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Sammanfattning 

Denna rapport redovisar och utvärderar resultat av ett standardiserat 

nätprovfiske i Vallentunasjön år 2018. Syftet med fisket var ge kunskap 

om sjöns fiskebestånd samt att övervaka effekterna av det reduktionsfiske 

som sedan år 2010 provas som restaureringsåtgärd för att komma till rätta 

med sjöns övergödningsproblematik. Resultat av 2018 års provfiske 

jämfördes med tidigare provfisken av sjön, såväl innan åtgärd (år 2004, 

2009) som efter/under pågående åtgärd (år 2012, 2015). Undersökningen 

utfördes av Naturvatten AB på uppdrag av Täby och Vallentuna 

kommuner. 

Fångsten år 2018 var den högsta hittills sett till antal, och låg viktmässigt 

på i princip samma höga nivå som vid föregående provfiske (år 2015). I 

jämförelse med periodens tre första provfisken (år 2004, 2009, 2012) var 

fångsterna antalsmässigt nästan fem gånger så höga år 2018. Ökningen 

förklaras framförallt av kraftigt ökade fångster av abborryngel som helt 

dominerade fångsten år 2018. Sett till biomassa (vikt) minskade 

totalfångsten tydligt från det första fisket år 2004 till nästa fiske år 2009, 

och låg därefter kvar på i stort sett oförändrad nivå då sjön provfiskades år 

2012, efter utfiske genom trålning 2010–2011. Vid de båda senaste 

provfiskena (år 2015, 2018) ökade de viktmässiga fångsterna kraftigt. 

Förklaringen till ökningen från år 2012 till 2015 ligger i ökade fångster av 

karpfisk och i andra hand abborre. Även om totalvikten låg på i princip 

oförändrad nivå mellan år 2015 och 2018 förändrades beståndets 

sammansättning i hög grad så till vida att fångsten av gös var högre och 

fångsten av karpfisk var lägre vid det senaste fisket. 

Att döma av jämförelser mellan provfisken under perioden 2004 till 2018, 

det vill säga både innan och efter åtgärd, har biomanipuleringen inte 

varaktigt lyckats reducera Vallentunasjöns bestånd av karpfisk. Det är 

dock tänkbart att reduktionsfisket haft en positiv effekt på rekryteringen 

av abborre och gös för vilka fångsterna av årsyngel ökade kraftigt vid de 

senaste provfiskena (år 2015, 2018). Att detta skulle vara en effekt av 

biomanipuleringen motsägs möjligen av att antalet årsyngel av abborre var 

allra lägst år 2012 efter två års intensivt utfiske genom trålning. 

Klassificeringar enligt fiskindex (EQR8) för de fem provfisken som 

genomförts år 2004–2018 ger en spretig bild av sjöns miljötillstånd där 

utfallen varierar mellan god (2004, 2009, 2015), måttlig (2012) och 

otillfredsställande ekologisk status (2018). Ett renodlat index för 

näringspåverkan (EindexW3) visar omväxlande på måttlig respektive 

otillfredsställande status och ger en mer rättvisande bild av situationen i 

den övergödningsdrabbade Vallentunasjön. 

http://www.naturvatten.se/
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Inledning 

I Vallentunasjön prövas så kallad biomanipulering som 

restaureringsåtgärd för att komma till rätta med sjöns 

övergödningsproblematik. Biomanipuleringen innebär utfiske av karpfisk 

(mört, björkna, braxen m.fl. arter) med målsättningen att driva sjön mot ett 

ekosystem som karakteriseras av klarare vatten, en större andel rovfisk 

och mer undervattensvegetation på de grunda bottnarna. Reduktionsfisket 

inleddes år 2010 med trålfiske och de senaste åren genom fiske med 

bottengarn och delvis med not. 

Denna rapport redovisar och utvärderar resultat av ett standardiserat 

nätprovfiske i Vallentunasjön år 2018. Syftet med fisket var ge kunskap 

om sjöns fiskebestånd och övervaka effekterna av biomanipuleringen. 

Resultat av 2018 års provfiske jämfördes med tidigare provfisken av sjön. 

Provfisket utfördes av Naturvatten AB på uppdrag av Täby och 

Vallentuna kommuner. 

Metodik 

Fiskestandard 

Provfisket i Vallentunasjön utfördes som standardiserat nätprovfiske enligt 

Havs- och Vattenmyndighetens programområde sötvatten och undersök-

ningstypen Provfiske i sjöar, Version 1:4 (Havs- och Vattenmyndigheten 

2016). Ett standardiserat provfiske med översiktsnät kan används i syfte 

att:  

• skatta sjöns fiskbestånd vad gäller artsammansättning, relativ 

förekomst uttryckt i antal eller vikt per ansträngning, enskilda arters 

längdfördelning, samt eventuellt också fiskarnas ålder och tillväxt, 

 

• studera mellanårsvariationer och beståndens utveckling över tid, 

 

• klassificera ekologisk status med ledning av fiskfaunan 
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Redskap och ansträngning 

Bottennäten som användes vid provfisket var översiktsnäts av typen 

Norden. Varje nät omfattar 12 olika maskstorlekar mellan 5 mm och 55 

mm, där varje maskstorlekssektion är 2,5 m lång. Näten är 30 m långa och 

1,5 m djupa.  

Liksom tidigare fiskades sjön med 24 nät fördelade med 12 nät vardera till 

de två djupzonerna 0–3 och 3–6 m (Tabell 1). Näten lades vid samma 

platser som vid provfisken år 2012 (Nöbelin 2012) och år 2015 (Lindqvist 

2015). 

Tabell 1. Fördelningen av bottennät mellan olika djupzoner vid provfiske av Vallentunasjön år 2018. 
 

Djupintervall Antal nät 

0-3 m 12 

3-6 m 12 

Fiske och hantering av fångst 

Vallentunasjön fiskades den 13–15 augusti Näten lades vid kl. 17-18 och 

fick ligga över natten för att vittjas vid kl. 07-08 dagen efter. Vid 

urplockning av fisk hölls fångsten i varje nät isär och behandlades som en 

enhet. Samtliga fiskindivider längdmättes till närmsta mm och 

protokollfördes artvis. Vägning till närmsta gram skedde artvis och nätvis. 

Mindre individer av björkna och braxen är mycket svåra att skilja åt och 

kan vara vanskliga att bestämma till art då de kan hybridisera. 

Svårbestämda individer redovisas därför som björkna/braxen. 

I samband med provfisket plockades 100 abborrar ut för analys av fiskens 

kondition (se nedan). Storleksfördelningen i det urplockade fiskmaterialet 

representerade i princip fångsten men med tonvikt på större fiskar. 

Datalagring 

Data levererades i digital form till nationell datavärd, Institutionen för 

akvatiska resurser (SLU). 

Konditionsanalys 

Konditionsanalys för abborre baserades på beräknad konditionsfaktor (K). 

Denna faktor anger relationen mellan vikt och längd enligt formeln 

K=100*vikt i gram/(längd i cm)3. 

http://www.naturvatten.se/
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Skattning av ålder 

Provfisket omfattade inte åldersbestämning av fisk. Ålder för olika 

storleksintervall och arter skattades baserat på relationen mellan längd och 

ålder enligt data från provfisken av mellansvenska sjöar (utdrag ur 

Databasen för provfiske i sjöar – NORS, Sveriges Lantbruksuniversitet). 

Skattningarna bör betraktas som mycket ungefärliga. 

Klassning av ekologisk status 

Genom klassning av ekologisk status baserat på data från provfiske erhålls 

en bild av hur påverkat fisksamhället är till följd av mänsklig verksamhet. 

