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INLEDNING
Under 2006 inventerades flodnejonöga Lampetra fluviatilis i 44 vattendrag på Gotland
(Ljunggren & Söderman 2007). Under den inventeringen okulärinventerades vattendragen
från mynningen och en kilometer uppströms. Om det var möjligt, d.v.s. om det fanns tillgång
till sötvatten, elfiskades ett lämpligt område. I 12 av vattendragen påträffades nejonögonlarver
(Figur 1). I 12 av vattendragen saknades på den inventerade sträckan lämpliga
nejonögonhabitat eller så påträffades inte larver i den omfattning som motsvarade mängden
habitat. Det kunde dock inte uteslutas att en fungerande population kunde ha sin huvudsakliga
förekomst längre upp i vattensystemet. För att utreda flodnejonögats status i dessa vattendrag
har en kompletterande inventering i två faser utförts under 2007. Utöver dessa 12 har
ytterligare 10 vattendrag tagits med i den okulära inventeringen. Totalt besöktes därmed 22
vattendrag under 2007 års inventering. Utav dessa elfiskeinventerades 11 stycken. Den första
fasen genomfördes i slutet av maj och syftade till att inventera antalet lekgropar. Fas två
genomfördes i början av september och bestod i att elfiska larver.
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Figur 1. De tolv vattendragen där flodnejonöga påträffades under inventeringen 2006.
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MATERIAL OCH METODER
Okulärinventering av lekgropar
Inventering av lekgropar utfördes i 22 vattendrag under perioden 2007-05-11 till 2007-06-02
(Figur 3). För att inte riskera att inventeringen utfördes för tidigt påbörjades den efter att leken
i Ireån, med Gotlands största lekbestånd av flodnejonögon, hade kulminerat. Lekgroparna
som när de förekommer enstaka oftast är runda med en diameter på cirka 30 centimeter, är
enkla att observera då de utgör en ljus fläck på ett strömmande parti i vattendraget (Figur 2).
Vald sträcka som okulärinventerades bestod i partier som låg nedströms nedersta hinder som
bedömdes utgöra vandringshinder för flodnejonöga. Djupa och lugna partier där lek ej ansågs
kunna förekomma inventerades i vissa fall inte. I de större vattendragens biflöden
inventerades främst partier som pekades ut som lämpliga av Urban Pettersson, länsstyrelsen
Gotlands län.

Elfiskeinventering av larver
I 10 vattendrag där lek konstaterades under försommarens inventering utfördes elfiske efter
larver på en till tre sträckor under tidig höst. Lokalerna som elfiskades låg så nära ett
lekområde som möjligt samt innehöll lämpliga uppväxthabitat för larver. Metodiken för
elfiske efter larver, samt använd utrustning, finns beskriven i Ljunggren & Söderman (2007).
En klassning av de elfiskade lokalernas lämplighet för flodnejonögalarver gjordes enligt
följande:
• Mycket fina habitat: Substratet över hela lokalen lämpar sig väl för nejonögonlarver.
• Fina habitat: Substratet över delar av lokalen lämpar sig för nejonögonlarver.
• Fläckvis fina habitat: Lämpliga substrat för nejonögonlarver saknas generellt men
finns fläckvis.
• Habitat saknas: Lämpliga substrat för nejonögonlarver saknas helt.

Figur 2. Flodnejonögats
lekgrop är i regel enkel att
upptäcka. Vanligtvis utgör
den en rund grop på botten
med en diameter på ca 30 cm.
Stenarna som de flyttar med
hjälp av sugmunnen läggs upp
runt gropen.
Foto: Micael Söderman
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Inventerade
vattendrag 2007
5. Själsöån
9. Vasteån
10. Kioskbäcken
18. Hultungsån
20. Bångån
21. Vägumeån
23. Vikeån
24. Gothemsån
28. Nygårdsån
29. Histillesån
34. Lavasån
35. Svajdeån
36. Tutenån
37. Närkån
39. Kvarneån
41. Snoderån
44. Idån
45. Urbanbäcken
46. Västers kanal
47. Bandhagsån
48. Stockviksån
49. Toftabäcken

Figur 3. Vattendrag som inventerades 2007. De vattendrag som inventerades även 2006 anges med samma
nummer som i Ljunggren & Söderman (2007). Nya vattendrag för 2007 års inventering har nummer 45 –
49.
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RESULTAT
Vattendrag där flodnejonöga påträffats under 2006 och 2007 års
inventeringar
Under inventeringen 2006 påträffades flodnejonöga i tolv vattendrag på Gotland (Figur 1).
Under 2007 års inventering har arten hittats i ytterligare sex vattendrag (Figur 4). Detta
innebär att flodnejonöga har påträffats i 18 gotländska vattendrag under 2006 och 2007 års
inventeringar.
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Figur 4. De grå nummerskyltarna visar vattendrag där förekomst av flodnejonögon konstaterades under
2007 års inventering. De gula nummerskyltarna visar vattendragen där förekomst av flodnejonöga
konstaterades under 2006 års inventering. För namn på fyndlokalerna 2006 se Figur 1.
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Resultat från lekinventeringen
Av de 22 vattendrag som okulärt inventerades på lekgropar från flodnejonöga gjordes fynd i
12. Dessa var Själsöån, Vasteån, Kioskbäcken, Hultungsån, Gothemsån, Nygårdsån,
Histillesån, Svajdeån, Närkån (Strömma å), Snoderån, Idån, och Bandhagsån. Av dessa var 6
nya fyndlokaler (Figur 4).

Resultat från elfisken
Av de 22 vattendrag som inventerades okulärt i maj elfiskades 11 stycken under september. I
fem av dessa 11 fångades flodnejonögonlarver. Dessa var Själsöån, Kioskbäcken, Hultungsån,
Svajdeån och Idån. Totalt fångades 72 stycken larver med en längd mellan 19 och 147
millimeter (Figur 5). Två av larverna hade påbörjat omvandlingen till fullbildade
flodnejonögon. Sammanlagt har 326 larver fångats under 2006 och 2007, varav 12 stycken
påbörjat omvandlingen till fullbildade nejonögon (Figur 6).
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Figur 5. Längdfördelningen för de 72 stycken flodnejonögonlarver som fångades under elfiske i fem
gotländska vattendrag under 2007 års inventering. De röda staplarna visar larver som påbörjat
omvandlingen till fullbildade flodnejonögon.
14
12

Antal

10
8
6
4
2
19-22
25-26
29-30
33-34
37-38
41-42
45-46
49-50
53-54
57-58
61-62
65-66
69-70
73-74
77-78
81-82
85-86
89-90
93-94
97-98
101-102
105-106
109-110
113-114
117-118
121-122
125-126
129-130
133-134
137-138
141-142
145-146
149-150
153-154
157-158
161-162
165-166

0

Längd mm

Figur 6. Längfördelningen för de 326 flodnejonögonlarver som fångats under 2006 och 2007 års
inventeringar. De röda staplarna visar larver som påbörjat omvandlingen till fullbildade flodnejonögon.
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Övriga arter
Utöver flodnejonöga observerades okulärt eller fångades vid elfiske även abborre, elritsa.
gädda, id, mört, nors, regnbåge, ruda, sarv, skrubbskädda, småspigg, storspigg, sutare, ål och
öring (Figur 7). I övrigt påträffades bland annat de rödlistade arterna flodkräfta, gotlandssnok
och hasselsnok under inventeringen.
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Figur 7. Diagrammet visar antalet vattendrag som de 16 påträffade fiskarterna är observerade eller
fångade i under 2006 och 2007 års inventeringar. Även flodkräfta finns representerad i diagrammet. Den
mest förekommande arten är havsöring som påträffats i 28 av de totalt 49 inventerade vattendragen. För
information om vilka vattendrag som arterna påträffats i se Bilaga 2.
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Statusbedömning och åtgärdsförslag för gotländska vattendrag där flodnejonöga påträffats
Tabell 1. Status för bestånden av flodnejonöga i 20 gotländska vattendrag med kända fynd. Bedömningen grundar sig på observationer och muntliga uppgifter från
2006 och 2007 års inventeringar såväl som äldre skriftliga och muntliga uppgifter. Nummer inom parentes visar vattendragets placering enligt Figur 4 på sidan 8.

Vattendrag
Själsöån (nr. 5)

Lekobservationer
Observationer under hela 1990-talet.
Högst 40 individer våren 2006. 10
lekgropar våren 2007.

Lummelundaån (nr. 6)

Ingen lekaktivitet observerades våren
2006.

Ireån (nr. 8)

Riklig uppgång av flodnejonöga
finns dokumenterad från andra
halvan av 1800-talet och framåt.
Mellan 800 och 900 lekande
individer våren 2006. Minst lika
omfattande lek våren 2007.

Vasteån (nr. 9)

En lekgrop observerad strax
uppströms mynningen våren 2007.

Kioskbäcken (nr. 10)

Ingen uppgift från 2006 eller
tidigare. En lekgrop 2007.

Larvförekomst
Fåtal larver vid elfisken våren och
sensommaren 2006 och 2007.

Status och förslag till åtgärder
Svagt bestånd. Torka och
saltvatteninträngning troliga orsaker.
Viktigt att åfåran och närmiljön
bevaras orörd.
Rikligt med nejonögonlarver
Beståndet troligen utslaget av
observerades vid grävningsarbeten
vandringshinder i form av ett antal
1948 och 1961. Inga larver vid
dammar från mynningen och
grävningar 1981 eller elfisken 2006.
uppströms. Utrivning av eller omlöp
förbi dammarna skulle möjliggöra
återkolonisation. Viktigt att
omgivande miljö bevaras.
Larver har fångats vid flera elfisken. Starkt bestånd. Stor uppgång av
Riklig förekomst av larver från flera
lekfisk. Väl fungerande reproduktion.
årsklasser i åns nedre delar vid
Omlöp förbi dämmet vid Ihre gård
elfisken våren och sensommaren
skulle i kombination med biotopvård
2006 och 2007.
i ovanliggande delar öppna stora
reproduktionsområden. Viktigt att
åfåran och närmiljön nedströms Ihre
gård bevaras orörd.
Inget elfiske utfört. Uppväxthabitat
Bestånd saknas. Passage förbi
saknas i för flodnejonögon
dammen vid mynningen skulle öppna
tillgängliga delar.
fina lek- och uppväxtområden.
Måttligt med larver från flera
Svagt bestånd.
årsklasser vid elfiske sensommaren
Vattenbrist troligen starkt
2006. Inga larver yngre än två somrar begränsande för larvproduktionen.
observerades. Fortsatt avsaknad av
Viktigt att åfåran undanhålls från nya
unga larver vid elfiske 2007.
rensningsarbeten.
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Tabell 1. Fortsättning

Vattendrag
Ajkesån (nr. 13)

Lekobservationer
Fynd av ett vuxet flodnejonöga
gjordes på 1960-talet.

