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•  Vilka sjöar i båda länder har vi provfiskat enligt europastandard 
(CEN 2005)?  

•  Vilka av dessa sjöar ligger i jämförbara biogeografiska regioner?  

•  Vilka sjöar har eller borde tidigare ha haft jämförbara 
fisksamhällen? 

•  Vilken eller vilka gradienter av miljöpåverkan kan vi identifiera i de 
aktuella sjöarna?    

•  För vilka av dessa sjöar har vi också åldersdata för de dominerande 
fiskarterna? 

•  Vilka av sjöarna kan betraktas som referenser? 

•  För vilka indikatorer kan och bör vi i första hand studera variation i 
referenssjöar och respons på påverkan? 

Relevanta frågor inför utveckling av 
gemensamma fiskindikatorer 



Norwegian and Swedish lakes in the 
European IC/WISER fish database 

153 lakes 
1162 lakes 

How to find the 
most comparable 
lakes? 

”Illies ecoregion” 
is not available in 
the database! 



Illies ecoregions 
14 Central plains 

20 Borealic uplands 
21 Tundra 

22 Fennoscandian shield 

 



Highest number of test-fished lakes from 
both countries in ”Borealic uplands? 



Alternativ indelning av Sverige 



One expected aggregation of test-
fished lakes in both countries 



Geology in the lake catchments 



”Liming” in the catchments of 24 
NO and 683 SE lakes 



Fish species richness in gillnet catches 



Member_state

Latin_Fishname English_Fishname Norway Sweden

Count Count

Abramis brama Common bream 2 441

Alburnus alburnus Bleak 0 206

Anguilla anguilla European eel 0 7

Aspius aspius Asp 0 4

Ballerus ballerus Zope 0 8

Blicca bjoerkna White bream 0 92

Carassius carassius Crucian carp 1 42

Cobitis taenia Spine loach 0 8

Coregonus albula Vendace 2 130

Coregonus lavaretus Common whitefish 5 110

Cottus gobio Bullhead 0 10

Cottus poecilopus Alpine bullhead 1 18

Cottus sp Bullhead sp 0 3

Cyprinidae unknown Cyprinidae unknown 0 47

Cyprinus carpio Common carp 0 2

Esox lucius Northern pike 19 906

Gasterosteus aculeatus Three-spined stickleback     3 1

Gobio gobio Gudgeon 0 6

Gymnocephalus cernuus Ruffe 1 352

Leucaspius delineatus Belica 0 2

Leuciscus idus Ide 0 10

Leuciscus leuciscus Common dace 0 2

Lota lota Burbot 4 121

No catch No catch 14 714

Oncorhynchus mykiss Rainbow trout 0 9

Osmerus eperlanus European smelt 3 74

Perca fluviatilis European perch 71 1086

Phoxinus phoxinus Eurasian minnow 7 47

Pungitius pungitius Ninespine stickleback 2 4

Rutilus rutilus Roach 12 941

Salmo trutta Atlantic trout 87 0

Salmo trutta fario Brown trout 0 69

Salvelinus fontinalis Brook trout 5 3

Salvelinus umbla Arctic Charr 23 51

Sander lucioperca Pikeperch 0 98

Scardinius erythrophthalmus Rudd 0 261

Silurus glanis Wels catfish 0 1

Squalius cephalus European chub 0 2

Thymallus thymallus Grayling    1 9

Tinca tinca Tench 1 259

Triglopsis quadricornis Fourhorn sculpin     0 1

Fish species present in 153 
Norwegian and 1162 
Swedish lakes in the 
European IC fish database 

”No catch” seems to have a different 
meaning in Norwegian compared to 
Swedish lakes 
 

Norway : N lakes with no fish caught 
Sweden: N lakes with at least one 
empty gillnet 

All Salmo trutta? 

All Salvelinus alpinus? 



Number of lakes with presence 

S. alpinus: 23 NO and 51 SE lakes 

S. trutta: 87 NO and 69 SE lakes 

Perch & roach: 12 NO and 932 SE lakes 



From ”Structure of the IC fish database” by Stephanie Pedron 28 May 2010  



Nytt från WATERS 

Två workshops där vi provade på metoder med artsammansättning 
(förekomst/icke förekomst eller abundans) som responsvariabler; 
TITAN, 
Gradient forests, 
RIVPACS-type models  

Kanske något vi kan försöka använda för 
att modellera fiskarters förekomst i norska 
och svenska referenssjöar?  



- at least 81% natural or semi-natural land in the catchment, 
 

- not more than 10 inhabitants / km2 catchment, 
 

- annual mean of not more than 12 μg Total P/ L, 
 

- annual mean pH between 6-9, 
 

- no upstream barriers, 
 

- no lack of connectivity, 
 

- no significant water level fluctuation, 
 

- 0-10% shoreline (bank) modified, 
 

- no urban/industrial discharge, 
 

- no stocking, 
 

- no biological  &/or chemical manipulation (e.g. liming to counteract acidification), 
 

- low exploitation of fish population by fishing  

European Intercalibration/WISER database (2008-2011)  
Lake fish cross-GIG reference criteria: 

   How to define a set of “reference lakes”? 



WATERS ”referensfilter” (version 2014-08-11) 



•  Vilka sjöar i båda länder har vi provfiskat enligt europastandard (CEN 2005)?  
”IC/WISER”-sjöar (med flera?) 

•  Vilka av dessa sjöar ligger i jämförbara biogeografiska regioner? Beror på vilken 
indelning vi väljer  

•  Vilka sjöar har eller borde tidigare ha haft jämförbara fisksamhällen? Kanske 
”Arctic charr/Salmo trutta” eller ”Perch & roach” 

•  Vilken eller vilka gradienter av miljöpåverkan kan vi identifiera i de aktuella 
sjöarna?   Försurning/kalkning m.m.? 

•  För vilka av dessa sjöar har vi också åldersdata för de dominerande fiskarterna? 
Hinner vi få koll på det i november? 

•  Vilka av sjöarna kan betraktas som referenser? Beror på vilket ”referensfilter vi 
väljer” och på datatillgång i filtervariabler 

•  För vilka indikatorer kan och bör vi i första hand studera variation i referenssjöar 
och respons på påverkan? Inkludera storleks- och/eller åldersindikatorer de 
dominerande fiskarterna?   

Relevanta frågor inför utveckling av 
gemensamma fiskindikatorer 



Tack! 
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