Enligt de reviderade bedömningsgrunder som år 2018 implementerades i 

Havs- och Vattenmyndighetens föreskrift HVMFS 2013:19 genom 

föreskrift HVMFS 2018:17 klassificeras ekologisk status för fisk i sjöar 

med ledning av tre multimetriska index - EQR8, AindexW5 samt 

EindexW3. Fiskindex EQR8 ger ett integrerat mått på påverkan av surhet 

och näringsämnen, något som i vissa fall kan resultera i en missvisande 

statusklassning då en och samma parameter kan ge en negativ avvikelse 

för surhet och positiv avvikelse för näringspåverkan. De båda sistnämnda 

index är mer specifika så till vida att AindexW5 är ett renodlat 

surhetsindex medan EindexW3 utvecklats för att påvisa näringspåverkan. 

Klassning baserad på dessa båda index kan förväntas förbättra 

möjligheterna till rättvisande statusbedömning. Dessa index förutsätter att 

sjön i ett opåverkat tillstånd haft en fiskfauna dominerad av 

varmvattensanpassade fiskarter, så som är fallet med Vallentunasjön. 

Bedömning av ekologisk status görs till någon av klasserna hög, god, 

måttlig, otillfredsställande eller dålig status (Figur 1). Vattenförekomster 

som inte uppnår god status och bedöms vara utsatta för betydande 

mänsklig påverkan kräver åtgärder. 

 
Figur 1. Benämning och färgkoder för de fem statusklasser som används inom vattenförvaltningen. 

EQR8 

Fiskindex EQR8 är ett multimetriskt index som beskriver en generell 

påverkan av surhet och näringsämnen. Indexet omfattar åtta parametrar 

som indikerar fisksamhällets respons på surhet och/eller näringsrikedom 

(Tabell 2). Statusklassning görs med utgångspunkt från jämförelser mot 

http://www.naturvatten.se/
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referensvärden som avses spegla ett tillstånd opåverkat av mänsklig 

verksamhet. Underliggande parametrar i index beskrivs kortfattat i 

nedanstående avsnitt. 

Tabell 2. Översikt över de åtta parametrar som ingår i EQR8 och respektive parameters respons vid påverkan av 
surhet och näringsämnen. 

Parameter Surhet Näringsämnen 

1. Antalet inhemska arter - + 

2.  Simpson´s Dn (diversitetsindex, antal individer) -  
3. Simpson´s Dw (diversitetsindex, biomassa) - + 

4. Relativ biomassa av inhemska fiskarter - + 

5. Relativ antal av inhemska fiskarter - + 

6. Medelvikt i totala fångsten  + 

7. Andel potentiellt fiskätande abborrfiskar (biomassa) +  
8. Kvot abborre/karpfiskar   - 

 
 

Antal arter och artdiversitet: Artdiversiteten beskriver 

mångformigheten i ett fiskbestånd. En jämn artfördelning (antals- och 

viktmässigt) ger en hög diversitet medan dominans av enstaka arter ger en 

låg diversitet. Vid sura förhållanden gynnas abborre medan mört och 

annan karpfisk missgynnas. Detta leder till ett artfattigt fiskbestånd med 

låg diversitet. Vid näringsrika förhållanden och grumligt vatten gynnas 

karpfisken. Fiskbestånden i näringsrika vatten är ofta artrika med hög 

mångformighet. 

Fångst per ansträngning (relativ biomassa och antal): Fångst per 

ansträngning sett som antal fiskar och biomassa ökar med näringshalt och 

minskar vid sura förhållanden. Vid mycket näringsfattiga och/eller sura 

förhållanden fångas ett litet antal fiskar (5–20 fiskar/nät) med låg vikt. Vid 

näringsrika förhållanden är fångsterna betydligt större (>200 fiskar/nät). 

Medelvikt i den totala fångsten: Medelvikten är kopplad till 

storleksstrukturen i fiskbestånden och påverkas av rekrytering, fisketryck 

och artsammansättning. Medelvikten ökar ofta vid näringsrika 

förhållanden då fiskbestånden domineras av stor abborre och stor karpfisk. 

Medelvikten kan dock även vara låg vid näringsrika förhållanden om 

rekryteringen är god och fiskbestånden domineras av småfisk. 

Andel potentiellt fiskätande abborrfiskar: Sura förhållanden 

missgynnar abborrens rekrytering vilket leder till en överrepresentation av 

större individer. 

Kvot abborre/karpfisk: Näringsrika förhållanden gynnar karpfisk och 

medför en låg kvot abborre/karpfisk. Vid mindre näringsrika förhållanden 

gynnas abborren och kvoten abborre/karpfisk ökar. 

http://www.naturvatten.se/
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AindexW5 och EindexW3 

Index för surhet (AindexW5) och näringspåverkan (EindexW3) är 

multimetriska och omfattar minst en indikator vardera för 

artsammansättning, abundans och åldersstruktur. Klassningen utgår från 

sju parametrar som primärt beräknas ur fångsten från standardiserat fiske 

med bottensatta nät. Ingående parametrar redovisas och beskrivs nedan 

med parametertyp och respektive parameters respons på surhet och 

näringsämnen (Tabell 3). Index beskriver status med utgångspunkt från en 

sjö av liknande storlek och djupförhållanden opåverkad av mänsklig 

verksamhet. 

Tabell 3. Översikt över parametrar som ingår i AindexW5 och EindexW3 med parametertyp och respektive 
parameters respons vid påverkan av surhet respektive näringsämnen. 
 

Parameter Parametertyp Surhet Näringsämnen 

Antal fiskarter Artsammansättning -   

Andel karpfiskar (biomassa) Artsammansättning -  
Andel potentiellt fiskätande abborrfiskar (biomassa) Artsammansättning + - 

NPUE: totalt antal fiskar/nät Abundans  + 

NPUEmört: antal mört/mät Abundans -  
Geometrisk medellängd av mört Åldersstruktur +  
Geometrisk medellängd av abborre Åldersstruktur   - 

 
 

Antal arter och andel karpfiskar: Sura förhållanden försämrar 

möjligheterna till reproduktion för många fiskarter vilket leder till minskat 

artantal. Några av de mest surhetskänsliga arterna påträffades bland 

karpfiskarna och en låg andel karpfisk (biomassa) kan indikera surhet. 

Andel potentiellt fiskätande abborrfisk och Geometrisk medellängd 

av abborre: Sura förhållanden missgynnar abborrens rekrytering vilket 

leder till en överrepresentation av större individer. I övergödda sjöar 

gynnas karpfisken på abborrens bekostnad. Konkurrensen om föda för 

mindre abborre medför att färre abborrar uppnår fiskätande 

storleksklasser, något som leder till överrepresentation av mindre abborre 

(minskad medellängd). 

Antal mört/nät och Geometrisk medellängd av mört: Vid sura 

förhållanden minskar fångsten av den försurningskänsliga mörten. 

Misslyckad rekryteringen leder till en överrepresentation av större 

individer (ökad medellängd). 

