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Citerat från kursplanen för ”Fisk- och fiskeribiologi” 

Relaterar till följande förväntade studieresultat:  
 

”förklara hur abiotiska, biotiska, naturliga och antropogena faktorer 

påverkar fiskfaunans sammansättning”  
 

”redovisa kunskaper om metoder som används för studier av fisk och 
fiskbestånd” 

Fisksamhällen i sjöar  
– ur svenskt och europeiskt perspektiv 

Kerstin Holmgren: 
För studenter från Stockholms Universitet, 
kursen ”Fisk och fiskbiologi”, 9 april 2014 



Fisksamhällen i sjöar - Innehåll 
• Generell bakgrund 

• Pågående verksamhet 

• Övervakningsmetoder 

• Svenska data 

• Europeiska data 

• Fiskfaunans variation i tid och rum 

• Inverkan av olika miljöfaktorer  



Hierarkiska filter 
• Kontinentala 

• Regionala 

• Sjötypiska 

• Lokala 

From:  
Tonn 1990 

Påverkar struktur, funktion 
och dynamik i lokala 
fisksamhällen 

Generell bakgrund 



 
Generell bakgrund: Fisksamhällenas egenskaper 

 

Structure 
Abundance & biomass 
Species composition 
Distributions of size, age, 

sex, etc. 

Function 
Trophic guild 
Feeding habitat preference 
Reproductive guild 
Tolerance and optima (in abiotic and 

biotic environmental gradients)  

 

Dynamic processes 
Individual growth 
Recruitment 
Mortality 

Objective & challenge:  
To distinguish effects of 
anthropogenic pressures from 
natural variation  



Abundance of fish species in ecoregion 14 
(partial RDA with Total-P as covariate) 

From: Mehner et al. 2007  

Area 

Longitude 

Latitude 

Mean depth 

Latitude 

 

Environmental influence on fish species 
composition and abundance  

156 lakes in Sweden, 
Germany and Denmark 
 
31 fish species 



Svenska sjöar i ekoregion 14, 20 & 22  
(fiskbiomassa, medelvärden 2000-2004) 
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18 fiskarter i 
25 sjöar  

Ur: Holmgren 2009 



Climate-related factors influence fish size 
and age structure 

Cold Cool Warm 

From: Emmrich et al. submitted 

Data from 356 European lakes   
 

Cold, Cool and Warm refers to 
lakes with fish communities 
dominated by different thermal 
guilds 

Perch from 50 
Swedish lakes 

Modified from: Jeppesen et al. 2010 



Fisksamhällen i sjöar 
Pågående verksamhet 

• Övervakning med standardmetoder:  
 nationell miljöövervakning och integrerad kalknings-

effektuppföljning, (IKEU) 
 

• Nationellt datavärdskap: kvalitetssäkring, lagring, 
tillhandahållande av övervakningsdata i NORS 

 

• Forskning/utveckling:  
 bedömning av ekologisk status (WATERS),  
 infrastruktur för biodiversitetsdata (Swedish LifeWatch)  
 

• Expertstöd: t.ex. interkalibrering av bedömningsmetoder inom 
EU:s ramdirektiv för vatten   



Pelagic nets 

6 m deep 

11 panels (2.5 m) 

Mesh sizes: 

6.25 - 55 mm 

Nordic gillnets 

1,5 m deep 

12 panels (2.5 m) 

Mesh sizes:  

5 - 55 mm 
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Sampling of fish with multi-mesh gillnets  
(EN 14757) 

Depth stratification: 
Number of nets 
depending on lake area 
and maximum depth 



 

Whole lake estimates of fish biomass in stratified lakes  
– vertical hydroacoustics versus benthic gillnet BPUE  

18 lakes 

Depth 
stratum 
0-6 m 

Entire 
depth 
range 

3 lakes > 70 m deep 

From: Emmrich et al. 2012 



Mört 

Stickprover för åldersbestämning 

- Otoliter (alla arter)  

- Fjäll (t.ex. karpfiskar) 

- Gällock (abborre)  

Abborre 

Hårda vävnader kompletterar varandra! 