Larvförekomst
Ingen uppgift.

Hultungsån (nr. 18)

Observationer av lekande
flodnejonögon i lågt antal under hela
1990-talet. En lekgrop observerades
under inventeringen 2006, fyra
lekgropar observerades 2007.
Observationer av lekande
flodnejonögon från andra halvan av
1800-talet och fram till idag.
Lek i Åminne, Malmunde, och
Hörsne våren 2007.

Låg förekomst av larver vid elfiske
2006 och 2007. Endast en årsklass
representerad.

Fyra lekgropar våren 2007.

Ingen fångst vid elfisken
sensommaren 2006 och 2007.

Gothemsån (nr. 24)

Nygårdsån (nr. 28)

Förekomst av larver finns
dokumenterad från andra halvan av
1800-talet och från elfiske 1981. En
enda larv fångades vid elfisken 2006.
Inga larver fångades vid elfisken
2007.
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Status och förslag till åtgärder
Bestånd saknas. Avsaknad av
lämpliga habitat, igenväxning och
regelbunden uttorkning gör att
Ajkesån idag saknar värde för
flodnejonöga. Rensning av åfåran
skulle förbättra möjligheterna för
anadrom fisk.
Svagt bestånd. Viktigt att sträckan
med sandiga sediment i åns nedre
delar lämnas orörda och tillåts
utvecklas på ett naturligt sätt.
Svårbedömd status. Omfattande lek
under våren 2007. Trots fina
larvsubstrat i åns orörda delar saknas
här larver. Kanske är de stora
variationerna i vattenföringen en
orsak. Biotopvård i de kanaliserade
delarna samt ökad vattenhållande
förmåga i avrinningsområdet skulle
gynna flodnejonögat liksom de flesta
andra vattenlevande organismer i
Gothemsån.
Bestånd saknas. Sannolikt bara
stigning av enstaka lekfiskar. Delar
med lämpliga uppväxtområden torkar
ut årligen. Säkrad vattenföring skulle
ge ån goda förutsättningar för
flodnejonöga.

Tabell 1. Fortsättning

Vattendrag
Histillesån (nr. 29)

Lekobservationer
Fynd av sex lekgropar 2006, tre
lekgropar 2007.

Larvförekomst
En ca 15 cm lång individ i
macropthalmia- stadium funnen i
juni 2003 (Landergren muntl.). Inga
larver hittades vid elfiske 2006 och
2007.

Gartarveån (nr. 30)

Lekande flodnejonögon har
observerats ett flertal gånger sedan
slutet av 1970-talet. Sex lekgropar
observerades vid inventeringen 2006.

Nejonögonlarver har sedan 1970talet påträffats vid flera
grävningsarbeten. Riklig förekomst
av larver av flera årsklasser vid
elfiske 2006.

Hugreifsån (nr. 31)

Mellan 12 och 39 flodnejonögon
lekte i ån under våren 2006.

Bane å (nr. 32)

En bobyggande hane observerades
vid inventeringen 2006.

Fynd av en individ i macropthalmiastadium i oktober 2005 (Vallin
muntl.). Riklig förekomst av larver
av flera årsklasser vid elfisken våren
och sensommaren 2006.
Riklig förekomst av larver av flera
årsklasser vid elfiske 2006.

Halsegårdaån (nr. 33)

Lekande flodnejonögon har
observerats ett flertal gånger sedan
slutet av 1970-talet. Sju lekgropar
observerades vid inventeringen 2006.

Nejonögonlarver har sedan 1970talet påträffats vid flera
grävningsarbeten. Riklig förekomst
av larver av flera årsklasser vid
elfiske 2006.
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Status och förslag till åtgärder
Utslaget eller mycket svagt bestånd.
Uttorkning största hotet. En ökning
av avrinningsområdets
vattenhållande förmåga genom
återskapande av våtmark viktigaste
åtgärden för att stärka beståndet.
Starkt bestånd. Stora delar av bäcken
har mycket fina uppväxtområden för
nejonögon och produktionen är
troligen omfattande. Viktigt att
åfåran och omgivande miljö lämnas
orörd.
Starkt bestånd. Förvånansvärt lågt
antal lekfiskar i förhållande till den
höga larvproduktionen. Viktigt att
åfåran och omgivande miljö lämnas
orörd.
Starkt bestånd. Förvånansvärt liten
uppgång av lekfisk i förhållande till
den höga larvproduktionen. Viktigt
att åfåran och omgivande miljö
lämnas orörd.
Starkt bestånd. Stora delar av bäcken
har mycket fina uppväxtområden för
nejonögon och produktionen är
troligtvis omfattande. Viktigt att
åfåran och omgivande miljö lämnas
orörd.

Tabell 1. Fortsättning

Vattendrag
Lavasån (nr. 34)

Lekobservationer
Fynd av 4 lekgropar 2006. Ingen lek
under våren 2007.

Larvförekomst
Inga larver observerades vid elfiske
2006.

Svajdeån (nr. 35)

Lekande flodnejonögon har
observerats under 1990-talet.
Fynd av 6 lekgropar vid inventering
2006. Omfattande lek under våren
2007.

En 115 mm lång flodnejonögonlarv
fångades vid elfiske 2006. God
förekomst av larver av flera
årsklasser vid elfiske 2007.

Närkån (nr. 37)

En lekgrop i Strömma å våren 2007.

Ingen fångst vid elfisken
sensommaren 2006 och 2007.

Snoderån (nr. 41)

En lekgrop våren 2007 i höjd med
Gerum.

Ingen fångst vid elfisken
sensommaren 2006 och 2007

Idån (nr. 44)

14 lekgropar våren 2007.

En larv fångades vid elfiske 2007.

Bandhagsån (nr. 47) (biflöde till
Vikeån (nr. 23))

En lekgrop våren 2007.

Ej elfiskad på grund av torka.
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Status och förslag till åtgärder
Utslaget eller mycket svagt bestånd.
Uttorkning största hotet. En ökning
av avrinningsområdets vattenhållande förmåga vore önskvärd.
Starkt bestånd i delarna uppströms
Ollajvs naturreservat. En ökning av
avrinningsområdets vattenhållande
förmåga skulle möjliggöra
produktion i delarna mellan Ollajvs
och Östersjön.
Bestånd saknas troligen men det kan
finnas oupptäckta sträckor som
producerar larver.
Bestånd saknas troligen men det kan
finnas oupptäckta sträckor som
producerar larver.
Troligen svagt bestånd. Det kan
finnas oupptäckta sträckor som
producerar larver.
Ån torkar ut under sommaren och
saknar därmed betydelse som
reproduktionsområde.

DISKUSSION
Nya fynd
Inventeringen 2007 gav kännedom om sex nya vattendrag med förekomst av flodnejonöga.
Dessa är Idån, Vasteån, Nygårdsån, Närkån, Snoderån och Vikeåns biflöde Bandhagsån. Det
totala antalet vattendrag på Gotland med kända fynd av flodnejonöga uppgår därmed till 20
stycken (Tabell 1). Viktigt att ta i beaktning är dock att det i fem av de nya fyndlokalerna för
2007 inte har påträffats några flodnejonögonlarver vid elfiske utan endast lekgropar. I det
sjätte av vattnen, Idån, fångades bara en flodnejonögonlarv vid elfiske. Detta gör att vi inte
kan bedöma något av de nya vattendragen som fungerande flodnejonögonvatten. Flera av
vattendragen är dock långa och kan ha partier där arten kan finnas varpå vi inte med full
säkerhet kan påstå att arten inte finns i vattendragen. Om ej hittade bestånd finns är det
sannolikt i biflöden som undkommit förra seklets omfattande dikningar. De rätade och ner till
underliggande häll grävda kanalerna saknar det material som förutsätts för att flodnejonögon
skall kunna genomgå sin upp till fem år långa larvperiod.

Fungerande populationer
När en översyn görs på de totalt 20 vattendrag där flodnejonöga är påträffad i modern tid
(Tabell 1) visar det att bara sex av dessa kan bedömas ha en fungerande population (Figur 7).
Dessa bedömningar grundar sig på lekaktivitet och framför allt elfiskeresultat. Exempelvis så
kan Kioskbäcken vid en första bedömning av elfiskeresultaten antas ha en fungerande
population, men en närmare koll på frekvensdiagrammen, (Figur 14) visar att bara en larv
yngre än tre år fångats vilket visar att reproduktionen i bäcken är störd. För bedömning av
vattendragens flodnejonögonpopulationer se Tabell 1.

8

Fungerande populationer
8. Ireån
30. Gartarveån
31. Hugreifsån
32. Bane å
33. Halsegårdaån
35. Svajdeån

Visby

30

31

32

33

35
Figur 7. Av 20 vattendrag där
Flodnejonögon påträffats kan bara
de sex vars nummer visas på kartan
bedömas ha livskraftiga populationer.
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Lekgropinventering kontra elfiske
Inventeringen 2007 visar tydligt att lekgropsinventering måste följas upp av elfiske efter
larver för att en rättvisande bedömning av beståndsstatusen i berörda vattendrag skall kunna
göras. Exempelvis Själsöån visar tydligt risken med att uppgradera ett vattendrags status
utifrån mängden lekfiskar. 2006 var där cirka 40 lekande flodnejonögon och 23 lekgropar
(Ljunggren 2007). I år var antalet lekgropar 10 stycken, vilket tyder på att antalet lekfiskar bör
ha varit mellan 20 och 30 individer. Trots detta producerar vattendraget bara enstaka larver.
Det motsatta gäller åarna med nummer 30 - 33 (Figur 1) där antalet lekfiskar är mycket få
men mängden producerade larver är mycket hög (Ljunggren & Söderman 2007). Alltså kan
inte en bedömning av vattendragets status göras innan ett elfiske har visat hur mycket larver
och vilka årsklasser som finns.

