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Abstract: 

During the last two hundred years many wetlands and streams in Sweden have been lowered to provide land for 

agriculture and forestry. Some of the coastal wetlands and streams probably served as spawning sites for certain 

species of fish in the Baltic Sea, but the present situation is not well known. As standardized methods to monitor fish 

in running waters are carried out during late summer or autumn, there is a need for methods to sample spring-

spawning fish in these streams. 

The aim of this study was to survey the lower kilometer stretch of Hammerstaån in Stockholm, to investigate the 

extent to which the stream is used by spring-spawning fish. Furthermore, the study aims to evaluate a new type of 

survey fishing gill net called strömöversiktsnät (SÖN). This was done by comparing the catch of fish by SÖN with 

that of fyke nets. The comparison of the types of gear included number of fish caught, on a catch per unit effort 

(CPUE) basis, number of species and the size distributions. The study included 14 days with one gill net and one fyke 

net at two sites, in total 28 net-days.  

The inventory yielded in total seventeen species among which only trout (Salmo trutta), perch (Perca fluvitalis), 

roach (Rutilus rutilus), burbot (Lota lota), eel (Anguilla anguilla) and pike (Esox lucius) were previously known to 

occur. Six spawning species, smelt (Osmerus eperlanus), vimba bream (Vimba vimba), perch (Perca fluvitalis), roach 

(Rutilus rutilus), bream (Abramis brama) and white bream (Blicka bjoerkna) were caught in more than 60 

individuals, which was set as a limit for comparisons of size distributions. There was no significant difference in 

CPUE between SÖN and fyke nets. Also length distribution did not differ between SÖN and fyke nets except for the 

species perch and white bream were the nets caught significant smaller perch and bigger white bream than the fyke 

nets.  The results show that investigations with SÖN or fyke nets during springtime can be of great importance to 

increase our knowledge about spring-spawning fish in Swedish streams and the coastal areas of the Baltic Sea. 
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1. Sammanfattning 

Många våtmarker och vattendrag har under de senaste tvåhundra åren dikats ut och torrlagts 

till förmån för jord- och skogsbruk. Ett antal av dessa våtmarker och vattendrag har troligen 

tjänat som föryngringslokaler för östersjöfisk.  

De flesta inventeringar gällande fisk sker i vattendragen under sensommar och höst. 

Kunskapen om vårlekande fiskarter i dessa vattendrag har således hittills varit bristfällig. 

Denna studie har haft två målsättningar. Den första var att inventera den nedre kilometern av 

Hammerstaån på Södertörn i Stockholms län, för att undersöka vilka arter som fanns där och i 

vilken utsträckning vattendraget nyttjades av vårlekande fisk. 

Vidare syftade studien till att utvärdera fångstkapacitet (fångst per ansträngning) hos en ny 

typ av provfiskenät, strömöversiktsnät, genom att jämföra med fångstkapaciteten hos ryssjor. 

Totalt omfattar studien fångster med fyra ryssjor och två översiktsnät under 14 dygn. För att 

jämföra fångstkapacitet och frekvensfördelning i fångst mellan redskapen delades den övre 

halvan av provfiskelokalen in i två områden. Både ryssja och nät lades i respektive område. 

Inventeringen gav totalt sjutton fiskarter bland vilka endast öring (Salmo trutta), abborre 

(Perca fluvitalis), mört (Rutilus rutilus), lake (Lota lota), ål (Anguilla anguilla) och gädda 

(Esox lucius) tidigare har påträffats(elfiskeregistret). Nors (Osmerus eperlanus), vimma 

(Vimba vimba), abborre, mört, braxen (Abramis brama) och björkna (Blicka bjoerkna) var de 

arter som fångades i fler än 60 individer och användes därför vid jämförelser av 

storleksfördelning. Resultat av fisket visar inga signifikanta skillnader i fångstkapacitet 

mellan redskapen, ryssjan är dock en mer skonsam fångstmetod än näten. Gällande 

längdfördelningen hos fångsten visade resultaten signifikanta skillnader gällande arterna 

abborre och björkna där näten fångade björknor av större storlek än ryssjorna medan 

abborrarna var signifikant mindre i näten än i ryssjorna.  