Totalt antal fiskar/nät: Under näringsrika förhållanden är födotillgången 

god för småvuxen karpfisk och abborre. I det grumliga vattnet försämras 

möjligheten för större rovfisk som gädda och storvuxen abborre att 

beskatta beståndet. En minskad beskattning leder till en ökad mängd 

småfisk (större antal fiskar/nät). 

http://www.naturvatten.se/
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Jämförelser med tidigare provfisken 

I syfte att ge en bild av hur fiskbeståndet eventuellt förändrats över tid 

jämfördes resultat av 2018 års provfiske samt utfallet av statusklassningar 

med tidigare provfisken. Vallentunasjön har provfiskats vid nio tillfällen 

under åren 1985–2015. Till och med år 1997 användes en äldre typ av 

provfiskenät (Drottningholm 14), något som riskerar att göra jämförelser 

missvisande. Av denna anledning jämförs årets provfiske endast med 

fisken från åren 2004, 2009, 2012 (Nöbelin 2012) och 2015 (Lindqvist mfl 

2016). Data från de första provfiskena hämtades ur sjöprovfiskedatabasen 

NORS (SLU Aqua). 

Resultat 

Nätens placering vid provfisket i Vallentunasjön år 2018 visas i bilaga 1. 

Samtliga fångster redovisas i bilaga 2. 

Temperatur- och syrgasprofiler 

Lufttemperaturen vid nätläggning den 13 augusti var ca 18°C och vädret 

klart med 4–7 m/s nordostlig vind. Den 15 augusti var temperaturen ca 

2°C och vädret halvklart med 1–2 m/s nordostlig vind. Vattenståndet var 

mycket låg. En syrgasprofil från den 15 augusti indikerar en ytlig 

skiktning av vattenmassan medan temperaturen var i stort sett densamma 

från yta till botten (Figur 2). Ytvattentemperaturen var 21,1°C och 

obetydligt, till 20,3°C vid botten (4 m). I ytan rådde syrgasövermättnad till 

följd av kraftig algblomning och syrgashalterna var höga, 10,7 mg/l. 

Halterna avtog gradvis mot botten där de uppmättes till 6 mg/l. Siktdjupet 

vid provfisketillfället uppmättes till 0,8 m. Sammanfattningsvis var 

syrgasförhållanden goda i hela vattenmassan och ljusförhållandena mycket 

dåliga.  

http://www.naturvatten.se/


 
Nätprovfiske Vallentunasjön 2018 Sidan 11 av 38 
www.naturvatten.se  Naturvatten 2019 

 

 
Figur 2. Temperatur- och syrgasprofil för Vallentunasjön den 15 augusti 2018. 

Arter och artsammansättning 

Vid provfisket fångades totalt åtta arter, nämligen abborre, björkna, 

braxen, gers, gös, löja, mört och ruda. Arternas andel av den totala 

fångsten sett till antal respektive vikt visas nedan (Figur 3). Abborre 

dominerade sett till antal (65%) medan gös var vanligast sett till vikt 

(38%). Omvänt förekom de båda arterna sparsamt, det vill säga abborre 

utgjorde en mindre del av den totala fångstvikten (13%) och gös stod för 

en obetydlig del av antalet fångade fiskar (2%). Karpfiskarna 

björkna/braxen stod för cirka en tredjedel av fångstvikten och tio procent 

av totalantalet, och mört för cirka 15 procent av vikten och 19 procent av 

antalet. Övriga arter representerade mindre än 3 procent av totalfångsten.  

 
Figur 3. Artsammansättning i antal och vikt vid provfiske i Riddarfjärden september 2017. 

http://www.naturvatten.se/
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Totalfångst och fångst per nätansträngning 

I de 24 näten fångades totalt 9836 fiskar som tillsammans vägde 108 kg. 

Detta ger en medelfångst per ansträngning om 410 fiskar respektive 4,5 

kg. En sammanfattning av fångstresultat från provfisket visas nedan 

(Tabell 4). 

Allra flest fiskar, 960–1190 individer, fångades i de båda nät (nät 1, 8) 

som lades i Uthamraviken (Bilaga 2). Antalet fiskar per nät var mycket 

högt (> 800 individer) även i Kyrkvikens västra del (nät 14), i 

Kragstaviken utanför Ekhamra (nät 10) och i Vallentunasjöns sydligaste 

del (när 11, 16). I samtliga dessa när utgjorde abborre cirka 70–80 procent 

av fångsten. Flest björkna/braxen, 116 individer, fångades i sjöns östra del 

utanför Hasseludden (nät 13), följt av ett område i det öppna vattnet vid 

södra midja i höjd med vid Skålhamra och Nygård (nät 21). De mest 

talrika fångsterna av gös, 29 individer, gjordes i det öppna vattnet strax 

söder om detta område (nät 24). Flest antal större gös (> 450 mm) 

fångades strandnära i sjöns östra del utanför Uthamra (nät 15). 

Sett till vikt var fångsterna allra störst (> 6 kg/nät) i Uthamraviken (nät 1, 

8) och östra Kyrkviken (nät 12). I två fall stod gös för huvuddelen av 

biomassan (nät 8, 12) och i ett fall mört samt abborre (nät 1). 

Tabell 4. Fångstresultat från provfiske av Vallentunasjön augusti 2018. 
 

Art Total fångst Fångst/ansträngning 

  antal vikt (g) antal vikt (g) 

abborre 6388 14869 266 620 

björkna 15 2043 0,6 85 

björkna/braxen 946 18118 39 755 

braxen 94 13164 4 549 

gers 254 901 11 38 

gös 241 41450 10 1727 

löja 2 16 0,1 0,7 

mört 1895 16694 79 696 

ruda 1 1132 0,04 47 

Totalt 9836 108387 410 4516 

Fångstens djupfördelning   

Nedan visas fångstens fördelning mellan de båda djupzonerna (Figur 4). 

Det totala antalet fångade fiskar var betydligt större i den grunda zonen 

(8060 individer) jämfört med den djupa (1800 individer). Viktmässigt var 

fångsten mer likartad i de ytliga vattenmassorna (ca 60 kg) jämfört med de 

djupare (ca 49 kg). Den grundare zonen var således betydligt mer fiskrik 

men fiskarna var där i snitt en tredjedel så stora som i den djupare zonen. I 
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Vallentunasjöns grundare områden var i synnerhet abborren mycket talrik. 

Anmärkningsvärt är att abborrfångsten i det ytliga vattenskiktet helt 

dominerades av årsyngel som utgjorde 98 procent av det totala antalet 

abborrar. I den djupare zonen fångades cirka 650 årsyngel motsvarande 

knappt 5 procent av totalantalet abborre. Även mörten var talrik i de 

grundare vattnen. Tredje vanligast förekommande art i ytvattnet och näst 

vanligaste i djupzonen var björkna/braxen som in huvudsak utgjordes av 

mindre individer och därför anges som artkomplex. Gösen var ungefär 

dubbelt så vanlig på större djup. Medelvikten av denna art var i stort sett 

densamma i de båda zonerna vilket indikerar en storleksmässig likartad 

fördelning. 

 
Figur 4. Fångst vid olika djupzoner i Vallentunasjön augusti 2018. 

Fiskens längdfördelning 

I detta avsnitt redovisas och kommenteras längdfördelningen för de 

vanligast förekommande arterna abborre, mört och björkna/braxen samt 

även gös. Längdfördelning för övriga arter visas i bilaga 3.  

Att döma av provfiskeresultatet dominerades Vallentunasjöns 

abborrbestånd år 2018 helt av årsyngel (0+), det vill säga av individer med 

längder mindre än cirka 7 cm (Figur 5). Dominerande bland dessa var 

storleksklassen 50–60 mm i vilken drygt 6000 individer fångades. Antalet 

större abborrar var litet. Av potentiellt fiskätande abborre (längd >120 

mm) fångades endast 34 individer. Endast sex individer vägde mer än 200 

g. Den allra största abborre som fångades var 34 cm lång och vägde ett 

knappt halvkilo.   
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Figur 5. Abborrens längdfördelning vid provfisket i Vallentunasjön 2018. 

