Risvasarnas har flera funktioner: att at-
trahera fisk, skapa lekplatser, skapa mer föda samt att utgöra skydd för yngre fisk.  
 
En gemensam verksamhetsdag i föreningens regi kan anordnas, varvid äldre risvasar lokali-
seras och underhålls samt nya iordningsställs. Vasarna sätts på 1,5 – 4 m djup och utgörs 
lämpligen av toppändar av gran eller enbuskar vilka förankras i botten. Platsen där vasen 
läggs ut märks upp tydligt. Åtgärden kräver inga större kostnader för föreningen, men där-
emot krävs en viss arbetsinsats. Via enkäten inkom enstaka förslag på att se över risvasarna 
och markera dem på fiskevårdsområdets befintliga kartor. Genom att införa en ”fiske-
vårdsdag” i området blir inte åtgärden alltför arbetsam då man kan samla flera personer 
som hjälps åt. Detta skapar engagemang i hela närområdet. Både röjningsåtgärden och byg-
gande av vasar görs bäst efter ett schema där åtgärderna görs inom vissa årliga intervall, 
t.ex. vartannat år. I mån av resurser betalas ett visst arvode ut till den/de som ansvarar och 
genomför byggnation av vasar i området.  
  
Styrelsen ansvarar för att åtgärden diskuteras och planeras i föreningen.  
 
Kostnad och finansiering Ansvarig Prioritet Tidsplan 
- Styrelsen FVOF 2 2012 

 

Förslag 11: Inplantering av karp i Sunnerbosjön 
Föreningen bör diskutera om det skulle vara intressant att skapa ett regnbågsvatten alterna-
tivt ett karpvatten. Föreningen känner till att karp kan locka turister och det finns ett uttalat 
intresse för att sätta ut denna fisk i något vatten. Att undersöka om rätt förutsättningar 
finns för karp och/eller regnbåge och en strategi för detta kostar i storleksordningen från 
2000 till 5000 kr inkl. moms. Flera av svaren i enkäten tog även upp detta önskemål om ett 
vatten med karp. Detta skulle kunna locka nya grupper av fiskare. Att plantera in karp 
(spegelkarp och fjällkarp) vore ett sätt att marknadsföra sig och profilera sig som är en högt 
rankad sportfisk både i Sverige och i utlandet. Förutsättningarna för fiskutplanteringar ska 
alltid utredas innan åtgärd och tillstånd för utsättning av krävs från länsstyrelsen. Det är 
viktigt att föreningen planmässigt går igenom och bedömer vilka förutsättningar, ekolo-
giska och ekonomiska konsekvenser samt miljökrav en eventuell utplantering av karp inne-
bär. Innan man gå alltför långt med planerna för utsättning bör Länsstyrelsen även rådfrå-
gas. Man har i några år haft planer på att sätta in karp i Sunnerbosjön. Kostnaden för en 
enkiloskarp är ca 150 kr inkl. moms och det skulle vara lagom att sätta ut ett 20-tal. Kost-
naden skulle då bli runt 3000 kr inkl. moms.  
 
Kostnad och finansiering Ansvarig Prioritet Tidsplan 
Arvode utgår till ansvarig(a) 
  

Styrelsen FVOF 2 2013 
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Sportfisket och fisketurismen 
Ett givande och långsiktigt hållbart sportfiske inom ett fiskevårdsområde förutsätter att be-
fintlig information om fisket finns tillgänglig och är lätt at ta till sig för utomstående. Detta 
ställer krav på förbättrad marknadsföring och vidare en allmän öppenhet hos fiskerättsä-
gare i området. Då ett givande och intressant sportfiske är starkt kopplat till fiskevårdande 
åtgärder bör man satsa på parallella informationsinsatser. För att få en uppfattning om 
sportfiskets omfattning kan man exempelvis underlätta registrering av personuppgifter och 
fångster vid fisketillfället.   

EXEMPEL FRÅN FISKEVÅRDSOMRÅDET 
Härens fiskevårdsområde samverkar i nuläget med FK Fenan, en lokal fiskeklubb baserad i 
Gnosjö. Fiskeklubbens websida bidrar till en viktig marknadsföring av fiskevårdsområdet 
och dess sportfiskevatten. En del av medlemsavgiften går till fiskevårdsområdesföreningens 
verksamhet och fiskeklubbens medlemsbevis medför fiskerätt i merparten av fiskevårds-
områdets sjöar. 