Studier av det slag som har utförts i Hammerstaån är av stor vikt för att öka kunskapen om 

våra vattendrag, att ett flertal vårlekande arter påträffas i Hammerstaån styrker också behovet 

av alternativa provfiskemetoter. 
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2. Inledning 

Många våtmarker och vattendrag har under de senaste tvåhundra åren dikats ut och torrlagts 

till förmån för jord- och skogsbruk. Ett antal av dessa våtmarker och vattendrag har troligen 

tjänat som föryngringslokaler för Östersjöns sötvattensarter som gädda , abborre och ett flertal 

karpfiskar (Ljunggren m.fl. 2011). Det finns därför ett behov av att inom ramen för 

miljömålet Hav i balans samt levande kust och skärgård undersöka i vilken utsträckning våra 

vattendrag används för lek av olika arter. I svenska vatten finns idag sjutton naturligt 

förekommande arter av karpfisk. Ett flertal av dessa leker under vår och försommar i våra 

vattendrag. Trots kännedom om att dessa arter vandrar upp i vattendrag för att leka är 

kunskapen om i vilka vattendrag det sker bristfällig. Ett sådant exempel är vimma, en art som 

leker på våren i vattendragen men som på rödlistan år 2000 och 2005 var uppsatt i kategorin 

DD (kunskapsbrist). Detta är till viss del en följd av att inventeringar av våra vattendrag oftast 

är inriktad på en kommersiellt mer viktig fisk, till exempel öring (Salmo trutta). (Nielsen-och 

Svedberg, 2006 s 82-95) De inventeringar som genomförs i syfte att finna öringungar sker 

företrädelsevis under sensommaren eller hösten. Vid den tidpunkten har flertalet av de 

vårlekande fiskarterna och deras avkomma redan lämnat vattendraget vilket leder till att de 

inte påträffas vid inventering. I många fall sker inventeringarna också på strömsträckor vilka 

anses vara lämpliga öringbiotoper. Detta resulterar i att lugnflytande och sjölika delar av 

vattendragen förbises (Sandell m.fl.1995). Ytterligare en orsak till att dessa delar av 

vattendragen inte inventerats är att det inte finns någon standardiserad metodik för hur detta 

ska utföras. Det finns standardiserad provsfiskemetodik med nät för sjöar och med elfiske för 

grunda och strömmande vattendrag där det är möjligt att vada. Mellan dessa biotoper utgör de 

djupare, lugnflytande eller sjölika delarna av vattendragen en miljö som sällan inventeras 

(Fjälling m.fl. 2011). För att den kunskapslucka detta leder till skall kunna fyllas har ett 

speciellt översiktsnät arbetats fram av Fiskeriverket. Detta nät kallas strömöversiktsnät 

(SÖN). 

Syftet med denna studie är främst att utröna vilka arter som stiger i vattendraget under tidig 

vår men också att undersöka fångstkapaciteten hos dessa nät. Med ordet fångskapacitet menas 

i detta fall antal fångade individer per redskap och dygn (fångst per ansträngning). 

Nätfångsten jämförs med fångsten i de ryssjor som sätts ut inom samma områden och vittjas 

med samma tidsintervall.  

3. Material och metoder 

 

3.1 Provfiskelokal 

Hammerstaån avvattnar det omkringliggande odlingslandskapet på Södertörn, Stockholms 

län. Ån har ett avrinningsområde som är större än 100 kvadratkilometer (VISS). Vattendraget 

har en sedan tidigare känd naturligt reproducerande havsöringstam (Löf, m fl 1999). Sedan 

2007 är det också känt att flodnejonöga leker i ån (Östlund, 2007). Hammerstaåns lopp är till 

stora delar naturligt meandrande. Ån flyter mestadels lugnt men har ett antal strömsträckor 

vid Hammersta och Fors. Ovan Hammersta byter vattendraget namn till Muskån. Ån 
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avvattnar främst sjön Muskan men även sjöarna Tärnan, Grindsjön och Vädersjön bidrar till 

vattenflödet. Ett antal mindre bäckar och diken ansluter också. Ån mynnar ut i en våtmark i 

anslutning till Sittuviken, Östersjön. Hammerstaån är vid provfiskelokalen påverkad av bäver. 