Vallentunasjöns mörtbestånd dominerades av individer i längderna 70–

110 mm (Figur 6). Mörtens tillväxt är långsammare än abborrens och en 

vanlig längd den första tillväxtsäsongen ligger mellan 40 och 60 mm 

(Fiskbasen 2017). Den dominerande storleksklassen representerar 

sannolikt ett- till tresomrig fisk. Årsyngel förekom, men relativt sett 

sparsamt, något som indikerar en mindre lyckad reproduktion år 2018, 

kanske ett resultat av konkurrens med det massiva beståndet abborryngel. 

Mörtens är normalt sett dock en mer effektiv planktonjägare än abborren. 

Större mört saknades helt i fångsten och den allra största individ som 

fastnade i näten uppmätte blygsamma 170 mm, motsvarande en vikt av 

knappt 50 g. 

 
Figur 6. Mörtens längdfördelning vid provfisket i Vallentunasjön 2018. 
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Längdfördelning för björkna och braxen redovisas som artkomplex 

eftersom det är vanskligt att artbestämma i synnerhet mindre individer och 

arterna dessutom ofta hybridiserar. Årsyngel (ca 40–60 mm) förekom 

mycket sparsamt vilket indikerar att årets reproduktion i stora delar 

misslyckats (figur 7). I övrigt fanns gott om mindre individer (70–120 

mm) vilket innebär att rekryteringen till bestånden fungerat föregående år 

(2015–2017). Av braxen förekom fåtal individer större än 300 mm och 

den allra största fisk som fångades mätte inte mer än 40 cm, motsvarande 

cirka 0,7 kg. Av björkna fångades endast fyra individer större än 250 mm 

varav den största på 28 cm, motsvarande cirka 250 g. Storvuxen fisk 

saknades alltså även av dessa arter. 

 
Figur 7. Längdfördelning för artkomplexet björkna/braxen vid provfiske i Vallentunasjön 2018. 

 

Gösens längdfördelning visar i de mindre storlekarna på två tydliga 

årsklasser där årsyngel (runt 60 mm) dominerade och även ettåriga 

individer (ca 120–170 mm) förekom i större antal (Figur 8). Därefter följer 

ytterligare två grupperingar där längderna 210–270 mm sannolikt 

representerar tvåårig gös och längderna 290–350 mm är gös som tillväxt 

under tre somrar. Nio fiskar över ett kilo fångades, den allra största 72 cm 

lång med en vikt av cirka 3,2 kg. I Vallentunasjöns grumliga vatten har 

gösen en konkurrensfördel jämfört med abborre och gädda, och beståndet 

förefaller välmående. 
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Figur 8. Gösens längdfördelning vid provfisket i Måsnaren 2018. 

Abborrens kondition 

Fiskens konditionsfaktor ger information om dess möjligheter att överleva 

och fortplanta sig och kan också ses som en indikator på fiskens allmänna 

tillstånd. En dålig kondition, eller avsaknad av ökande kondition med 

ökad längd, tyder på negativ påverkan. Under normala förhållanden ökar 

konditionen naturligt med fiskens längd/ålder och födoval.  

Konditionsfaktor för ett antal storleksklasser av abborre från 

Vallentunasjön visas nedan tillsammans med konditionsfaktor för ett antal 

sjöar inom Ekoregion 4 (Kinnerbäck 2016) (Figur 9). Abborren i 

Vallentunasjön uppvisade i samtliga storleksklasser, med ett undantag, en 

konditionsnivå jämförbar med eller bättre än sjöarna inom aktuell 

ekoregion. Konditionen var särskilt god i de högre storleksklasserna där 

konditionsfaktorn låg högt över medel. Ett undantag utgör klassen 250–

300 mm där data tvärtom indikerar en nedsatt kondition. Till följd av att 

abborre i storlekar över 200 mm förekom mycket sparsamt var 

dataunderlaget litet, något som gör det vanskligt att dra några säkra 

slutsatser av utfallet. Det gäller i synnerhet storleksklassen 250–300 mm 

som endast representeras av en individ. Resultaten tyder på att konditionen 

förbättras till en nivå som överstiger regionala medelvärden i samband 

med att abborren når en storlek då den övergår till att äta fisk (ca 120 

mm), sannolikt till följd av minskad konkurrens med sjöns stora bestånd 

småvuxen karpfisk (mört, björkna, braxen). 
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Figur 9. Abborrens konditionsfaktor (medelvärde ± standardavvikelse) i Vallentunasjön 2018 med jämförelser mot 

data från andra provfisken i Mälaren. 

Ekologisk status 

I detta avsnitt redovisas en klassificering av ekologisk status avseende 

Vallentunasjöns fiskbestånd. I enligt med Havs- och vattenmyndighetens 

reviderade föreskrifter baserar sig bedömningen på tre multimetriska 

index; EQR8, Aindex5 och Eindex3. Klassningen baseras på avvikelser 

för i index ingående parametrar relativt en referenssjö, det vill säga en sjö 

som i storlek och djupförhållanden liknar Vallentunasjön men är skonad 

från betydande mänsklig påverkan. Avvikelserna kan vara positiva eller 

negativa. Det innebär exempelvis att en sjö med högt artantal inte alltid får 

hög eller god status, utan kan bedömas ha sämre än god status om 

artantalet är litet i referenssjön. Avvikelsen beräknades som ett omvänt P-

värde för att på enkelt och illustrativt sätt visa förändringar mot det 

naturliga tillståndet (referenssjön).  

Vallentunasjön bedömdes ha otillfredsställande status avseende fiskindex 

EQR8 och måttlig status avseende index för näringspåverkan, EindexW5 

(Tabell 5). Att den tydligt övergödningspåverkade Vallentunasjön enbart 

bedöms måttligt påverkad sett till näringsämnen torde delvis vara en effekt 

av biomanipuleringen som förväntas ha reducerat bestånden av karpfisk. 

Surhetsindex AindexW3 visar på hög status, något som är ett rimligt utfall 

för den välbuffrade Vallentunasjön. I nedanstående avsnitt redovisas och 

diskuteras utfallet av den sammanvägda statusklassningen och 

underliggande parametrar. 

 

http://www.naturvatten.se/


 
Nätprovfiske Vallentunasjön 2018 Sidan 18 av 38 
www.naturvatten.se  Naturvatten 2019 

 

Tabell 5. Bedömning av ekologisk status i Vallentunasjön år 2018 baserat på fiskindex EQR8, surhetsindex 
AindexW5 samt index för näringspåverkan, EindexW3. 
 

Index EK Ekologisk status 

EQR8 0,28 Otillfredsställande 

AindexW5 1,00 Hög 

EindexW3 0,41 Måttlig 

 

Status enligt fiskindex EQR8 

En sammanvägd klassificering enligt fiskindex EQR8 indikerar 

otillfredsställande ekologisk status för Vallentunasjön. Avvikelser från det 

naturliga tillståndet (referenssjön) visas nedan för de åtta parametrar som 

ingår i index (Figur 10). Gränsen mellan god och måttlig status överskreds 

för samtliga parametrar undantaget antal inhemska arter samt viktbaserad 

diversitet. 

 
Figur 10. Klassning av ekologisk status med uppdelning på de åtta parametrar som ingår i fiskindex EQR8, baserat 
på data från provfiske i Vallentunasjön år 2018. Avvikelser från referenstillståndet visas med skala normaliserad till 
värden mellan -1 och 1 för att utfallet för samtliga parametrar lättare ska kunna utläsas ur samma figur. Färgerna 
visar statusklass där blå=hög status, grön=god, gul=måttlig, orange=otillfredsställande och röd=dålig status. 