– Otoliter – ålder 

– Fjäll/gällock - tillväxt 

Roach Age: 7+ 

Lake Älgsjön 



Förvaltas av Anders Kinnerbäck 

NORS i april 2014 
• 3494 sjöar 

• 7859 provfisken (1952-2013) 

1978 (?) sjöar fiskade med 
nordiska nät enligt  

EN 14757: 2005  

65 sjöar i nationella 
övervakningsprogram  
(skogs- och fjällsjöar  

10-500 ha) 



 

Alla provfisken sker i juli-augusti - så här kan det se ut! 



 

Provfiskare tillbringar mesta tiden på land 



 

Use of sampling with gillnets (EN 14757) 
 

• Environmental monitoring of Swedish lakes since 1994 

• Criteria for assessment of environmental quality 1999 

• Revised criteria for assessment of ecological status 
2007, according to the Water Framework Directive 

 

• Since 2009: Some of the Swedish data in a European fish 
database, to be used for Intercalibration and in the 
research project WISER (http://www.wiser.eu/) 

 
WATER bodies in Europe: Integrative Systems 
to assess Ecological status and Recovery 

http://www.wiser.eu/
http://www.wiser.eu/


 

Species composition och abundance (number and/or biomass) 

correspond totally or nearly totally to undisturbed conditions  
 

All the type-specific sensitive species are present. 
 

The age structure of the fish community show little sign of 

anthropogenic disturbance and are not indicative of a failure in the 
reproduction of a particular species.  

Perch: 
Operculum bone and otolith 

Roach: 
Otolith and scale 

Whitefish: 
Otolith and scale 

 

Fish fauna in lakes – high ecological status 
according to the Water Framework Directive (WFD) 

 



Förvaltas av Anders Kinnerbäck 

Data i NORS kan 
laddas ner från: 
 
 

http://www.slu.se/en/faculties/nl/about

-the-faculty/departments/department-

of-aquatic-resources/ 



NORS-data kan analyseras via 
”Analysportalen” hos Svenska LifeWatch 

www.slu.se/en/collaborative-
centres-and-
projects/swedish-lifewatch



 

NORS via webbtjänst till Vatteninformationssystem Sverige (VISS) 

www.viss.lansstyrelserna.se 



Ur: Sonesten 2013 

Provfisken (rött) är 
den vanligaste U-
typen i areaklass D 
(10-100 ha)! 



Anpassad kalkning  
mot minskande försurning  

Exempel från Abrahamsson m.fl. 2013 

http://www.havochvatten.se/


Svenska bedömningsgrunder från 2007 

Ett multi-metriskt fiskindex - EQR8  

Modellering av referensvärden 
Multipel regression med följande miljöfaktorer:  
altitud, sjöns area, maxdjup, årsmedel i lufttemperatur, position 
över/under högsta kustlinjen 

From: Holmgren m.fl. 2007 

Indikator Surhet Eutrofi

1. Antal inhemska fiskarter - +

2. Artdiversitet: Simpson's D (antal) -

3. Artdiversitet: Simpson's D (biomassa) - +

4. Relativ biomassa av inhemska fiskarter - +

5. Relativt antal av inhemska fiskarter - +

6. Medelvikt i totala fångsten +

7. Andel potentiellt fiskätande abborrfiskar +

8. Kvot abborre / karpfiskar (biomassa) -
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EQR8-indikatorer avviker i sura och kalkade sjöar 
Sjöar i södra Sverige, Tot-P < 20 μg/l & pH < 7,5 
Fisk- och pH-data från 2000-2009 

Referensvärden vid Z = 0 och +/- 1 SD 



Handbok för kalkning…  
(Naturvårdsverket Handbok 2010:2) 

• Avsluta kalkning i sjöar och vattendrag som inte 
längre är försurade! 