Flodnejonöga - bäcknejonöga
Om lekgropsinventering görs under lekperioden så att områden där flodnejonöga leker
kartläggas, medför det en möjlighet att uppskatta dess status även i vattendrag där arten lever
sida vid sida med bäcknejonögat Lampetra planeri (vilken inte finns på Gotland). Detta
eftersom det inte tycks finnas någon skillnad mellan arternas habitatsval under larvperioden
(Malmqvist 1982). Om de båda arterna leker på en sträcka finns det alltså ingen anledning att
anta att den ena artens larver klarar sig bättre än den andras. Bakgrunden till flodnejonögats
mer hotade status går i stället att koppla till mänskliga aktiviteter som inte drabbar det mer
stationära bäcknejonögat på samma sätt. Exempel på sådana störningar är bland annat
kraftverk och dammar. I vattendrag där siktdjupet tillåter lekgropsinventering är det möjligt
att inventera gropar under dagen för att sedan återvända till platsen under natten för att då
examinera arttillhörighet om sådant frågetecken finns.
Elfiske efter larver bör i Sverige liksom i övriga länder bli en betydande del av inventeringen
och övervakningen av flodnejonöga. Våra inventeringar visar att bara observation av lekfisk
inte räcker för att bedöma ett bestånds status. Artens långa larvperiod gör det än mer viktigt
att elfiska för att utläsa eventuella störningar och därmed identifiera lämliga åtgärder som
skulle kunna göras inom ramen för åtgärdsprogrammet.
Flod- och bäcknejonöga benämns som parade arter (Espanhol m.fl 2007). Detta innebär att de
har en gemensam yngelperiod då de lever sida vid sida och en differentierad vuxenfas. Det är
omöjligt att till det yttre skilja unga exemplar av de bägge arternas larver åt i fält (Gardiner
2003). Svårigheterna till en riktig artbestämning riskerar att bromsa utvecklingen mot ett
effektivt inventerings- och bevarandearbete kring flodnejonöga. Vi föreslår därför att alla
larver av Lampetra sp. som påträffas nedströms nedersta vandringshinder i kustmynnande
vattendrag klassas som flodnejonöga. Detta i jämförelse med exempelvis öring som klassas
som havsöring när kontakt med havet finns. Att flodnejonöga och bäcknejonöga har olika
livshistoriestrategier och vissa morfologiska karaktärer som skiljer dem åt har med rätta gjort
att de klassas som två separata arter. Däremot visar inte utförda DNA-analyser på någon
tydlig artskillnad (Espanhol m.fl 2007) vilket tyder på ett nära släktskap. Vi ifrågasätter inte
att det är två arter men anser att de är så pass lika och har lika habitatpreferenser vilket kan
medföra att riktade åtgärder inom ramen för flodnejonögats åtgärdsprogram kan komma att
försvåras om det parallellt skall finnas en diskussion om vilken art som egentligen påträffats i
aktuellt vattendrag. En diskussion som vi redan stött på.
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Bilaga 1. RESULTAT OCH DISKUSSION FÖR DE BESÖKTA
VATTENDRAGEN.
5. Själsöån
Koordinat mynning:
Vattensystem (SMHI):
Vattendragets ungefärliga längd:
Vandringshinder:
Lekinventering:
Elfiskeinventering:

N: 6399267 O: 1651960
117/118
3 kilometer
Stup i kustklinten 430 m från mynningen.
Ja
Ja

Beskrivning
Själsöån mynnar i Strandviken, ungefär sju kilometer norr om Visby. Den våta fåran är vid
normal vattenföring sällan över tre meter bred. Ån är känslig för torka och även relativt
nederbördsrika somrar är det endast de nedersta 350 metrarna som håller vatten. Vid högt
havsvattenstånd och låg vattenföring kan saltvatten tränga långt upp i ån. Botten domineras av
grus, sten och block i olika fraktioner, men i de nedersta delarna finns djupare höljor med
sand, finsediment och findetritus. Den mycket täta vegetationen längs med delar av ån medför
att tillgången på död ved bitvis är god. Lekande flodnejonögon har observerats årligen sedan
mitten av 1990- talet (Glimsäter muntl.). Under 2006 års inventering elfiskade Själsöån vid
två tillfällen. Det ena fisket gjordes på våren och resulterade i två flodnejonögonlarver. Det
andra fisket gjordes i augusti och gav en larv. De tre larverna hade en längd mellan 115 och
150 mm och bör därmed ha varit fyra år gamla.
Okulärt inventerad sträcka
Sträckan mellan utloppet i Strandviken och den höga fallhöjden uppströms andra vägbron
inventerades vid ett flertal tillfällen under våren (Figur 8).
Elfiskad sträcka
En sträcka på 30 meter elfiskades 2007-10-04. Lokalen startade cirka 15 meter uppströms den
nedre vägbron och sträckte sig 30 meter uppströms.

10 lekgropar observerades
mellan broarna.

Figur 8. Den tjockare blå linjen visar vilken del av Själsöån som inventerades på lekgropar.
På sträckan mellan de två broarna påträffades totalt 10 lekgropar.
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RESULTAT
Okulär inventering
På sträckan mellan de två nedre broarna räknades totalt 10 lekgropar.
Elfiske
Under elfisket fångades 3 flodnejonögonlarver mellan 48 och 139 millimeter (Figur 9)
havsöring (6 st), skrubbskädda (3 st) och småspigg (1 st).
Tabell 2. Information om elfisket i Själsöån.
Datum:
Nedre lokalkoordinat:
Dominerande bottensubstrat:
Dominerande omgivning:
Död ved i vattnet:
Fångade arter:
Lokalens lämplighet för nejonögonlarver:

2007-10-04
N: 6399386 O: 1652043
Sand, sten
Blandskog
Rikligt förekommande
Flodnejonöga, havsöring, småspigg, skrubbskädda
Fina habitat

Själsöån
4

Antal

3
2
1

20-22
25-26
29-30
33-34
37-38
41-42
45-46
49-50
53-54
57-58
61-62
65-66
69-70
73-74
77-78
81-82
85-86
89-90
93-94
97-98
101-102
105-106
109-110
113-114
117-118
121-122
125-126
129-130
133-134
137-138
141-142
145-146
149-150
153-154
157-158
161-162
165-166

0

Längd mm

Figur 9. Längdfördelning för de 3 nejonögonlarver som fångades vid elfiske i Själsöån 2007-10-04.

DISKUSSION
Enligt Ljunggren (2007) uppgick antalet lekande flodnejonögon i Själsöån under våren 2006
till cirka 40 stycken. Glimsäter (muntl.) uppger att lek observerats årligen sedan mitten av
1990-talet. Trots detta observerades det vid elfisket hösten 2006 bara 1 larv (Ljunggren &
Söderman 2007). Med detta som bakgrund elfiskades ån åter under 2007 års kompletterande
inventering. Resultatet blev något bättre med totalt tre fångade nejonögonlarver (Figur 9). Vi
bedömer dock att beståndet av uppväxande flodnejonögon i Själsöån är mycket litet.
Bakgrunden till den låga tätheten som varken avspeglar antalet lekande fiskar eller mängden
lämpliga habitat som finns i ån är sannolikt den låga, ibland obefintliga, vattenföringen som
vanligtvis råder under sommaren. Saltvattnet som ibland tränger långt upp i ån begränsar
sannolikt produktionen på berörd sträcka. En annan möjlig orsak är att åns kalla vatten
hämmar reproduktionsframgången (Ljunggren & Söderman 2007).
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8. Ireån
Ireån bedömdes under 2006 års inventering som det viktigaste vattendraget för flodnejonöga
på Gotland. Ån finns inte medtaget i 2007 års uppföljande inventering, men via ett
examensarbete på Högskolan på Gotland (Sundin 2007) har Ireåns flodnejonögon undersökts
även i år. Under fångst och återfångst fångades under våren 672 unika flodnejonögon under
lek i ån. Via en fälla belägen cirka 240 meter uppströms mynningen (Figur 10) följdes all
uppströms rörelse av fisk under perioden 10 april till och med 7 maj. Undantaget 20 – 21 april
då fällan på grund av stark pålandsvind var översvämmad. Fällan tömdes varje morgon,
varvid fångade fiskar artbestämdes, vägdes till närmsta gram och mättes till närmsta
millimeter. Fångade arter presenteras i Tabell 3. Elfisken under våren och sommaren 2007 har
visat på fortsatt god förekomst av nejonögonlarver från flera årsklasser i åns nedre delar.

Figur 10. Rensning av fångstarmarna till fällan som under en dryg månad var i bruk vid Ireåns mynning.
Tabell 3. Fångst av fisk i fällan vid Ireåns mynning under perioden 10 april till 7 maj 2007, undantaget 20
- 22 april. Utöver de arter som fångades i fällan observerades okulärt även gädda, ål och flodkräfta.
Art
Stor- och småspigg
Mört
Flodnejonöga
Öring
Abborre
Id
Elritsa
Nors

Antal/Vikt
ca 4550 g
52
42
18
6
2
1
1
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9. Vasteån
Koordinat mynning:
Vattensystem (SMHI):
Vattendragets ungefärliga längd:
Vandringshinder:
Lekinventering:
Elfiskeinventering:

N: 6416734 O: 1677106
117/118
2,4 kilometer
Damm vid mynningen
Ja
Nej

Beskrivning
Vasteån har sin början i Träskmyr som är en av Gotlands största kvarvarande agmyrar. Ån
rinner i sin naturliga fåra de drygt två kilometrarna ner till utloppet i Kappelshamnsviken.
För att förhindra extrema vattennivåer i myren och översvämning av närliggande åkermark
regleras utloppet vid Träskmyr via en dammanläggning (Länsstyrelsen i Gotlands län 2005).
Bottnarna utgörs framförallt av sten och grus men sandiga partier förekommer bitvis längs
med strandbrinkarna. Strax uppströms mynningen finns en damm som utgör ett definitivt
hinder för all uppströms vandrande fisk. Vid elfiske 2005 fångades gädda och sutare (Vallin
m.fl. 2005). Gydemo m.fl. (1982) nämner även att småspigg och möjligen flodkräfta
förekommer i Vasteån.
Okulärt inventerad sträcka
De sträckor som inventerades okulärt 2007-05-11 är markerade med en tjockare blå linje i
Figur 11.
Elfiskad sträcka
Inget elfiske utfördes.
Lekgrop

Kvarndamm

Figur 11. Den tjockare mörkblå linjen visar vilka delar av Vasteån som inventerades på lekgropar.