De parametrar som visade störst avvikelse från referensförhållandet var 

antalsmässig diversitet och antalsmässig fångst per ansträngning som båda 

indikerar dålig status. Att så är fallet är framförallt en effekt av att mycket 

stora mängder årsyngel av abborre fångades. Stora avvikelser, 

motsvarande otillfredsställande status, sågs för ytterligare tre parametrar. 

Den viktbaserade diversiteten var kraftigt förhöjd till följd av att flera arter 
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fångades i likartad totalvikt, andelen potentiellt fiskätande abborrfisk var 

kraftigt förhöjd som en kombination av att flera större gösar fångades 

samtidigt som större karpfisk i princip saknades. Slutligen var kvoten 

abborre/karpfisk kraftigt nedsatt till följd att större abborre förekom 

mycket sparsamt. Den blygsamma fångsten av större fisk medförde också 

nedsatt medelvikt, motsvarande måttlig status.  

Parametrar som avviker på ett sätt som indikerar övergödning är 

viktbaserad diversitet, antalsmässig fångst per ansträngning samt kvoten 

abborre/karpfisk. Avvikande parametrar som indikerar försurning är 

enbart antalsmässig diversitet. Att så var fallet beror inte på att 

Vallentunasjön skulle vara försurningsdrabbad, utan är ett missvisande 

resultat av de stora mängderna årsyngel av abborre. 

Status enligt index för näringspåverkan, EindexW3  

En sammanvägd klassificering enligt index för näringspåverkan, 

EindexW3, indikerar måttlig ekologisk status. Avvikelser från det 

naturliga tillståndet (referenssjön) visas nedan för de tre parametrar som 

ingår i index (Figur 11).  

 
Figur 11. Klassning av ekologisk status med uppdelning på de tre parametrar som ingår i index för näringspåverkan, 
EindexW3, baserat på data från provfiske i Vallentunasjön år 2018. Avvikelser från referenstillståndet visas med 
skala normaliserad till värden mellan -1 och 1 för att utfallet för samtliga parametrar lättare ska kunna utläsas ur 
samma figur. Färgerna visar statusklass där blå=hög status, grön=god, gul=måttlig, orange=otillfredsställande och 

röd=dålig status. 
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Andelen potentiellt fiskätande abborrfisk motsvarade referensförhållanden 

(hög status). Att så var fallet beror på att flera större gösar fångades 

samtidigt som större karpfisk i princip saknades, det senare sannolikt en 

effekt av reduktionsfisket. Övriga två parametrar indikerade dålig status. 

Den antalsmässiga fångsten per ansträngning var kraftigt förhöjd som en 

följd av de stora mängderna årsyngel av framförallt abborre. Den totala 

dominansen av årsyngel fick genomslag även på abborrens medellängd 

som var kraftigt nedsatt.  

Status enligt surhetsindex AindexW5  

En sammanvägd klassificering enligt surhetsindex AindexW5 indikerar 

hög ekologisk status, något som är ett rimligt utfall för den välbuffrade 

Vallentunasjön. Avvikelser från det naturliga tillståndet (referenssjön) 

visas nedan för de fem parametrar som ingår i index (Figur 12). Gränsen 

mellan god och måttlig status överskreds enbart för den viktbaserade 

andelen karpfiskar som var nedsatt och motsvarade måttlig ekologisk 

status. Utfallet är ett resultat av att större karpfisk förekom mycket 

sparsamt. 

 

 
Figur 12. Klassning av ekologisk status med uppdelning på de fem parametrar som ingår i surhetsindex AindexW5, 
baserat på data från provfiske i Vallentunasjön år 2018. Avvikelser från referenstillståndet visas med skala 
normaliserad till värden mellan -1 och 1 för att utfallet för samtliga parametrar lättare ska kunna utläsas ur samma 
figur. Färgerna visar statusklass där blå=hög status, grön=god, gul=måttlig, orange=otillfredsställande och röd=dålig 
status. 
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Jämförelser med tidigare provfisken 

I syfte att illustrera om och hur fiskbeståndet i Vallentunasjön förändrats 

över tid visas här jämförelser med tidigare provfisken före reduktionsfiske 

(år 2004, 2009) samt efter/under åtgärd (år 2012, 2015, 2018). 

Fångst per nätansträngning 

Fångst per ansträngning år 2018 var den högsta hittills sett till antal och 

låg viktmässigt på i princip samma nivå som då sjön senast provfiskades 

år 2015 (Figur 13). I jämförelse med de första tre provfisken som här 

redovisas var fångsterna nästan fem gånger så höga antalsmässigt år 2018. 

Ökningen i antal från år 2012 förklaras framförallt av kraftigt ökade 

fångster av abborryngel. 

Sett till biomassa (vikt) minskade totalfångsten per ansträngning tydligt 

från det första fisket år 2004 till nästa fiske år 2009, och låg därefter kvar 

på i stort sett oförändrad nivå då sjön provfiskades år 2012 efter trålningen 

2010–2011. Vid de båda senaste provfiskena (år 2015, 2018) sågs en 

kraftig ökning av totalbeståndet. Viktmässigt ligger förklaringen till 

ökningen från år 2012 till 2015 i ökade fångster av främst karpfisk och i 

andra hand abborre. Även om totalvikten låg på i princip oförändrad nivå 

mellan år 2015 och 2018 förändrades beståndets sammansättning i hög 

grad genom framförallt betydligt högre fångst av gös och mindre fångst av 

karpfisk vid det senaste fisket. 

 
Figur 13. Fångst per ansträngning (antal individer/nät respektive g/nät) vid provfiske av Vallentunasjön perioden 
2004–2018.  
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Artsammansättning 

Sammantaget har tio arter fångats vid de senare årens provfisken i 

Vallentunasjön (Tabell 6), men fler arter är kända från sjön, exempelvis ål 

och mal. Antalsmässigt har mört eller abborre varit vanligast 

förekommande art. Till följd av de stora mängderna årsyngel år 2018 

dominerade abborre nu för första gången. Mört förefaller ha minskat i 

antal sedan början av undersökningsperioden. Arter som fångats samtliga 

år men genomgående förekommit med mindre än tio procent är gös och 

löja. Viktmässigt har gös, björkna/braxen eller mört varit vanligast.  

För reduktionsfiskets målarter - primärt björkna, braxen och mört – ses en 

del variationer över åren men inte någon utveckling mot ökad eller 

minskad andel av den totala fångsten. Sett till antal var den procentuella 

andelen av dessa karpfiskarter cirka 50 procent år 2004 och nådde en 

toppnotering på 70 procent år 2009 för att därefter minska till en lägsta 

andel av 30 procent vid årets fiske. Viktmässigt är skillnaderna mindre 

och andelen har varierat mellan cirka 45 och 60 procent med de lägsta 

noteringarna vid periodens första och sista fiske. Sett i absoluta tal låg 

fångsten av karpfisk relativt stabilt kring cirka 40 kg vid de första tre 

fiskena (år 2004, 2009, 2012) och därefter på 50–65 kg med den största 

fångsten år 2015. 