• Mät oorganiskt aluminium (Ali) i målpunkter med 
pH < 6 

• Fortsätt eller återuppta kalkning vid kritiskt höga 
halter av Ali! 30 μg Ali / l i laxvatten 

50 μg Ali / l i andra vatten 



pH & Ali kan prediktera förekomst av 
mört < 10 cm 

Heldragna kurvor:  
N = 78 okalkade sjöar, 
Bästa prediktor: Min-pH  
 

Streckade kurvor:  
N = 50 okalkade sjöar med 
mörtförekomst 
Bästa prediktor: Max-Ali  

Ze
P




1

1
Z = B0 + B1X 

Binär logistisk regression 

Holmgren 2011 



EQR8 is less responsive to eutrophication 
WATERS gradient study in lakes in Uppland (preliminary results) 

76

24

10

14

7

40

71

Total-P (μg/L)

From: The Mid-term Report 
WATERS Report no. 2013:3 



Argillier et al. 2013: Development of a fish-based index to 
assess the eutrophication status of European lakes 

445 lakes in  
12 countries 

- 90 fish metrics tested 
- Site-specific approach 
- Multiple regression models 
- Hindcasting for reference values 
-EUdataset & Ndataset, respectively 
- Learning and validation subsets 
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Index = -0.25656 * log (Total Phosphorous) + 1.19833

R² = 0.4571         P-value <0.001

EUdataset Ndataset 

EU-Index:  
CPUE, BPUE & CPUE_OMNI 
 

N-Index:  
CPUE & CPUE_BENT 



Den svenska åldersdatabasen  
är en viktig del av NORS 

April 2014 

187 372 individer 

26 fiskarter 

229 sjöar 

Fiskart N prover N ålder

Abborre 65671 59519

Mört 41334 37291

Gös 40508 9093

Röding 8582 7875

Sik 7706 6987

Siklöja 9394 6539

Öring 4006 3627

Nors 5606 3423

Braxen 2285 1518

Gers 585 364

10 i topp av åldersbestämda 



Åldersbaserade indikatorer saknas 
i nuvarande bedömningsgrunder, 
fast fiskars åldersstruktur ingår i 
den normativa definitionen av 
ekologisk status! 

Åldersdata saknas för 
de flesta provfiskade 
sjöar i NORS! 



”Andel ung fisk” - potentiell indikator på åldersstruktur  

Figurerna uppdaterade med nya data t.o.m. mars 2014 

Ung fisk - % 1-3+ 

Ung fisk - % 0-2+ 
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Abborre (64 sjöar, 71% 1-3+)

Mört (43 sjöar, 47% 1-3+)

Braxen (10 sjöar, 33% 1-3+)

Röding (8 sjöar, 53% 1-3+)

Öring (7 sjöar, 36% 1-3+)

Nors (5 sjöar, 79% 1-3+)



Årsklassens medelabundans vid tre 
åldrar (1-3+ eller 0-2+) , dividerad med 

medelvärdet för hela tidsserien  

Rekryterings- 
index(RI) 

Högre än genomsnittlig 
rekrytering 2002, för abborre 
och mört i nästan alla sjöar! 

N = 31 sjöar 

N = 23 sjöar 

N =  4 sjöar 

N =  4 sjöar 

N =  4 sjöar 

Ur: Holmgren 2013 



Mörtrekrytering och oorganiskt aluminium (Ali) 

a)

b)

c)

d)

e)

f)

Ur: Holmgren 2013 
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(blått) 



First year growth as an indicator of climate change? 

High juvenile growth, 
high winter survival, 
dominance of small fish in 
warmer  lakes 

11 Swedish forest lakes 

Modified from: Jeppesen et al. 2012 



 
Fisksamhällen i sjöar – obesvarade frågor? 

 

Structure 
Abundance & biomass 
Species composition 
Distributions of size, age, 

sex, etc. 

Function 
Trophic guild 
Feeding habitat preference 
Reproductive guild 
Tolerance and optima (in abiotic and 

biotic environmental gradients)  

 

Dynamic processes 
Individual growth 
Recruitment 
Mortality 

Objective & challenge:  
To distinguish effects of 
anthropogenic pressures from 
natural variation  



Läs mer om vårt arbete om fisksamhällen: 

http://www.slu.se/en/faculties/nl/about-the-

faculty/departments/department-of-aquatic-

resources/ 

Tack! 

http://www.waters.gu.se 

www.slu.se/en/collaborative-
centres-and-
projects/swedish-lifewatch 

http//www.wiser.eu 

http://www.wiser.eu/