RESULTAT
Okulär inventering
Nedströms dammen hittades en lekgrop från flodnejonöga. Ett fåtal småspiggar och
storspiggar observerades. Uppströms kvarndammen observerades ingen fisk.
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DISKUSSION
Dammkonstruktionen vid mynningen gör att Vasteån i dagsläget saknar betydelse för
anadroma fiskarter. Uppströms dämmet utgör ån med sin i huvudsak opåverkade åfåra en av
Gotlands absolut finaste strömvattenmiljöer (Figur 12). En passage förbi dämmet skulle
troligtvis resultera i en snabb återkolonisering av anadroma fiskarter.

Figur 12. Vasteån uppvisar en omväxlande biotop med mycket fina lek- och uppväxtområden för både
havsöring och flodnejonöga. Foto: Nils Ljunggren.
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10. Kioskbäcken
Koordinat mynning:
Vattensystem (SMHI):
Vattendragets ungefärliga längd:
Vandringshinder:
Lekinventering:
Elfiskeinventering:

N: 6415439 O: 1677381
117/118
5 kilometer
Nej
Ja
Ja

Beskrivning
Det lilla vattendraget Kioskbäcken har sina källor runt Lärbro tätort och mynnar längst in i
Kappelshamnsviken. Vattendraget rinner genom djupa sandavlagringar och på flera platser
har nipor och höljor bildats. Tillgången på fint organiskt material och död ved är god.
Sommarvattenföringen är mycket låg men den torkar aldrig ut helt.
Okulärt inventerad sträcka
Sträckan från utloppet i Kappelshamnsviken och till vägen vid St. Vikers (Figur 13)
inventerades okulärt 2007-05-11.
Elfiskade sträckor
Två sträckor på 45 meter vardera elfiskades (Figur 13, Tabell 4, Tabell 5).

Elfiskelokal 1

Elfiskelokal 2
1 lekgrop observerad

Figur 13. Den tjockare blå linjen visar vilken del av Kioskbäcken som inventerades på lekgropar.
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Tabell 4. Information om elfisket på Lokal 1, Kioskbäcken.
Datum:
Nedre lokalkoordinat:
Dominerande bottensubstrat:
Dominerande omgivning:
Död ved i vattnet:
Fångade arter:
Lokalens lämplighet för nejonögonlarver:

2007-09-07
N: 6414945 O: 1677367
Sand, finsediment
Blandskog, tomtmark
15/100m2
Flodnejonöga, havsöring, småspigg
Mycket fina habitat

Tabell 5. Information om elfisket på Lokal 2, Kioskbäcken.
Datum:
Nedre lokalkoordinat:
Dominerande bottensubstrat:
Dominerande omgivning:
Död ved i vattnet:
Fångade arter:
Lokalens lämplighet för nejonögonlarver:

2007-09-07
N: 6414719 O: 1677401
Sand, sten
Blandskog
102/100m2
Flodnejonöga, havsöring, småspigg, flodkräfta.
Mycket fina habitat

RESULTAT
Okulär inventering
Vid besöket 2007-05-11 observerades en lekgrop av flodnejonöga. Enstaka årsyngel av
havsöring, enstaka småspigg och två sutare observerades också.
Elfiske
Vid elfisket på Lokal 1 fångades 40 nejonögonlarver mellan 52 och 138 millimeter (Figur 14).
Av övriga arter fångades havsöring (2 st) och småspigg (20 st). Vid elfisket på lokal 2
fångades 1 metamorfoserad flodnejonögonlarv på 169 millimeter. Av övriga arter fångades
havsöring (16 st), småspigg (18 st) och flodkräfta (1 st).
Kioskbäcken
4

Antal

3
2
1

20-22
25-26
29-30
33-34
37-38
41-42
45-46
49-50
53-54
57-58
61-62
65-66
69-70
73-74
77-78
81-82
85-86
89-90
93-94
97-98
101-102
105-106
109-110
113-114
117-118
121-122
125-126
129-130
133-134
137-138
141-142
145-146
149-150
153-154
157-158
161-162
165-166

0

Längd mm

Figur 14. Längdfördelning för de 40 nejonögonlarver som fångades vid elfiske på nedre lokalen i
Kioskbäcken 2007-09-04
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DISKUSSION
Vid inventeringen 2006 elfiskades en lokal i Kioskbäcken, Lokal 1. Antalet nejonögon som
fångades var 16 stycken. Mängden lämpliga habitat gjorde att vi bedömde tätheten som
relativt låg. Framförallt ansåg vi det som anmärkningsvärt att de två yngsta årsklasserna inte
fanns representerade. Med detta som bakgrund inventerades vattendraget på nytt 2007.
Den okulära inventeringen av lekgropar visade att bara en grop fanns vilket tyder på att
antalet stigande lekfiskar åtminstone i år var få. Elfisket på Lokal 1 gav i år 40 larver, vilket är
betydligt bättre än förra året och visar en täthet som kändes mer rimlig i förhållande till
mängden habitat. Liksom förra året saknas dock de yngsta generationerna och med ett
undantag var alla larver tre år eller äldre. Alltså saknas i stort nejonögon kläckta efter 2004.
En ny lokal för 2007, Lokal 2, elfiskades för att se om förhållandet var likartat i hela bäcken.
Lokalen innehöll mycket fina habitat (Figur 15) men trots detta påträffades bara en larv vilken
börjat omvandlingen till fullbildat nejonögon. Larven var därmed troligtvis inne på sitt femte
år i bäcken. Frånvaron av unga larver kan bero på att den låga vattenföringen under de senaste
årens somrar har påverkat produktionen negativt. En fortsatt övervakning av antalet lekfiskar
och larver är nödvändig för att kunna bedöma flodnejonögats status i Kioskbäcken.

Figur 15. En typisk bild av Kioskbäckens båda elfiskelokaler med mycket sand och död ved.
Foto: Micael Söderman
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18. Hultungsån
Koordinat mynning:
Vattensystem (SMHI):
Vattendragets ungefärliga längd:
Vandringshinder:
Lekinventering:
Elfiskeinventering:

N: 6416224 O: 1690999
117/118
3 kilometer
Saknas
Ja
Ja

Beskrivning
Hultungsån, med källor i Bluttmo källmyr, rinner de översta två kilometrarna rätad genom
betes- och åkermark för att i den nedre delen övergå i en mer naturlig fåra med beskuggning
från videsnår och barrskog. Fårösunds Sportfiskeklubb har utfört omfattande
biotopvårdsarbeten i bäcken med rensning av makrofyter och tillförsel av grus och sten i de
kanaliserade och rensade delarna (Vallin & Landergren 2004). I den nedersta kilometern av
ån är sand det dominerande bottensubstratet. Hultungsåns våta bredd varierar vid normal
vattenföring mellan en och två meter. Lekande flodnejonögon har i låga antal observerats
under hela 1990-talet (Landergren muntl.). Vid elfiske 2006 fångades två flodnejonögon på
93 respektive 95 millimeter (Ljunggren & Söderman 2007).
Okulärt inventerad sträcka
Nästan hela sträckan från mynningen och upp till Bluttmo källmyr inventerades okulärt 200705-18 (Figur 16).
Elfiskad sträcka
Elfiske genomfördes med start 45 meter nedströms det nedersta biflödet och upp till detta
(Tabell 6).

Elfiskelokal

Figur 16. Den tjockare blå linjen visar vilken del av Hultungsån som inventerades på lekgropar.
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Tabell 6. Information om elfisket i Hultungsån.
Datum:
2007-09-04
Nedre lokalkoordinat:
N: 6416371 O: 1690937
Dominerande bottensubstrat:
Sand
Dominerande omgivning:
Barrskog
Saknas
Död ved i vattnet:
Fångade arter:
Flodnejonöga, havsöring, småspigg, skrubbskädda
Lokalens lämplighet för nejonögonlarver: Fina habitat

RESULTAT
Okulär inventering
Vid den okulära inventeringen i maj hittades fyra lekgropar från flodnejonöga. Dessa låg
samtliga på den nedre delen av ån som rinner genom skogsmark (Figur 16). Rikligt med
årsyngel av havsöring samt ett flertal stora öringar observerades. Storskrakar fanns vid
besöket i ån.
Elfiske
Vid elfisket i september fångades två stycken flodnejonögonlarver på 117 respektive 118
millimeter (Figur 17). I övrigt fångades öring (36 st), småspigg (2 st) och skrubbskädda (1 st).
Hultungsån
4

Antal

3
2
1

20-22
25-26
29-30
33-34
37-38
41-42
45-46
49-50
53-54
57-58
61-62
65-66
69-70
73-74
77-78
81-82
85-86
89-90
93-94
97-98
101-102
105-106
109-110
113-114
117-118
121-122
125-126
129-130
133-134
137-138
141-142
145-146
149-150
153-154
157-158
161-162
165-166

0

Längd mm

Figur 17. Längdfördelning för två nejonögonlarver fångade vid elfiske i Hultungsån 2007-09-04.