Tabell 6. Arternas procentuella andel av den totala fångsten sett till antal respektive vikt vid provfiske av 
Vallentunasjön perioden 2004–2018. 
 

  antal vikt 

  2004 2009 2012 2015 2018 2004 2009 2012 2015 2018 

abborre 26 18 15 43 65 4 10 9 17 14 

björkna/braxen 9 27 22 11 11 24 31 40 35 31 

gers 10 5 17 9 3 2 1 4 3 <1 

gädda    <1      2  
gös 5 3 5 8 2 47 28 30 20 38 

löja 7 2 2 2 <1 3 1 1 1 <1 

mört 43 46 39 28 19 19 28 16 23 15 

sarv <1 1 <1 <1   1 1 <1 <1  
ruda         <1         1 

 

Sett till biomassa ses inte heller någon tidtrend för rovfiskarna abborre och 

gös vars summerade totalvikt utgjorde cirka 50 procent av fångsten vid 

periodens första och sista fiske och däremellan stod för cirka 40 procent 

av totalvikten. Vid periodens första provfiske, år 2004, stod gös för nära 

hälften av biomassan. Andelen mer än halverades till år 2015 för att 

fördubblas till det senaste fisket. Sett i absoluta tal var fångsten av abborre 

minst vid det första fisket (3,5 kg) för att därefter öka kraftigt (11 kg) till 

år 2009. Vid provfisket år 2012, efter två års trålning, hade fångsten åter 

minskat (6 kg). Fångsterna vid de senaste två provfiskena (15–19 kg) 
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indikerar ett stärkt abborrbestånd. Gösfångsterna uppvisar kraftiga 

variationer och var högst vid periodens första och sista fiske (ca 40 kg) 

och allra lägst (ca 2 kg) år 2009. År 2012 och 2015 fångades hälften så 

mycket gös som vid toppnoteringarna år 2004 och 2018.  

Jämförelser per art 

Abborre 

Abborrbeståndet i Vallentunasjön ökade mycket kraftigt år 2015 jämfört 

med tidigare provfisken (Figur 14). De stora mängderna årsyngel år 2018 

innebar ånyo en kraftig antalsmässig ökning, medan fångsterna gick 

tillbaka något sett till vikt, detta till följd av dominansen av årsyngel och 

den sparsamma fångsten av större abborre. 

 
Figur 14. Fångst per ansträngning (vikt och antal) för abborre vid provfiske av Vallentunasjön perioden 2004–2018. 

 

Abborrens medellängd uppvisar en gradvis minskning sedan år 2012 

(Figur 15). Medelvikten illustrerar tydligt år då andelen årsyngel varit 

särskilt hög, så som år 2004, 2015 och 2018. 
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Figur 15. Abborrens medellängd och medelvikt vid provfiske av Vallentunasjön perioden 2004–2018. 

 

Abborrens fördelning på de fyra olika storleksklasserna 40–80 mm 

(årsyngel), 80–120 mm (ca 1–2 år), 120–200 mm (potentiellt fiskätande) 

och >200 mm (större abborre) visas nedan (Figur 16). Årsyngel har 

dominerat vid samtliga tillfällen och allra tydligast år 2018. Antalet fiskar 

i den största storleksklassen har vid samtliga tillfällen varit mycket lågt 

(9–20 individer) med högst antal år 2015 och högst andel år 2012.  

 
Figur 16. Abborrens fördelning på fyra storleksklasser vid provfiske av Vallentunasjön perioden 2004–2018. 

Mört 

Mängden mört ökade med det dubbla år 2015 jämfört med provfisket 

2012, både vad gäller antal och vikt (Figur 17). Vid 2018 års fiske var den 

antalsmässiga fångsten oförändrad, medan den viktmässiga minskade till 

samma nivå som registrerades vid periodens två första fisken, detta till 

följd av att färre stor mört fångades.  
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Figur 17. Fångst per ansträngning (vikt och antal) för mört vid provfiske av Vallentunasjön perioden 2004–2018. 

 

Mörtens medellängd och vikt visar inga större förändringar under perioden 

(Figur 18). Värdena var genomgående högst år 2015 och lägst år 2018, 

detta till följd av att större respektive mindre individer då var vanligast. 

 
 
Figur 18. Mörtens medellängd och medelvikt vid provfiske av Vallentunasjön perioden 2004–2018. 

Mörtens fördelning på de fyra olika storleksklasserna 40–70 mm 

(årsyngel), 70–110 mm (ca 1 år), 110–140 mm (ca 2–3 år) och >140 mm 

(ca > 3 år) visas nedan (Figur 19). Storleksfördelningen uppvisar tämligen 

stora skillnader mellan åren men inte någon tydlig utveckling. Vid fisket 

år 2015 utgjorde storleksklassen 110–140 mm en betydligt större andel än 

vid övriga fisken. År 2009 och 2018 var den näst minsta storleken tydligt 

dominerade. 
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Figur 19. Mörtens fördelning på fyra storleksklasser vid provfiske av Vallentunasjön perioden 2004–2018. 

Björkna/braxen 

Till följd av svårigheter att säkert artbestämma i synnerhet mindre björkna 

och braxen redovisas de båda arterna här som artkomplex. Beståndet i 

Vallentunasjön uppvisar stora variationer, särskilt avseende antalet som 

var lägst år 2004 och ökade successivt från år 2012 till det senaste fisket 

(Figur 20). Viktmässigt var skillnaderna mindre med de största fångsterna 

vid de senaste två fiskena, och de lägsta fångsterna i periodens början, 

innan reduktionsfisket påbörjats.  

 
Figur 20. Fångst per ansträngning (vikt och antal) för björkna/braxen vid provfiske av Vallentunasjön perioden 2004–
2018. 

Medellängd och vikt för björkna/braxen uppvisar relativt stora skillnader 

under perioden (Figur 21). Värdena var genomgående lägst år 2009 och 

högst år 2018, detta till följd av att mindre respektive större individer då 

var vanligast. 
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Figur 21. Medellängd och medelvikt för björkna/braxen vid provfiske av Vallentunasjön perioden 2004–2018. 

De båda arternas fördelning på de fem olika storleksklasserna mindre än 

75 mm (årsyngel), 75–130 mm (ca 1–2 år), 130–215 mm (ca 3–5 år), 215–

250 mm (ca 5–8 år) och större än 250 mm (ca > 8 år) visas nedan (Figur 

22). Björkna/braxen i de minsta storleksklasserna (< 130 mm) var 

vanligast förekommande och stod för störst andel år 2009 samt vid det 

senaste provfisket. Fisk i den allra största storleken (> 250 mm) var 

vanligast år 2015, 2018 och vid periodens första provfiske (år 2004). 

Förekomst och andel större fisk (> 215 mm) var allra minst år 2009. 

 
Figur 22. Fördelning av björkna/braxen på fyra storleksklasser vid provfiske av Vallentunasjön perioden 2004–2018. 

Gös 

Fångsterna av gös uppvisar stora skillnader mellan några år (Figur 23). 

Vid fisket år 2015 fångades mer än dubbelt så många gösindivider som 

vid övriga fisken. Viktmässigt var fångsterna störst vid periodens första 
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och senaste fiske (år 2004 resp. 2018) och vid dessa tillfällen ungefär 

dubbelt så höga som vid övriga fisken. 

 
Figur 23. Fångst per ansträngning (vikt och antal) för gös vid provfiske av Vallentunasjön perioden 2004–2018. 

 

Såväl medellängd och som -vikt var högst vid periodens början (år 2004) 

och minskade därefter gradvis till en lägsta nivå år 2015 då årsyngel 

dominerade fångsterna (Figur 24). Till det senaste fisket sågs en ökning 

till ungefär samma nivåer som år 2012. 

 
Figur 24. Gösens medellängd och medelvikt vid provfiske av Vallentunasjön perioden 2004–2018. 

 

Gösens fördelning på de fem olika storleksklasserna 40–80 mm 

(årsyngel), 80–160 mm (ca 1 år), 160–230 mm (ca 2 år), 230–450 mm (ca 

3–5 år) samt större än 450 mm visas nedan (Figur 25). 