Längs med ån följer ett trädskikt som domineras av lövträd, främst ek, lind, och klibbal vilket 

beskuggar den större delen av lokalens sträckning.  

Provfiskelokalen sträcker sig enligt RT90 från kordinaterna 6546501, 1625050 till .6545807, 

1625584 och ryssjorna placerades som följer; ryssja ett 6545682, 671692, ryssja två 6545814, 

671696, ryssja tre 6545814, 671696, ryssja fyra vid kordinaterna 6546267, 671312 (Figur 1). 

SÖN lades på ett flertal platser av sträckningen. 

Vid provfisket hade ån ett konstant siktdjup på 0,6 m. Temperaturen i vattnet steg under 

perioden 11 till 26 april från 3,5°C till 10,5°C för att sedan sjunka 26 april till 5 maj från 

10,5°C till 6°C. Vattenflödet beräknades första dagen till 6,6 kubikmeter per sekund och den 

sista dagen till 1,5 kubikmeter per sekund. 

 

Figur 1. Hammerstaåns nedre sträckning. Ryssjornas placering är markerade  på kartan. De 

två övre lokalerna (1 och 2) användes även för nätläggning. och är därför de områden där 

översiktsnät (SÖN) jämfördes med ryssjor 

 

  

Östersjön 

1 

2 

3 

4 
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3.2 Utförande 
Studien utfördes under fyra veckor i vattendraget Hammerstaån på Södertörn under 

sammantaget 14 dygn. Fisket började den 11 april, strax efter islossningen, och avslutades den 

femte maj. För att fånga fisk har två typer av redskap använts, strömöversiktsnät och ryssja. 

Strömöversiktsnät är utvecklade för att kunna stå i mer strömmande vatten än sedvanliga 

standardiserade översiktsnät förmår. Näten har samma följd av maskstorlekar som de 

standardiserade översiktsnäten av typen Norden (stolplängd 5-55 mm) men har försetts med 

specialdesignade flöten i överteln vilket ger större flytkraft samt en förtyngd underteln. SÖN 

är också lägre än de standardiserade översiktsnäten, har försett med snedställda staglinor och 

har en fiskande höjd på 80 cm. Näten lades kl 16 och togs upp 08 dagen efter. De placerades 

paralellt med vattenströmmen och lades från ca hundra meter uppströms mynningen till en 

kilometer uppströms mynningen. Fyra ryssjor (Figur 2) som försetts med dubbla fångstarmar 

placerades på fasta positioner 100, 250, 400 samt 950 meter uppströms mynningen. 

Fångstarmarna var 90 cm höga och  tio meter långa och placerades från strand till strand,  så 

att hela vattendraget täcktes in. Struten var sex meter lång och hade en maskstorlek på 30mm. 

Fångad fisk artbestämdes, räknades, vägdes och mättes i centimeter. Vid stigningen av nors 

den tredje veckan frångicks av praktiska skäl mätningen av varje individ och artens antal 

räknades vartefter de vägdes tillsammans. Temperaturen i vattendraget och på land mättes 

kontinuerligt med automatiska temperaturloggers. För att mäta vattendragets strömhastighet 

användes en ottflygel. Vattenföringen beräknades vid två tillfällen, den första och sista dagen 

på projektet. Siktdjupet mättes varannan dag med en secchiskiva. 

 

  

Figur 2. För jämförelser med fångsten i strömöversiktsnät (SÖN) användes gäddryssjor med 

ursprungligen enkel, flötad, ledarm, men som för ändamålet kompletterats med ytterligare en 

sidoarm. 