DISKUSSION
Beståndet av flodnejonöga i Hultungsån är sannolikt mycket svagt och bör övervakas
ytterligare. Varför antalet larver är så få är svårt att förstå. Det finns både lek- och
uppväxtområden som är fina. En spekulativ orsak till att inga lekgropar påträffades längre upp
är att de utlagda lekbäddarna ämnade havsöringen ännu har för homogen sammansättning för
att passa flodnejonögon vilka tycks föredra lekbottnar med större inblandning av finare
material (egna iakttagelser).
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20. Bångån
Koordinat mynning:
Vattensystem (SMHI):
Vattendragets ungefärliga längd:
Vandringshinder:
Lekinventering:
Elfiskeinventering:

N: 6405434 O: 1682961
117/118
5 kilometer
Ålfälla i Hellvi
Ja
Ja

Beskrivning
Från mynningen i Hideviken och cirka tre kilometer uppströms är Bångån kraftigt rensad och
rätad. Botten består här till stor del av häll täckt med finsediment och på vissa platser sand
och grus. De två översta kilometrarna närmast utloppet från Fardume träsk rinner ån i sin
naturliga fåra omgiven av gammal skog, trädgårdsmark och täta buskage. Botten är
omväxlande med grusbankar, sten, sand och finare sediment. Strandbrinkarna är bitvis
välutvecklade och den omgivande terrängen medför att det är gott om död ved i de här
delarna. Vid utloppet från Fardume träsk finns i anslutning till en ålfälla (Figur 19) möjlighet
att reglera vattenståndet i sjön och därmed avrinningen till Bångån. Enligt Gydemo m.fl.
(1982) skulle detta medföra ett jämnare flöde till bäcken och motverka uttorkning under torra
somrar. Under inventeringen 2006 var ån dock helt uttorkad. Havsvatten kan ibland tränga
långt upp i ån.
Okulärt inventerad sträcka
Den naturligt meandrande sträckan från Kännungs upp till Hellvi inventerades okulärt 200705-18 ( Figur 18).
Elfiskad sträcka
En sträcka på 45 meter med start vid bron vid Hemmungs elfiskades 2007-09-04 (Figur 19).

Start elfiske

Figur 19. Den tjockare blå linjen visar vilken del av Bångån som inventerades på lekgropar.
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Tabell 7. Information om elfisket i Bångån.
Datum:
Nedre lokalkoordinat:
Dominerande bottensubstrat:
Dominerande omgivning:
Död ved i vattnet:
Fångade arter:
Lokalens lämplighet för nejonögonlarver:

2007-09-04
N: 6408155 O: 1683790
Finsediment, sand
Ängm, lövridå
55/100m2
Havsöring
Fläckvis fina habitat

RESULTAT
Okulär inventering
Inga tecken på förekomst av flodnejonögon observerades. Sparsamt med årsyngel av
havsöring och enstaka smågäddor fanns längs hela den inventerade sträckan. På sträckan
uppströms Hellvi hittades 8 döda ålar.
Elfiske
Vid elfisket i september fångades havsöring (8 st).

Figur 19. Ålfällan vid Hellvi som används i forskningssyfte. Foto: Nils Ljunggren

DISKUSSION
Lekbottnarna består till stor del av relativt tunna lager flisad kalksten över häll. Det är därför
mycket svårt att se lekgropar. Det finns bitvis mycket fina uppväxthabitat i ån men eftersom
den i nuläget regelbundet torkar ut saknar den sannolikt betydelse för flodnejonöga. Om
ålfällan i framtiden inte skall användas för forskning bör utformningen ses över. Ett för
vattenorganismer mer lättpasserat alternativ vore önskvärt.
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21. Vägumeån
Koordinat mynning:
Vattensystem (SMHI):
Vattendragets ungefärliga längd:
Vandringshinder:
Lekinventering:
Elfiskeinventering:

N: 6406584 O: 1679437
117/118
6 kilometer
Vid lågvatten kvarndamm i Vägume
Ja
Nej

Beskrivning
Vägumeån är ett litet vattendrag som mynnar längst in i Vägumeviken på norra Gotland.
Delar av den nedersta kilometern rinner ån kanaliserad genom åkermark (Figur 20), men tack
vare den sandiga, lösa marken har bäckfåran trots att den är rätad återfått en relativt komplex
botten. Ån är här djupt nedskuren i omgivande terräng och i kombination med en gles kantzon
av grovvuxna lövträd ger detta en relativt god beskuggning. Strax innan Vägume har ån ett
kort parti med naturligt meandrande lopp (Figur 21) genom mycket grovvuxen skog med
bland annat ek, lönn, gran och pil. Botten domineras av sand och finsediment med inslag av
grus och sten. Ovan Vägume ändrar ån åter karaktär och löper kanaliserad den återstående
biten upp till källområdena norr om Lärbro och Hellvi. Gydemo m.fl. (1982) fångade vid
elfiske småspigg och gädda samt nämner att havsöring tidigare funnits men slagits ut på grund
av eutrofiering och osäker vattentillgång. Vid elfiske försommaren 2002 konstaterades dock
god tillgång på havsöringsyngel i åns nedre delar (Vallin m.fl. 2002). Lek av havsöring
konstaterades under 2006 (Pettersson muntl.). Vid 2006 års elfiske efter flodnejonögonlarver
fångades endast småspigg.
Okulärt inventerad sträcka
De delar av ån som hyser potentiella lekområden inventerades okulärt 2007-05-18 (Figur 20).
Elfiskad sträcka
Inget elfiske utfördes.

Figur 20. Den tjockare blå linjen visar vilken del av Vägumeån som inventerades på lekgropar.
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RESULTAT
Okulär inventering
Inga nejonögon eller tecken på nejonögon observerades. Årsyngel av havsöring och småspigg
förekom rikligt på hela sträckan.
DISKUSSION
Den troligaste orsaken till att flodnejonöga saknas i Vägumeån är uttorkning. Möjligtvis kan
även eutrofiering som Gydemo m.fl. (1982) nämner vara en negativ faktor. Det är viktigt att
de gamla träden runt ån lämnas och att åfåran får fortsätta att meandra som den idag gör. Om
en högre vattenföring på sommaren går att åstadkomma är det möjligt att ån kan få en
fungerande population av flodnejonöga eftersom lämpliga habitat finns.

Figur 21. Vägumeån har på ett parti en fint meandrande sträckning och kantas bitvis av grova träd.
Foto: Nils Ljunggren
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23. Vikeån
Koordinat mynning:
Vattensystem (SMHI):
Vattendragets ungefärliga längd:
Vandringshinder:
Lekinventering:
Elfiskeinventering:

N: 6394310 O: 1677150
117/118
7 kilometer
Nej
Ja
Nej

Beskrivning
Vikeån är ett relativt stort vattendrag som mynnar i Tjälderviken på östra Gotland.
Vattendraget har två biflöden som i den här rapporten behandlas i separata avsnitt, Västers
kanal (nr. 46) och Bandhagsån (nr. 47). Vikeån saknar på hela den inventerade sträckan det
mesta som karakteriserar ett naturligt vattendrag. Den är helt rätad (Figur 22, 23) och grävd
ner till underliggande häll. Enstaka grusbankar där flodnejonögon kan leka finns. Däremot
saknas lämpliga uppväxthabitat.
Okulärt inventerad sträcka
Vikeån okulärinventerades från Tjälderviken och till och med några hundra meter förbi där
Bandhagsån och Västerskanal mynnar ut (Figur 22).
Elfiskad sträcka
På grund av avsaknad på lämpliga habitat utfördes inget elfiske.

Västers kanal

Bandhagsån

Figur 22. Den tjockare blå linjen visar vilken del av Vikeån som inventerades på lekgropar. Som synes så
är hela den inventerade sträckan kraftigt rätad.
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RESULTAT
Okulär inventering
Inga tecken på förekomst av nejonögon observerades. Gles förekomst av grusbankar gör det
möjligt för havsöring att leka. Det var på hela den inventerade sträckan rikligt med årsyngel
av havsöring. Småspigg förekom i mindre antal. Där Bandhagsån mynnar i Vikeån
observerades en snok.
DISKUSSION
Avsaknad av lämpliga uppväxtområden till följd av den omfattande rätningen av vattendraget
(Figur 22, 23) gör att flodnejonögat inte kan ha någon livskraftig population i Vikeån.

Figur 23. Vikeån är till sin helhet dikad och rätad. Detta gör att lämpliga nejonögonhabitat saknas.
Foto: Micael Söderman
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24. Gothemsån
Koordinat mynning:
Vattensystem (SMHI):
Vattendragets ungefärliga längd:
Vandringshinder:
Lekinventering:
Elfiskeinventering:

N: 6391721 O: 1676751
117
25 kilometer från Roma till Åminne
Dammar finns i Dalhem, Hörsne och Viklau
Ja
Ja

Beskrivning
Gothemsån är Gotlands största å och är på vissa ställen upp till 20 meter bred och
avrinningsområdet utgör en sjättedel av öns yta. Stora delar av ån är kraftigt kanaliserad men
partier av mer orörd karaktär finns i de nedre partierna, vid Hörsne och vid Dalhem. Den
omfattande dikningen som vattensystemet varit utsatt för gör att avrinningen numer sker på
ett onaturligt sätt med mycket kraftig vårflod och ibland närapå obefintlig
sommarvattenföring.
Okulärt inventerade sträckor
Okulär inventering av lekgropar skedde 2007-05-17/18 på tre sträckor i huvudfåran samt i ett
biflöde i Vallstena i höjd med Bara (Figur 24).
Elfiskade sträckor
En lokal i Malmunde och en i Hörsne elfiskades 2007-09-04 (Figur 24).
Åminne &
Malmunde
Elfiskelokal

Biflöde Bara

Dalhem
Hörsne
Elfiskelokal

Figur 24. Den tjockare blå linjen visar de fyra sträckor av Gothemsån som inventerades på lekgropar den
17/18 maj. En lokal i Malmunde och en i Hörsne elfiskades 2007-09-04.
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Tabell 8. Information om elfisket i Gothemsån, Malmunde.
Datum:
Nedre lokalkoordinat:
Dominerande bottensubstrat:
Dominerande omgivning:
Död ved i vattnet:
Fångade arter:
Lokalens lämplighet för nejonögonlarver:

2007-09-04
N: 6390919 O: 1675835
Sand, grus
Lövskog, blandskog
15/100m2
Havsöring, småspigg, gädda
Fina habitat

Tabell 9. Information om elfisket i Gothemsån, Hörsne.
Datum:
Nedre lokalkoordinat:
Dominerande bottensubstrat:
Dominerande omgivning:
Död ved i vattnet:
Fångade arter:
Lokalens lämplighet för nejonögonlarver:

2007-09-04
N: 6385112 O: 1667613
Grus, block
Lövskog, åker
2/100m2
Havsöring, småspigg, abborre
Fläckvis fina habitat

RESULTAT
Okulär inventering
På sträckan innefattande Åminne och Malmunde hittades ett femtontal lekgropar från
flodnejonögon i varierande storlek upp till en meters diameter. Merparten av lekgroparna var
belägna i de sidofåror som löper längs med huvudfåran strax uppströms landsvägsbron i
Åminne och i Malmunde (Figur 24). I biflödet i höjd med Bara observerades bitvis rikligt
med nyss utkrupna havsöringsyngel samt småspigg. På sträckan i höjd med Hörsne
påträffades totalt fem lekgropar från flodnejonöga samt rikligt med årsyngel av havsöring.
Inga tecken på lekaktivitet från flodnejonögon kunde hittas i Dalhem. Trots fina lekområden
var förekomsten av årsyngel från havsöring mycket sparsam. I övrigt observerades här två
stycken gäddor på cirka 60 centimeter.
Elfiske
Vid elfisket Malmunde fångades havsöring (76 st), gädda (2 st) och småspigg (1 st).
Vid elfisket i Hörsne fångades havsöring (1 st), abborre (6 st) och småspigg (7st)
Diskussion
Inventeringarna i Gothemsån under 2007 lämnade flera frågetecken. Mest förvånande är
avsaknaden av larver på de områden som skonats från kanalisering och därmed behållit en
naturligt meandrande karaktär. Flera olika sträckor inventerades okulärt för att se om lek
förekom. Lekgropsinventeringen visade att ganska många flodnejonögon lekt och att
individerna lekt där ån har en mer naturlig karaktär. Uppströms dammen vid Hörsne
observerades inga lekgropar trots att fina habitat finns bland annat vid Dalhem. Sannolikt
beror detta på att nämnd damm (Figur 25) utgör ett vandringshinder och säkert inte bara för
flodnejonögon utan även för många andra organismer. Den observerade låga tätheten av
årsyngel från havsöring vid Dalhem kan tyda på att även denna art har svårt att passera
dammen.
Trots att två lokaler med lämpliga uppväxtområden elfiskades påträffades inte några
nejonögonlarver. Förra året fiskades två andra lokaler och fångsten blev då en larv. Totalt har
alltså fyra separata lokaler elfiskats och bara en larv har fångats! Då lämpliga lek- och
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uppväxtområden finns, samtidigt som antalet lekfiskar verkar vara relativt många, är det svårt
att förstå varför inga larver finns på lokalerna. En möjlig förklaring är att de stora
fluktuationerna i vattenföringen påverkar arten negativt.

Figur 25. Dämmet i Hörsne utgör ett vandringshinder för många organismer, däribland flodnejonöga.
Någon form av passage bör utformas. Foto: Micael Söderman.
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28. Nygårdsån (Löså)
Koordinat mynning:
Vattensystem (SMHI):
Vattendragets ungefärliga längd:
Vandringshinder:
Lekinventering:
Elfiskeinventering:

N: 6375380 O: 1677334
117/118
7 kilometer
Nej
Ja
Ja

Beskrivning
Nygårdsån har sina källor i Nygårdsmyr väster om Kräklingbo och mynnar i Skarnvik cirka
fyra kilometer nordost Kräklingbo. Botten utgörs till stora delar av häll och sten, men fläckvis
fina nejonögonhabitat finns. På en kilometerlång sträcka närmast mynningen finns höljor med
med mycket fina uppväxthabitat i form av sand och organiskt material. Bortsett från den
nedersta biten där den omges av strandäng så rinner bäcken genom skogsmark. Gydemo m.fl.
(1982) nämner att det var gott om gäddungar i ån. De nämner även att bäcken torkar under
torra somrar men att vatten står samlat i spridda höljor. Inga flodnejonögonlarver fångades
under elfisket 2006.
Okulärt inventerad sträcka
Hela sträckan från mynningen upp till Nygårdsmyr inventerades okulärt 2007-05-20 (Figur
26).
Elfiskad sträcka
Elfiskelokalen från 2006 års inventering elfiskades 2007-09-13.

Våtmark med gäddlek

Elfiskelokal

Lekgropar

Figur 26. Den tjockare blå linjen visar vilken del av Nygårdsån som inventerades på lekgropar.
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Tabell 10. Information om elfisket i Nygårdsån.
Datum:
Nedre lokalkoordinat:
Dominerande bottensubstrat:
Dominerande omgivning:
Död ved i vattnet:
Fångade arter:
Lokalens lämplighet för nejonögonlarver:

2007-09-13
N: 6375146 O: 1676555
Grus, sten, sand
Barrskog
Saknas
Gädda, havsöring
Fläckvis fina habitat

RESULTAT
Okulär inventering
Vid den okulära inventeringen hittades fyra lekgropar från flodnejonöga. Groparna var
belägna strax uppströms den lokal som elfiskades vid inventeringen 2006 och 2007 (Figur
26). Ensomriga gäddungar förekom sparsamt längs med hela ån. I ett flackt parti med
omgivande våtmark beläget strax uppströms väg 146 konstaterades riklig förekomst av
nykläckta gäddungar (Figur 27). Två stycken adulta gäddor på cirka tre respektive fem kilo
observerades i en hölja i åns översta del. Årsyngel av havsöring liksom stor- och småspigg
förekom rikligt längs hela ån. Fem snokar observerades varav 3 i våtmarken och två på
sträckan mellan elfiskelokalen och mynningen.
Elfiske
Vid elfisket fångades havsöring (3 st) och gädda (2 st).

Figur 27. I våtmarken uppströms väg 146 lekte gädda under våren. Den infällda bilden visar fyra
gäddyngel med god kondition. Foto: Nils Ljunggren
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DISKUSSION
Lek av flodnejonögon konstaterades i ån, men trots att en lokal med fina habitat elfiskats två
år i rad har inga larver påträffats. Antagligen beror detta på att ån till stora dela torkar ut under
sommaren. Vid besöket 2006 fanns bara vatten i några få djuphålor. Om vattensituationen
skulle gå att åtgärda genom att förbättra den vattenhållande förmågan uppströms Nygårdsmyr
finns goda förutsättningar för flodnejonögon att etablera sig i ån. Även andra arter,
exempelvis gädda och havsöring, skulle antagligen gynnas positivt av en sådan åtgärd. I
nuläget har ån sannolikt en mycket begränsad betydelse för flodnejonöga.
Gädda
Resultaten från 2006 års elfiske indikerade förekomst av ett havsvandrande gäddbestånd i
Nygårdsån. Indikationerna bekräftades i år och ån och dess våtmark måste anses som mycket
skyddsvärd ur detta hänseende. Vidare undersökningar som syftar till att kartlägga
omfattningen av åns gäddproduktion vore önskvärd.

Figur 28. Även under elfisket i september fångades smågäddor vilket visar att Nygårdsån sannolikt är ett
viktigt vattendrag för gädda. Foto: Micael Söderman
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29. Histillesån
Koordinat mynning:
Vattensystem (SMHI):
Vattendragets ungefärliga längd:
Vandringshinder:
Lekinventering:
Elfiskeinventering:

N: 6373267 O: 1678947
117/118
9 kilometer
Nej
Ja
Ja

Beskrivning
Histillesån har sina källor vid Torsburgen samt i den numera utgrävda Smissmyr (används
idag för kräftodling) och mynnar i Histillesviken fem kilometer öster om Kräklingbo. Ån har
ett till stora delar snabbt rinnande lopp över framförallt hårda bottnar. Omgivningen utgörs
mest av skog. Sträckan längs med Smissmyr är rätad och avviker dessutom genom att botten
här mestadels utgörs av sand och finsediment. Avsaknad av skuggande träd längs denna
sträcka har skapat goda förutsättningar för en tät vattenvegetation med dominans av
bredkaveldun. Bortsett från ett antal djupa höljor så torkar Histillesån ut under torra somrar.
Ett cirka femton centimeter långt nejonöga påträffades i ån i juni 2003 (Landergren muntl.).
Vid lekgropsinventering i maj 2006 hittades sex lekgropar från flodnejonöga.
Okulärt inventerade sträckor
Okulärinventering längs två sträckor utfördes 2007-05-21 (Figur 29). Partiet mellan dessa
inventerades 2006 och bedömdes som ointressant varför de inte inventerades 2007.
Elfiskad sträcka
En 40 meter lång sträcka elfiskades 2007-09-11 (Figur 29).

3 lekgropar

Start elfiske

Figur 29. Den tjockare blå linjen visar vilken del av Histillesån som inventerades på lekgropar.
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Tabell 11. Information om elfisket i Histillesån.
Datum:
Nedre lokalkoordinat:
Dominerande bottensubstrat:
Dominerande omgivning:
Död ved i vattnet:
Fångade arter:
Lokalens lämplighet för nejonögonlarver:

2007-09-11
N: 6372432 O: 1676480
Grus, sand
Blandskog
Saknas
Ingen fisk fångades
Fläckvis fina habitat

RESULTAT
Okulär inventering
Vid den okulära inventeringen i maj påträffades tre lekgropar från flodnejonöga. Årsyngel av
havsöring förekom på lämpliga habitat längs med hela den inventerade sträckan. Gädda
observerades sparsamt i hela ån, men mer frekvent på sträckan genom Österby myr. Mycket
fina uppväxtområden för flodnejonöga fanns på sträckan mellan Österby myr och Kräklingbo.
Fläckvis fina habitat fanns även på sträckan nedströms denna.
DISKUSSION
Tidigare fynd av lekgropar och juvenil flodnejonöga (Ljunggren & Söderman 2007) indikerar
ett svagt bestånd. Under elfisken 2006 och 2007 har inga nejonögonlarver fångats. De två
lokaler som fiskats tror vi sällan eller aldrig torkar ut helt. Det är dock möjligt att det är den
låga sommarvattenföringen som gör att flodnejonögat tycks ha svårt att reproducera sig i ån.
Möjligheten till att restaurera Österby myr bör ses över. Utöver den vattenhållande effekten
kan den även tänkas få betydelse som gäddlekslokal.
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34. Lavasån
Koordinat mynning:
Vattensystem (SMHI):
Vattendragets ungefärliga längd:
Vandringshinder:
Lekinventering:
Elfiskeinventering:

N: 6358733 O: 1673930
117/118
5 kilometer
Möjligen dammen vid väg 144
Ja
Nej

Beskrivning
Lavasån är ett litet vattendrag som mynnar en bit söder om Ljugarns hamn. Kilometern
närmast nedströms väg 144 har inte påverkats något nämnvärt av mänsklig aktivitet på lång
tid vilket gör att dessa delar av ån har en fin karaktär med överhängande strandbrinkar, död
ved och varierande bottensubstrat.
Okulärt inventerade sträckor
Sträckan från mynningen och upp till väg 144 inventerades okulärt 2007-05-22 (Figur 30).
Elfiskade sträckor
Inget elfiske genomfördes.