Storleksfördelningen uppvisar tämligen stora skillnader mellan åren men 

inte någon tydlig utveckling. Vid periodens första fiske dominerade större 

gös. Därefter ökade andelen årsyngel, något som väl förklarar den 

minskande medellängd och medelvikt som sågs år 2004–2015. Andelen 

smågös var förhållandevis hög även vid det senaste fisket (år 2018). Vid 
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detta tillfälle fångades 22 gösar som uppnådde minimimått, att jämföra 

med 5–12 individer perioden 2004–2015. Det förhållandevis höga antalet 

stor gös fick genomslag på medelvikt och medellängd som ökade tydligt i 

jämförelse med föregående fiske (år 2015).  

 
Figur 25. Gösens fördelning på fyra storleksklasser vid provfiske av Vallentunasjön perioden 2004–2018. 

Ekologisk status 

Klassificeringar enligt fiskindex EQR8 för de fem provfisken som 

genomförts år 2004–2018 ger en spretig bild av sjöns status där utfallen 

varierar mellan otillfredsställande (2018) och god ekologisk status (2004, 

2009, 2015) (Tabell 7). Index för näringspåverkan ger en mer konsekvent 

och rimlig bild av den övergödningsdrabbade sjön som enligt EindexW5 

omväxlande bedöms ha måttlig respektive otillfredsställande status. 

Surhetsindex AindexW3 visar genomgående på hög status. Inga generella 

skillnader ses mellan de provfisken som utfördes före (år 2004, 2009) 

respektive efter (år 2012, 2015, 2018) biomanipuleringen. 

Tabell 7. Bedömning av ekologisk status i Vallentunasjön baserat på fiskindex EQR8, surhetsindex AindexW5 samt 
index för näringspåverkan, EindexW3 och provfiskedata år 2004, 2009, 2012, 2015 samt 2018. 
 

År EK Ekologisk status 

  
EQR8 EindexW3 AindexW5 EQR8 EindexW3 AindexW5 

2004 0,50 0,50 1 God Måttlig Hög 

2009 0,53 0,36 1 God Otillfredsställande Hög 

2012 0,38 0,47 1 Måttlig Måttlig Hög 

2015 0,47 0,23 1 God Otillfredsställande Hög 

2018 0,28 0,41 1 Otillfredsställande Måttlig Hög 

http://www.naturvatten.se/


 
Nätprovfiske Vallentunasjön 2018 Sidan 30 av 38 
www.naturvatten.se  Naturvatten 2019 

 

Status enligt fiskindex EQR8 

En sammanvägd klassificering enligt fiskindex EQR8 visar stora 

variationer i statusutfall (god till otillfredsställande status) (Tabell 7 ovan). 

Avvikelser från det naturliga tillståndet (referenssjön) visas nedan för de 

åtta parametrar som ingår i index (Figur 26).  

De parameter som vid samtliga provfisken bedömts uppnå god eller hög 

status var antal inhemska arter och viktmässig fångst per ansträngning. 

Störst konsekvens i utfall över perioden ses för kvoten abborre/karpfisk 

som vid samtliga tillfällen varit kraftigt nedsatt och indikerat 

otillfredsställande till dålig status. Mellanårsvariationerna var begränsade 

även för viktbaserad diversitet som vid samtliga tillfällen var förhöjd; för 

samtliga år utom det första med en avvikelse som motsvarar 

otillfredsställande till dålig status. Andelen potentiellt fiskätande 

abborrfisk låg samtliga år högre än referensvärdet men varierade kraftigt, 

mellan hög (2015) och dålig (2004) status. Störst variationer sågs för 

antalsbaserad diversitet, antalsmässig fångst per ansträngning samt 

medelvikt. Dessa parametrar var omväxlande förhöjda respektive nedsatta 

och gav kraftigt varierande statusutfall under perioden (hög/god – dålig 

status). Inga generella skillnader ses mellan de provfisken som utfördes 

före (år 2004, 2009) respektive efter (år 2012, 2015, 2018) 

biomanipuleringen. 

 
Figur 26. Klassning av ekologisk status med uppdelning på de åtta parametrar som ingår i fiskindex EQR8, baserat 
på data från provfiske i Vallentunasjön år 2004, 2009, 2012, 2015 samt 2018. Avvikelser från referenstillståndet visas 
med skala normaliserad till värden mellan -1 och 1 för att utfallet för samtliga parametrar lättare ska kunna utläsas ur 
samma figur. Färgerna visar statusklass där blå=hög status, grön=god, gul=måttlig, orange=otillfredsställande och 

röd=dålig status. 
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Status enligt index för näringspåverkan, EindexW3  

En sammanvägd klassificering enligt index för näringspåverkan, 

EindexW3, växlar över åren mellan måttlig och otillfredsställande 

ekologisk status (Tabell 7, ovan). Avvikelser från det naturliga tillståndet 

(referenssjön) visas nedan för de tre parametrar som ingår i index (Figur 

27). De tre parametrarna uppvisar endast mindre mellanårsvariationer. 

Andelen potentiellt fiskätande abborrfisk motsvarade god till hög status 

och övriga två parametrar indikerade genomgående dålig status med 

kraftigt nedsatt medellängd för abborre respektive kraftigt förhöjda 

antalsmässiga fångster per ansträngning. Att sammanvägd status trots 

detta varierar förklaras av de mindre skillnader som finns mellan åren, 

samt av att EK-värdet som ligger till grund för klassningen i några fall 

ligger nära gränsen mellan de båda statusklasserna. 

 
Figur 27. Klassning av ekologisk status med uppdelning på de tre parametrar som ingår i index för näringspåverkan, 
EindexW3, baserat på data från provfiske i Vallentunasjön år 2004, 2009, 2012, 2015 samt 2018. Avvikelser från 
referenstillståndet visas med skala normaliserad till värden mellan -1 och 1 för att utfallet för samtliga parametrar 
lättare ska kunna utläsas ur samma figur. Färgerna visar statusklass där blå=hög status, grön=god, gul=måttlig, 
orange=otillfredsställande och röd=dålig status. 

Status enligt surhetsindex AindexW5  

En sammanvägd klassificering enligt surhetsindex AindexW5 indikerar 

genomgående hög ekologisk status (Tabell 7 ovan), något som är ett 

rimligt utfall för den välbuffrade Vallentunasjön. Avvikelser från det 

naturliga tillståndet (referenssjön) visas nedan för de fem parametrar som 

ingår i index (Figur 28). Gränsen mellan god och måttlig status överskreds 
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enbart för den viktbaserade andelen karpfiskar som vid periodens första 

och senaste fiske var nedsatt och motsvarade måttlig ekologisk status. 

Utfallet är ett resultat av att större karpfisk förekom mycket sparsamt. 

 
 
Figur 28. Klassning av ekologisk status med uppdelning på de fem parametrar som ingår i surhetsindex AindexW5, 
baserat på data från provfiske i Vallentunasjön år 2004, 2009, 2012, 2015 samt 2018. Avvikelser från 
referenstillståndet visas med skala normaliserad till värden mellan -1 och 1 för att utfallet för samtliga parametrar 
lättare ska kunna utläsas ur samma figur. Färgerna visar statusklass där blå=hög status, grön=god, gul=måttlig, 

orange=otillfredsställande och röd=dålig status. 