Förslag12: Förbättra webinformation och fiskekortsförsäljning 
via Internet 
Ett informationsmaterial över fiskevårdsområdet är angeläget både för att marknadsföra 
sjöns fiskemöjligheter, föra fram fiskeregler och ge vägledning för de som sportfiskar i sjön. 
I denna fiskevårdsplan finns tillgång till fakta kring områdena och dess fiskarter. Det går att 
använda delar av planens material och sätta ihop ett marknadsföringsblad som delas ut på 
kortförsäljningsställena. På lång sikt kräver en sådan dock omformning och nytryck vilket 
medför onödiga merkostnader, i samband med ändringar av fiskeregler och föreningsverk-
samheten. Det bästa är om en hemsida startas upp och föreningen själva kan utse en ansva-
rig person som kan driva och uppdatera sidan. Hemsidan bör innehålla:  
• Fiskekortspriser och fiskekortsförsäljare  
• Information om allemansrätten 
• En rekommendation till besökare att inte behålla mer fisk än man avser äta under da-

gen. 
• Information om hur man släpper tillbaka fisk så skonsamt som möjligt (se bilaga).   
• Gällande regler och orsaken till dessa 
• Föreningens tillsynsverksamhet 
• Karta över fiskevårdsområdet (utmärkt med ramp, parkeringsplatser etcetera.)  
• Djupkarta 
• En kortare beskrivande text om fisket i sjön, sjöns fiskarter, samt ett par bilder.  
 
Kostnad och finansiering Ansvarig Prioritet Tidsplan 
i-fiske.se (provision) 
svenskafiskevatten.se (495 kr/år + 10 % provision) 
Samt eventuell ersättning till hemsidesansvarig.  
 

Styrelsen FVOF, vid behov 
Länsstyrelsen (Adam Johans-
son) 

1 2012 
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Förslag 13: Uppdatera fiskekorten med nya fiskeregler 
De fiskeregler som bestäms för Härens fiskevårdsområde bör tryckas på fiskekorten och 
kommuniceras ut till samtliga fiskekortsförsäljare. Tillsammans med information på hem-
sida och informationstavlor, samt upprepad tillsyn påverkar åtgärden efterlevnaden av sjöns 
fiskeregler i positiv riktning.  
 
Kostnad och finansiering Ansvarig Prioritet Tidsplan 
Kostnad för nytryck av fiskekort.   Styrelsen FVOF 1 2012-2013 

 

Förslag 14: Uppföra nya och uppdatera befintliga informat-
ionstavlor 
Informationstavlorna i fiskevårdsområdet bör uppdateras och hädanefter innehålla ungefär 
samma information som publiceras på hemsidan – se föregående åtgärdsförslag 12. För-
slagsvis utformas texten på ett sätt som ökar läsbarheten (till exempel större textstorlek).  
 
Kostnad och finansiering Ansvarig Prioritet Tidsplan 
-   Styrelsen FVOF 1 2012 

 

Förslag 15: Se över fiskekortspriser 
Översyn av fiskekortspriserna syftar till att dessa ska ligga i nivå med de rekommendationer 
som finns framtagna av fiskevattenägareförbundet. Priserna på fiskekort är generellt låga. 
Inom fiskevårdsområdena finns potential att höja priset på såväl veckokort som årskort, 
framförallt veckokortet som framförallt säljs till turister.  
 
Ökade inkomster från fiskekortsförsäljning kan bidra till bättre ekonomisk bärighet i före-
ningen samtidigt som vissa inkomna medel kan öronmärkas till bland annat fiskevårdande 
åtgärder, uppföljning av fiskbeståndet och serviceåtgärder. Det är troligt att sportfiskare är 
villiga att betala mer för fiskekortet om de märker att en stor del av pengarna nyttjas till fis-
kevård och förbättrad service.   
 