Figur 30. Den tjockare blå linjen visar vilken del av Lavasån som inventerades på lekgropar.
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RESULTAT
Okulär inventering
Inga tecken på förekomst av flodnejonöga observerades under inventeringen. Däremot fanns
en mycket hög täthet med årsyngel av havsöring.
DISKUSSION
Frånvaron av flodnejonöga beror sannolikt på att ån kontinuerligt torkar ut. Om detta problem
skulle åtgärdas har vattendraget med sina fina habitat (Figur 31) goda förutsättningar att få en
livskraftig population av flodnejonöga.

Figur 31. Lavasån har mycket fina nejonögahabitat. Den är dock mycket liten och torkar ofta ut vilket
gör att flodnejonögalarver inte kan överleva i den. Foto: Micael Söderman
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35. Svajdeån
Koordinat mynning:
Vattensystem (SMHI):
Vattendragets ungefärliga längd:
Vandringshinder:
Lekinventering:
Elfiskeinventering:

N: 6358547 O: 1673523
117/118
10 kilometer
Ett antal vägtrummor vid låg vattenföring
Ja
Ja

Beskrivning
Svajdeån är ytterligare ett exempel på ett utdikat vattensystem på Gotland. Till skillnad från
flera av de andra systemen som dikats ut så finns dock partier som har en fin karaktär. Även
vattenföringen är här relativt god. Vid elfisket 2006 vid Ollajvs naturreservat fångades en
flodnejonögonlarv. Vid lekgropsinventeringen 2006 påträffades sex lekgropar från
flodnejonöga.
Okulärt inventerad sträcka
Inventering av lekande flodnejonöga utfördes på två sträckor 2007-05-22 (Figur 32).
Elfiskad sträcka
En sträcka på 40 meter elfiskades 2007-09-11. Lokalens startpunkt låg 150 meter nedströms
brotrumman under grusvägen nordost Lassor (Figur 32).

Elfiskelokal

Figur 32. Den tjockare blå linjen visar vilka delar av Svajdeån som inventerades på lekgropar.
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Tabell 12. Information om elfisket i Svajdeån.
Datum:
Nedre lokalkoordinat:
Dominerande bottensubstrat:
Dominerande omgivning:
Död ved i vattnet:
Fångade arter:
Lokalens lämplighet för nejonögonlarver:

2007-09-11
N: O: 6361334 O: 1672414
Grus, sten
Blandskog
25/100m2
Flodnejonöga, havsöring
Mycket fina habitat

RESULTAT
Okulär inventering
Övre sträckan
På den övre sträckan, belägen mellan Visne myr och Lassor, hittades ett trettiotal lekgropar
från flodnejonögon. Att flera av groparna var över en meter breda tyder på att ett relativt stort
antal flodnejonögon lekt här. Observerade fiskarter var gädda (4 st årsyngel) samt rikligt av
öring av minst två årsklasser. En hasselsnok påträffades 2007-09-11 på grusvägen som korsar
ån vid elfiskelokalen.
Nedre sträckan
På sträckan genom Ollajvs naturreservat hittades ett tiotal gropar. En utlekt flodnejonögahane
påträffades simmande strax uppströms kulverten. Även här var förekomsten av nykläckt
havsöring riklig. En blank havsöring på cirka 65 centimeter uppehöll sig i kulverten.

Elfiske
Vid elfisket 2007-09-11 fångades 25 flodnejonögonlarver mellan 19 och 132 millimeter
(Figur 33) och havsöring (81 st).

Svajdeån
6
5
Antal

4
3
2
1
19-22
25-26
29-30
33-34
37-38
41-42
45-46
49-50
53-54
57-58
61-62
65-66
69-70
73-74
77-78
81-82
85-86
89-90
93-94
97-98
101-102
105-106
109-110
113-114
117-118
121-122
125-126
129-130
133-134
137-138
141-142
145-146
149-150
153-154
157-158
161-162
165-166

0

Längd mm

Figur 33. Längdfördelning för de 25 flodnejonögonlarver som fångades vid elfiske i Svajdeån 2007-09-07.
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DISKUSSION
Årets inventering gav en helt ny bild av Svajdeån. Förra årets inventering gav bara en
nejonögalarv. I år observerades många lekgropar och 25 larver fördelade på flera årsklasser
fångades vid elfisket. Bitvis är habitatet mycket fint och har en hög strukturell komplexitet
(Figur 34). Sannolikt är Svajdeåns bestånd av flodnejonöga bland de starkare på Gotland.
Utförda fiskevårdsåtgärder riktade mot havsöring har sannolikt även gynnat flodnejonögonen.
Vi ser det som viktigt att ån och dess omgivningar skyddas. Möjligheten att återställa Visne
myr bör undersökas.

Figur 34. Svajdeån har bitvis mycket fina nejonögonlarvshabitat. Foto: Micael Söderman
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36. Tutenån (Snausarveån)
Koordinat mynning:
Vattensystem (SMHI):
Vattendragets ungefärliga längd:
Vandringshinder:
Lekinventering:
Elfiskeinventering:

N: 6356713 O: 1672404
117/118
4 kilometer
Nej
Ja
Nej

Beskrivning
Ån, som till största delen meandrar naturligt genom skogsmark, är mycket liten. Själva
Tutenån bildas vid sammanflödet av de två grenarna Rödån och Gumbaldeån. Botten
domineras av sand och för att gynna havsöringbeståndet har Östra Gotland Fiskevård Vilt &
Fritid utfört biotopvård genom anläggning av sandfällor och lekplatser (Henriksson muntl.).
Stora delar av avrinningsområdets övre delar är utdikat varför delar av ån torkar ut under torra
somrar.
Okulärt inventerad sträcka
Okulär inventering utfördes längs delar av ån 2007-05-22 (Figur 35).
Elfiskad sträcka
Inget elfiske genomfördes.

Figur 35. Den tjockare blå linjen visar vilka sträckor av Tutenån som inventerades på lekgropar.

RESULTAT
Okulär inventering
Inga tecken på lekaktivitet från flodnejonöga hittades. Årsyngel av havsöring förekom
sparsamt i huvudfåran samt i den norra fåran.
DISKUSSION
Det faktum att vattendraget är mycket litet och att det oftast torkar ut under de varma
månaderna gör att ån sannolikt saknar betydelse för flodnejonöga.
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37. Närkån (Strömma å)
Koordinat mynning:
Vattensystem (SMHI):
Vattendragets ungefärliga längd:
Vandringshinder:
Lekinventering:
Elfiskeinventering:

N: 6353473 O: 1673524
117/118
30 kilometer
Ungbåtels före detta kvarn
Ja
Ja

Beskrivning
Närkån är ett av de största vattendragen på Gotland och likt alla de andra större
vattensystemen så har det blivit utsatt för en omfattande dikning. Strömma å, som Närkån
byter namn till i höjd med Strömma, har partier som påminner om ett mer naturligt vattendrag
med stenig botten och ett mer naturligt meandrande lopp. Näringspåverkan och bitvis dålig
beskuggning gör dock att mängden påväxtalger är stor. En damm gör att bara en kort bit av
Strömma å kan nås av uppströmsvandrande fisk.
Okulärt inventerad sträcka
Inventering av lekande flodnejonöga utfördes 2007-06-02 på en cirka 2,2 kilometer lång
sträcka nedströms Ungbåtels före detta kvarn i höjd med Manngårde (Figur 36).
Elfiskad sträcka
En sträcka på 40 meter belägen uppströms en tomt cirka 170 meter nedströms dammen
elfiskades (Figur 36).

Vandringshinder damm

Start elfiskelokal
1 grop

Figur 36. Den tjockare blå linjen visar vilka sträckor av Strömma å som inventerades på lekgropar.
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Tabell 13. Information om elfisket i Strömma å.
Datum:
Nedre lokalkoordinat:
Dominerande bottensubstrat:
Dominerande omgivning:
Död ved i vattnet:
Fångade arter:
Lokalens lämplighet för nejonögonlarver:

2007-09-11
N: 6355281 O: 1662202
Sten
Lövskog
6/100m2
Havsöring, småspigg
Fläckvis fina habitat

RESULTAT
Okulär inventering
Vid den okulära inventeringen i juni påträffades en lekgrop från flodnejonöga. Årsyngel av
havsöring förekom rikligt på hela den inventerade sträckan. I övrigt observerades en utlekt
havsöring på cirka 60 centimeter, tre gäddor på cirka 60 centimeter samt enstaka småspigg.
Vattendraget var vid inventeringstillfället kraftigt eutrofieringspåverkat med mycket riklig
förekomst av fintrådiga grönalger (Figur 37).
Elfiske
Vid elfisket i september fångades havsöring (41 st) och småspigg (16 st). Trots fina habitat
fångades inga nejonögonlarver.

Figur 37. Påväxt av fintrådiga grönalger i Strömma å 2007-06-02. Foto: Nils Ljunggren
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DISKUSSION
Strömma å har till sin fysiska karaktär mycket goda förutsättningar för att hysa ett bestånd av
flodnejonöga. Den har på vissa partier fläckvis fina habitat och uttorkning är mycket ovanlig.
Omgivningen består delvis av gamla lövträd (Figur 39) vilka bidrar till att öka mängden död
ved. Den påträffade lekgropen visade att enstaka flodnejonögon fanns i vattendraget under
våren. Elfisket gav dock inga larver vilket tyder på att vattendraget trots spontan uppgång av
lekfisk har en ringa betydelse för flodnejonöga. En spekulativ förklaring till detta är den
rikliga förekomsten av påväxtalger som kan antas påverka flodnejonögonlarverna negativt.
Dammen (Figur 38) som ligger uppströms elfiskesträckan (Figur 36) utgör ett totalt
vandringshinder för de flesta vattenorganismer och här bör någon form av passage utformas.