Diskussion 

Biomanipuleringen som sedan år 2010 prövas som restaureringsmetod i 

Vallentunasjön har tyvärr inte haft avsedd effekt på sjöns 

övergödningsproblematik (Gustafsson m.fl. 2018). Att döma av 

jämförelser mellan resultat från provfisken under perioden 2004 till 2018, 

det vill säga både innan och efter/under åtgärd, har biomanipuleringen inte 

heller varaktigt lyckats reducera Vallentunasjöns bestånd av karpfisk. Det 

är dock tänkbart att reduktionsfisket haft en positiv effekt på rekryteringen 

av abborre och gös för vilka fångsterna av årsyngel ökade kraftigt vid de 

senaste provfiskena (år 2015, 2018). Att detta skulle vara en effekt av 
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biomanipuleringen motsägs möjligen av att antalet årsyngel av abborre var 

allra lägst år 2012 efter två års intensivt utfiske genom trålning. 

Inga generella skillnader ses mellan de provfisken som utfördes före 

reduktionsfisket (år 2004, 2009) respektive efter/under åtgärden (år 2012, 

2015, 2018). Fångsten år 2018 var den högsta hittills sett till antal, och låg 

viktmässigt på i princip samma höga nivå som vid föregående provfiske 

(år 2015). I jämförelse med periodens tre första provfisken (år 2004, 2009, 

2012) var fångsterna antalsmässigt nästan fem gånger så höga år 2018. 

Ökningen förklaras framförallt av kraftigt ökade fångster av abborryngel 

som helt dominerade fångsten år 2018. Sett till biomassa (vikt) minskade 

totalfångsten tydligt från det första fisket år 2004 till nästa fiske år 2009, 

och låg därefter kvar på i stort sett oförändrad nivå då sjön provfiskades år 

2012, efter utfiske genom trålning 2010–2011. Vid de båda senaste 

provfiskena (år 2015, 2018) ökade de viktmässiga fångsterna kraftigt. 

Förklaringen till ökningen från år 2012 till 2015 ligger i ökade fångster av 

karpfisk och i andra hand abborre. Även om totalvikten låg på i princip 

oförändrad nivå mellan år 2015 och 2018 förändrades beståndets 

sammansättning i hög grad så till vida att fångsten av gös var högre och 

fångsten av karpfisk var lägre vid det senaste fisket. 

Klassificeringar enligt fiskindex EQR8 för de fem provfisken som 

genomförts år 2004–2018 ger en spretig bild av sjöns status där utfallen 

varierar mellan god (2004, 2009, 2015), måttlig (2012) och 

otillfredsställande ekologisk status (2018). Det renodlade näringsindex 

EindexW3 visar på måttlig till otillfredsställande status och ger en mer 

rättvisande bild av situationen i den övergödningsdrabbade Vallentunasjön 

än EQR8 som integrerar påverkan av surhet och näring. 
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Bilaga 1. Nätplacering 

 
Figur 1. Positioner för nät vid provfiske i Vallentunasjön år 2018. 
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Tabell 1. Positioner (SWEREF99 TM), djup och riktning för nät vid provfiske i Vallentunasjön år 2018. 
 

Nät nr Nord Öst 
Djupzon 

(m) 
Djup 1 

(m) 
Djup 2 

(m) 
Riktning 

1 6600386 670698 0-3  1,1 1,2 NO 

2 6600086 671695 3-6 3,7 3,7 O 

3 6600351 671776 3-6 3,8 3,9 NO 

4 6600960 671492 0-3  2,6 2,5 NO 

5 6600814 671662 3-6 3,6 3,6 SV 

6 6599983 671926 3-6 3,7 3,7 N 

7 6600189 671705 3-6 3,8 3,8 NO 

8 6600709 670753 0-3  1,7 1,6 SV 

9 6602525 672761 0-3  1,7 1,7 NO 

10 6601521 672007 0-3  2,0 2,1 O 

11 6597857 671606 0-3  2,2 2,3 SV 

12 6602259 673169 0-3  1,8 1,8 SO 

13 6601348 672426 3-6 3,3 3,3 V 

14 6602401 672672 0-3  1,6 1,6 SO 

15 6600772 672413 0-3  2,3 2,8 SV 

16 6597513 671294 0-3  1,2 1,2 NO 

17 6600416 672266 3-6 4,2 4,2 NO 

18 6598453 671999 0-3  2,3 2,3 NO 

19 6599613 671534 3-6 3,1 3,2 SV 

20 6601283 672487 3-6 3,5 3,5 O 

21 6599822 671657 3-6 3,5 3,7 V 

22 6599920 671766 3-6 3,6 3,8 NV 

23 6598422 671495 0-3  2,4 2,4 NV 

24 6599115 671433 3-6 3,0 3,0 S 
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Bilaga 2. Fångstresultat 

 
Tabell 1. Fångstresultat (antal) vid provfiske av Vallentunasjön år 2018. Ej artseparerade individer av björkna/braxen 
redovisas som bj/bra. 
 

Nät nr abborre  björkna bj/bra braxen gers gös löja mört ruda summa 

1 822 1 3 3 3     360   1192 

2 5 1 54 6 5 12  4  87 

3 2  11 3 4 7  3  30 

4 59 1 65 3 11 16  27  182 

5 6  28 3 11 11  8  67 

6 12  16  10 7  3  48 

7 7  28 2 14 9  7  67 

8 699  21 4 7 7  224  962 

9 419 3 43 6 9 2  132  614 

10 573 1 70 6 3 11  159  823 

11 661  38 2 16 12  123  852 

12 407  28 8 6 7 1 127  584 

13 12  114 2 15 20  27  190 

14 661 2 50 6 5 1  172  897 

15 3  9  5 4    21 

16 629 1 31 4 3 1  206  875 

17 2 1 57 8 6 5    79 

18 402 2 31 2 37 10  90  574 

19 259 1 40 6 11 12  58  387 

20 18  28 1 8 13  22  90 

21 31  83 13 14 17 1 46  205 

22 30  41  8 16  21  116 

23 397  31 3 16 12  22  481 

24 272 1 26 3 27 29  54 1 413 

Summa 6388 15 946 94 254 241 2 1895 1 9836 
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Tabell 2. Fångstresultat (vikt, g) vid provfiske av Vallentunasjön år 2018. Ej artseparerade individer av björkna/braxen 
redovisas som bj/bra. 
 

Nät nr abborre  björkna bj/bra braxen gers gös löja mört ruda summa 

1 2658 246 46 306 10     3208   6474 

2 8 92 790 854 12 1306  32  3094 

3 4  274 594 6 1836  26  2740 

4 108 132 1262 944 40 534  210  3230 

5 10  504 616 42 4612  98  5882 

6 22  270  24 1586  14  1916 

7 18  372 278 48 7154  42  7912 

8 1562  442 464 24 2822  1552  6866 

9 952 269 605 644 30 62  1372  3934 

10 1416 102 1150 700 14 426  1202  5010 

11 1206  1516 200 68 140  676  3806 

12 828  542 1218 24 2670 14 1180  6476 

13 20  1950 376 58 2486  276  5166 

14 1252 298 810 1096 20 10  1388  4874 

15 5  339  17 4538    4899 

16 1720 90 718 778 14 26  2070  5416 

17 2 154 954 758 16 1552    3436 

18 1440 420 544 222 130 1284  940  4980 

19 400 110 862 850 36 1308  1252  4818 

20 28  534 166 38 108  222  1096 

21 44  1336 1250 48 2678 2 308  5666 

22 86  974  36 2098  156  3350 

23 612  690 448 50 1854  118  3772 

24 468 130 634 402 96 360  352 1132 3574 

Summa 14869 2043 18118 13164 901 41450 16 16694 1132 108387 
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