Kostnad och finansiering Ansvarig Prioritet Tidsplan 
- FVOF 2 Årligen 

 

Förslag 16: Anpassa fiskekorten.  
På fiskekort där ifyllande av kontaktinformation förutom namnuppgift saknas kan det vara 
bra att komplettera med telefonnummer och adress. På de fiskekort som föreningen till-
handahåller idag noteras endast namnuppgift på köparen. Detta ger begränsade möjligheter 
att erhålla kontakt med kortköparen om detta skulle visa sig nödvändigt.  
 
Utförligare kontaktuppgifter underlättar vid enkätundersökningar och även fisketillsyn, 
samt om man vill nå kortköparna framöver exempelvis i marknadsföringssyfte. Kortfattad 
information om eventuella fiskeregler bör också finnas med på fiskekortet. Upptryckning 
av nya fiskekortsblock uppskattas till 1000 – 2000 kr inkl. moms beroende på upplaga. Sty-
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relsen ansvarar för åtgärden. Tidsplanen för åtgärden är att diskutera fram ett förslag under 
2012 och genomföra åtgärden 2013. 
 
Kostnad och finansiering Ansvarig Prioritet Tidsplan 
1000-2000 kr inkl. moms Styrelsen FVOF 2 2012-

2013 
 

Delägarnas fiske 

Förslag 17: Skapa ökad delaktighet i Härens fvof 
Genom att ta del av planen och aktivt delta i diskussionen kring åtgärdsförslagen och ge-
nomförandet av olika åtgärder är förhoppningen att delägarna uppmuntras till ökat fiskein-
tresse och ökad kunskap om sjön. Fortsättningsvis bör styrelsen arbeta för att öka delägar-
nas inflytande. En sändlista för e-post till de medlemmar som använder sig av detta bör 
upprättas på föreningens årsstämma. Sändlistan kan bli en viktig kommunikationskanal 
mellan styrelsen och övriga fiskerättsägare. 
 
För att öka engagemanget för sjön bör föreningen försöka bjuda in intressanta föreläsare 
till årsstämmor eller andra tillfällen. Till sådana träffar kan också sportfiskare i sjön bjudas 
in. 
 
Kostnad och finansiering Ansvarig Prioritet Tidsplan 
Eventuella kostnader för annonsering, lokalhyra och inbjudna föreläsare. Styrelsen FVOF 2 Tills vi-

dare 
 

Fisketillsynen 

Förslag 18: Generella riktlinjer för tillsynsarbetet 
I dagsläget beskriver föreningen att det inte finns några tydliga rutiner kring fisketillsynen, 
men att den i huvudsak fungerar bra. Följande förslag rekommenderas att införas för att 
stärka rutinerna kring fisketillsyn och på så sätt bidra till att förhindra och minska eventu-
ella problem med olaga fiske. 
 
• Tillsyn bör bedrivas vid minst 10 tillfällen per år. Tillsynen behöver inte fördelas 

jämnt under året utan kan koncentreras till de perioder då fisketrycket är särskilt högt. 
• Föreningen bör upprätta ett ungefärligt schema där det framgår när fisketillsynen ska 

bedrivas och vem som ansvarar för att den blir utförd.  
• Utför fisketillsyn under vintern om behov finns. 
• Då tillsyn bedrivs bör man alltid vara två personer. Dels ur sjösäkerhetsynpunkt 

och dels eftersom det potentiellt kan uppstå hotfulla situationer. Även själva tillsynen 
underlättas om en person kör båten medan den andre koncentrerar sig på att kommu-
nicera med dem som fiskar på sjön. 
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• Fisketillsynstillfällena bör journalföras även om inga regelbrott upptäcks. På så vis 
underlättas utvärdering av fisketillsynen för föreningen.  

 
Kostnad och finansiering Ansvarig Prioritet Tidsplan 
Om kraven och arbetsbördan för fisketillsynsmännen ökar är det 
lämpligt att se över arvoderingen.  