5 
 

 

3.3 Statistik 

För att jämföra fångsten av enskilda arter mellan fångstredskapen ryssja och 

strömöversiktsnät användes ett parat t-test där paren utgjordes av fångst vid ett visst datum. 

Vid dessa tester uteslöts de två ryssjor som var placerade längs ned i vattendraget då dessa 

inte var placerade inom jämförelseområdet (dessa ryssjor användes dock för att bidra till 

artinventeringen av vattendraget). Sammantaget ingick två fångsttillfällen per dygn och 

redskap. För att jämföra storleksfördelningen och medianlängd  hos arter fångade i ryssja 

respektive strömöversiktsnät användes Kolmogorov-Smirnov test samt Mann Whitneys U-test 

eftersom det antogs att längderna kunde avvika från normalfördelning. Analyserna gjordes i 

statistikprogrammen Minitab 16 och SPSS. 
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4. Resultat 

4.1 Artsammansättning  

Vid inventeringen fångades totalt sjutton arter i vattendraget; abborre, gädda, mört, björkna, 

braxen, vimma, id (Leuciscus idus), gös (Sander lucioperca), nors, löja (Alburnus alburnus), 

Lake (Lota lota), ål (Anguilla anguilla), skrubbskädda (Platichytus flesus), gers 

(Gymnocephalus cernuus), öring, strömming (Clupeaq havengua) samt sutare (Tinca tinca). 

Ett flertal av dessa fångades i enstaka exemplar nämligen ål, lake, sutare, strömming, id och 

skrubbskädda. Utgående från fångstens fördelning över arterna (Figur 3) uteslöts arter med få 

fångade individer från vidare analys. Gällande löja fångades nästan alla individer vid ett 

tillfälle  i SÖN och uteslöts därför  även den från vidare jämförelser. De arter som fångades i 

fler exemplar än 60 och användes för jämförelser av fångsteffektivitet och storleksfördelning 

var följande; mört, abborre, björkna, braxen och vimma. 

 

 

 

Figur 3. Totalfångst (antal individer) i nät respektive ryssja av olika arter vid försöket. under 

14 dagars fiske med SÖN på två platser och ryssja på fyra platser.   
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4.2 Längdfördelning  

För att se vilken längdfördelning de arter som ingick i jämförelsen hade centimeteklassades 

de. Längdfördelningen hos de jämförda arterna visar att det storleksmäsasigt i huvudsak var 

lekmogna individer som fångades. 

 

 

 

Figur 4. Längdfördelning hos arter som användes för jämförelser av storleksselektivitet vid 

fiske med SÖN och ryssja.  
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4.3 Jämförelse mellan ryssja och strömöversiktsnät 

4.3.1 Fångst per ansträngning 

Vid jämförelse av fångstkapacitet hos båda redskapen vid den totala fångsten i nät och ryssja 

fanns inga signifikanta skillnader. Detta gäller för samtliga jämförda arter som fångades i 

vattendraget. (Figur 5) 

 

 

Figur 5. Fångsten hos de båda redskapen under tio dygn gällande jämförda arter. Fångst per 

ansträngning har jämförts med parvis t-test, det fanns inga signifikanta skillnader hos någon 

av de jämförda arterna. 
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4.3.2 Längdfördelning  

Vid jämförelse av längdfördelning av fångst i SÖN respektive ryssja fanns inga statistiskt 

signifikanta skillnader i längd gällande arterna braxen, mört eller vimma dock visade Mann 

whitneytestet en storleksskillnad i fångst av abborre och björkna där SÖN fångade abborrar av 

mindre storlek än ryssjan, medan björknorna var signifikant större i SÖN än i ryssja.(Fig 5). 

  

 

                                       

Figur 5. Längdfördelning hos jämförda arter i  ryssja respektive SÖN. I figuren anges D och P värdet 

för Kolmogorov-Smirnov testet, W och P värdet för mann whitney testet samt n₁ och n₂ vilket är 

fångsten i ryssja respektive nät.  
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5. Diskussion 

5.1 Förekomst av vårlekande fisk i vattendraget 

Det är sedan tidigare känt att havsöring (Löf Å, m fl 1999) och flodnejonöga leker i 

Hammerstaån (Östlund, 2007). Vid den nu genomförda inventeringen konstaterades även 

stigningar av de vårlekande arterna mört, nors, abborre och vimma. 