Fisketillsynsmän 
och styrelsen FVOF 
 

1 Tills vidare 

Förslag 19: Se över tillsynsmännens förordnanden och anordna 
en gemensam tillsynskurs 
Föreningen (styrelsen) bör ta fram ett dokument över befintliga tillsynsmän och se över 
framtida behov med avseende på nyrekrytering av tillsynsmän och med tanke på den be-
gränsade giltighetstiden för förordnandet. De tillsynsmän som inte genomgått någon ut-
bildning de senaste tio åren bör, bland annat med anledning av de nya bestämmelserna i 
Lagen om fiskevårdsområdesföreningar (LOFO), genomgå en förnyad fisketillsynsutbild-
ning. Fiskevårdsområdesföreningens tillsynsmän skulle kunna samlas för en gemensam till-
synskurs för att uppdatera sina kunskaper och för att ge arbetet med tillsyn inom förening-
en en skjuts framåt. Fiskevårdsområdesföreningen bör ta kontakt med Länsstyrelsens fiske-
tillsynsman Michael Bergström för att boka in ett kurstillfälle.  
 
Kostnad och finansiering Ansvarig Prioritet Tidsplan 
-  Fisketillsynsmän och styrelsen FVOF 2 2013 

 

Förslag 20: Ta fram profilkläder och båtdekaler för fisketillsynen 
Då fisketillsynsmännen är ute på sjön och kontrollerar regelefterlevnaden är det en fördel 
om de är klädda i för ändamålet lämpliga kläder. Exempelvis kan en färgglad väst bäras 
över ytterplagget på vilken ”Fisketillsyn Härens fiskevårdsområde” är tryckt med stora 
bokstäver. Denna typ av profilkläder (exempel – se kapitlet ”Fisketillsyn”) skapar en högre 
känsla av legitimitet samtidigt som fisketillsynen syns mer på sjön, vilket gynnar regelefter-
levnaden. En dekal till båten är också lämpligt att ta fram åt förordnade fisketillsynsmän 
om en sådan inte finns. 
 
Kostnad och finansiering Ansvarig Prioritet Tidsplan 
Materialkostnad Fisketillsynsmän och styrelsen FVOF 2 2015 

 
 

Motstående intressen och påverkan 

Förslag 21: Ta fram rekommendationer för båttrafiken 
Det är ofrånkomligt att visst utsläpp sker vid användning av båtmotorer. Dessa utsläpp kan 
dock begränsas avsevärt genom relativt enkla åtgärder. I takt med att tekniken går framåt 
fasas allt fler äldre 2-takts båtmotorer ut och ersätts med bränslesnåla och mer miljöanpas-
sade 4-taktsmotorer.  
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Det absolut enklaste sättet att minska utsläppen är att byta ut den vanliga bensinen mot al-
kylatbensin. Alkylatbensin är betydligt renare än vanlig bensin då utsläppen av farliga kolvä-
ten minskar med mellan 5-10 gånger. 2-taktsmotorer kräver ett oljeblandat bränsle. Den 
traditionella oljan kan enkelt bytas ut mot miljöanpassad sådan. Dessa oljor bryts ner 
snabbare och ger dessutom ett lägre utsläpp av de farliga PAH-föreningarna (polycykliska 
aromatiska kolväten). I den bästa av världar skulle dock alla köra med 4-taktsmotorer, eller 
ännu hellre elmotorer, som är betydligt renare än 2-takts motorer (även nya sådana). 
 
Fiskevårdsområdet bör informera om ovanstående och råda samtliga fiskande (på inform-
ationstavlor och via en eventuell webbsida) att ta hänsyn till miljön och köra med elmotor 
eller på alkylatbensin och mindre miljöfarlig olja. I framtiden bör användandet av 2-
taktsmotorer förbjudas helt ur miljösynpunkt. 
 
Kostnad och finansiering Ansvarig Prioritet Tidsplan 
- Styrelsen FVOF 2 2014 

 
 

Förslag 22: Följa upp och bevaka frågan om regleringsförfa-
rande vid Gåröström. 
Frågan om regleringsförfarandet vid Gåröström har nyligen diskuterats i föreningen. Man 
misstänker att regleringen sker utan hänsyn till de naturvärden som berörs av onaturliga 
vattenståndsfluktuationer. Bland annat befarar man att mörtens reproduktion störs vid fel-
aktig reglering. Denna fråga bör tas upp med berörda aktörer och samverkan bör ske med 
kommunen och övriga berörda myndigheter. Hur frågan hanteras på bästa sätt diskuteras i 
styrelsen i kontakt med kommun och Länsstyrelsen.  
 
Kostnad och finansiering Ansvarig Prioritet Tidsplan 
- Styrelsen FVOF 1 2012 
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