Vimman vandrar upp för lek i vattendragen men kan även finnas stationärt, varför det kan 

vara svårt att utala sig om huruvida fisken stiger från Östersjön eller befinner sig i det 

undersökta vattendraget stationärt. I detta fall kan man anta att det handlar om ett lekbestånd 

då alla vimmor som fångades hade uppnått storleken för lekmognad. Vimman blir lekmogen 

vid sex till sju års ålder och en uppnådd längd på 25 cm (Kesminas 1999). Det fångades vid 

inventeringen ingen vimma under 25 cm, vilket torde gjorts om beståndet var stationärt. 

Vimman var under 2000 och 2005 uppsatt på rödlistan i kategorin DD (kunskapsbrist) men 

har sedan 2010 varit i kategorin NT (nära hotad) (Rödlistan 2010). Vimma har tidigare aldrig 

dokumeterats påträffad på Södertörn. Detta torde snarare bero på brist på inventering än brist 

på vimma, då Södertörn hyser ett flertal vattendrag likt Hammerstaån. Vidare inventering är 

således nödvändig. 

Att ett flertal vårlekande arter påträffas i Hammerstaån styrker behovet av alternativa 

provfiskemetoter. Ska ett vattens ekologiska status kunna ställas med hjälp av fiskfaunan, 

måste de djupare och mer sjölika delarna i vattendragen kunna inventeras. Studier av det slag 

som utförts i Hammerstaån är av stor vikt för att öka kunskapen om våra vattendrag. Inom 

ramen för det tidigare nämda miljömålet Hav i balans samt levande kust och skärgård bör fler 

liknande studier genomföras för att undersöka i vilken utsträckning våra vattendrag nyttjas för 

lek av fisk från havet. 

5.2 Utvärdering av inventeringsmetod 

De fångsmetoder som använts är som tidigare nämnts ryssja och strömöversiktsnät. Både 

ryssja och nät är passiva fångstmetoder vilket innebär att metoderna är beroende av fiskens 

aktivitet. En skillnad är dock att ryssjan är en mer skonsam metod där individerna är vid liv 

när ryssjan vittjas medan näten dödar eller skadar fler individer. Studiens resultat visade inga 

signifikanta skillnader i fångstkapacitet av de jämförda arterna mellan de båda redskapen. En 

inventering som syftar till att hitta vårlekande arter kan därför tyckas bäst bedrivas med 

ryssja. Detta för att minimera en negativ effekt på ett eventuellt känsligt lekbestånd. 

Näten har varit mer lätthanterliga än ryssjorna och har gått att flytta runt i vattendraget. Näten 

är lättare än ryssjan att vittja samt att placera ut. Näten är dock beroende av minst femton 

meter rak strömsträcka. Faktumet att att näten näten varit lätthanterliga gör dem väl lämpliga 

som komplement till exempelvis elprovfiske då de kan läggas i de mer lugnflytande och 

djupare delarna av vattendraget. 

För det givna resultatet gällande fångst, vilket inte visade några signifikanta skillnader mellan 

redskapen, kan vattendragets storlek och siktdjup tänkas vara avgörande. Hammerstaån var 

vid den avfiskade sträckan som mest ca femton meter bred vilket innebar att en ryssja i 

princip kunde täcka hela dess bredd. Siktdjupet var under fiskeperionen endast 0,6 meter 
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vilket lär påverkat fiskens möjlighet att se fångstredskapen. Det kan därför inte antas att 

resultatet i ett bredare vattendrag med klart vatten skulle bli detsamma. Hammerstaån är dock 

sannolikt representativ för ett flertal vattendrag längs ostkusten, där vattendragen ofta 

avvattnar det svenska odlingslandskapet. 
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