Figur 38. Dammen i Strömma å är ett
gediget bygge med höga gjutna
fundament. Vattnet kan regleras med en
höj och sänkbar lucka. Eftersom
dammen utgör ett vandringshinder
för de flesta vattenorganismer bör en
passage förbi dammen byggas.
Foto: Nils Ljunggren
Figur 39. Bilden nedan visar en del av
elfiskelokalen som kantas av grova lövträd.
Foto: Micael Söderman
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39. Kvarneån
Koordinat mynning:
Vattensystem (SMHI):
Vattendragets ungefärliga längd:
Vandringshinder:
Lekinventering:
Elfiskeinventering:

N: 6319886 O: 1645619
117/118
2 kilometer
Periodvis dämme 900 meter från
mynningen
Ja
Nej

Beskrivning
Den nedre delen av Kvarneån har en ganska fin och varierande karaktär med fina habitat för
både flodnejonöga och havsöring. Eftersom uppströms liggande Valkmyr är dikad, torkar ån
ut under de flesta somrar.
Okulärt inventerade sträckor
Sträckan från mynningen i Grumpvik och upp förbi Kvarne gård (Figur 40) inventerades
okulärt 2007-05-04 och 2007-05-17.
Elfiskade sträckor
Inget elfiske genomfördes

Figur 40. Den tjockare blå linjen visar vilken del av Kvarneån som inventerades på lekgropar.
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RESULTAT
Okulär inventering
Inga tecken på förekomst av flodnejonögon observerades under inventeringen. På partiet
mellan Grumpvik och Kvarne gård observerades tre havsöringar på cirka 55 centimeter och
bitvis gott om småspigg. I en hölja uppströms vägbron närmast havet lekte sex abborrar vid
besöket 2007-05-04. Tre stora romsträngar påträffades (Figur 41).
DISKUSSION
Frånvaron av flodnejonöga beror sannolikt på att ån kontinuerligt torkar ut. Om detta problem
kan åtgärdas har vattendraget goda förutsättningar att få en stor betydelse för fisk. Innan
Valkmyr dikades ur var sommarvattenföringen betydligt högre (Persson muntl.). Det faktum
att det tidigare fanns musslor i ån (Persson muntl.) tyder också på att det alltid fanns
åtminstone lite vatten under hela året.

Figur 41. I Kvarneån lekte det vid ett av besöken sex abborrar. Bilden visar en del av en romsträng från
abborre. Foto: Micael Söderman
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41. Snoderån
Koordinat mynning:
Vattensystem (SMHI):
Vattendragets ungefärliga längd:
Vandringshinder:
Lekinventering:
Elfiskeinventering:

N: 6346297 O: 1641631
118
20 kilometer
Ett antal dammar
Ja
Ja

Beskrivning
Snoderån kallas längs en sträcka för Storkanalen vilken tydligt beskriver vad som blev
resultatet av den omfattande dikning som systemet blev utsatt för i början av 1900-talet. Ån
löper idag på de flesta sträckor som ett rakt sträck genom landskapet omgiven av den
åkermark som idag täcker den forna myrmarken. Långt upp i åns källområden finns
fortfarande fragment som har en relativt opåverkad karaktär (Figur 42).

Figur 42. Långt upp i Snoderåns vattensystem finns partier som har en relativt opåverkad karaktär.
Bilden är tagen bakom Gahms varuhus i Fardhem. Foto: Micael Söderman

Okulärt inventerade sträckor.
Sex sträckor av Snoderån inventerades okulärt 2007-05-22. Ett inventerat parti finns inte med
på kartan. Detta är Stor- och Lillån som ligger närmast havet. Övriga fem sträckor finns
markerade med tjock blå linje i Figur 43.
Elfiskad sträcka
En sträcka vid Gahms, öster om Levide, elfiskades 2007-09-11 (Figur 43). Lokalen som är 40
meter lång ligger bakom Gahms varuhus och startar i jämnhöjd med ovankant på ett svart
skjul. En lokal norr om Uddvide, lokal Kalkbäcken, elfiskades 2007-09-11. Elfiskelokalens
startpunkt är uppströms skogsvägen som korsar bäcken (Figur 43). Den sträcker sig sedan upp
till en stor sten som ligger 27 meter uppströms.
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Öst Ansarve

Elfiskelokal

Kalkbäcken
Damm

Norr Levide
Kvarn
Gerum

Lekgrop
Elfiskelokal

Gahms

Figur 43 Den tjockare blå linjen visar vilka delar av Snoderåns biflöden som inventerades på lekgropar.

Tabell 14. Information om elfisket vid Gahms.
Datum:
Nedre lokalkoordinat:
Dominerande bottensubstrat:
Dominerande omgivning:
Död ved i vattnet:
Fångade arter:
Lokalens lämplighet för nejonögonlarver:

2007-09-11
N: 6352088 O: 1651450
Sten, grus
Blandskog
18/100m2
Havsöring
Fläckvis fina habitat

Tabell 15. Information om elfisket i Kalkbäcken.
Datum:
Nedre lokalkoordinat:
Dominerande bottensubstrat:
Dominerande omgivning:
Död ved i vattnet:
Fångade arter:
Lokalens lämplighet för nejonögonlarver:

2006-09-11
N: 6356562 O: 1651938
Finsediment (kalktuff)
Barrskog
Saknas
Öring (stationär)
Fläckvis fina habitat
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RESULTAT
Okulär inventering
Precis nedströms vägen vid Gahms varuhus hittades en lekgrop av flodnejonöga. På denna
sträcka observerades rikligt med årsyngel av havsöring. I biflödet Norr Levide (Figur 43)
observerades uppströms dammen ingen fisk trots att ån hade en fin karaktär. Dammen utgör
sannolikt ett vandringshinder för många vattenlevande organismer. Nedströms dammen fanns
småspigg. I anslutning till bron vid Magnuse (som ligger i den södra delen av Norr Levidelokalen) observerades årsyngel av havsöring. På sträckan Öst Ansarve (Figur 43)
observerades ingen fisk eller tecken på förekomst av fisk. Däremot finns uppgift om att
havsöring skall ha lekt här (Pettersson muntl.). På sträckan vid Gerum (Figur 43)
observerades ingen fisk. En nyrestaurerad kvarn utgör ett vandringshinder för de flesta
vattenorganismer. Norr om Gerum på lokalen Kalkbäcken (Figur 43) observerades många
öringar av flera årsklasser. I Stor- och Lillån som utgör partiet av Snoderån närmast havet
observerades rikligt med småspigg samt sparsamt med storspigg och årsyngel av havsöring.
Elfiske
Gahms (Tabell 14)
På lokalen fångades havsöring (96 st). En småspigg observerades.
Kalkbäcken (Tabell 15)
På lokalen fångades öring (22 st).

DISKUSSION
En lekgrop av flodnejonöga hittades vid Gahms. Elfisket som utfördes gjordes på en lokal
med fläckvis fina habitat nedströms lekgropen. Inga larver fångades dock vilket visar att det
troligtvis inte lekt några flodnejonögon här under de senaste åren. Sett till de sträckor av
Snoderån som inventerats okulärt och elfiskats under 2006 och 2007 kan slutsatsen dras att
det bara finns få och korta partier av ån där flodnejonöga kan finnas. Då stora delar av
huvudfåran är dikad och rätad och därmed har begränsade ytor med lämpliga habitat för
flodnejonöga och havsöring bör möjligheterna att optimera sträckorna långt upp i systemet ses
över. Flera av partierna som inventerades i år skulle med enkelhet kunna bli mer produktiva
för dessa arter. Kvarnen i Gerum utgör vandringshinder för fisk och många andra
vattenorganismer. Detta bör åtgärdas. Uppströms kvarnen finns ett bestånd av stationär öring
med minst fyra årsklasser. Detta bestånd har sannolikt blivit stationärt efter att kvarnen
blockerade vägen för stigande havsöring. De olika årsklasserna visar att området inte torkar ut
vilket gör det mycket värdefullt inte minst för flodnejonöga som har en lång larvperiod innan
de simmar ut i havet. Även dammen norr om Levide utgör ett vandringshinder och bör därför
åtgärdas. Uppströms dammen finns fina lek- och uppväxthabitat för både flodnejonöga och
havsöring.
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44. Idån
Koordinat mynning:
Vattensystem (SMHI):
Vattendragets ungefärliga längd:
Vandringshinder:
Lekinventering:
Elfiskeinventering:

N: 6372827 O: 1640177
117/118
2,7 kilometer
Damm vid Liffedarve
Ja
Ja

Beskrivning
Idån är ett vattendrag som med gotländska mått mätt är ganska stort och liksom i de övriga
större vattendragen på ön så har det i avrinningsområdet genomförts en omfattande dikning.
Precis uppströms Paviken, inom Pavikens naturreservat, finns dock ett parti av Idån som
rinner igenom ett grönpildominerat delta vilket ger ån en ursprunglig karaktär (Figur 44). I
detta område finns rikligt med uppväxtområden och fläckvisa lekområden för nejonögon.
Utöver det nedre partiet rinner Idån till stora delar i en djup grävd ravin. Trots att ån är
kraftigt dikad så har den bitvis en mer naturlig prägel än vad som är fallet för flera av de andra
utdikade vattendragen på ön. Något som bidrar till denna känsla är att flera partier av ån
omges av skuggande växtlighet. Tyvärr saknas till stor del finare material som kan nyttjas för
lek och uppväxt av flodnejonögon.

Figur 44. I Grönpilsdeltat precis uppströms Paviken har Idån en naturlig och mycket naturskön karaktär.
Foto: Micael Söderman.

Okulärt inventerad sträcka
Idån inventerades okulärt från utloppet i Paviken upp till i höjd med Liffedarve med undantag
av ett kort parti som rann över åkermark. Även delar av biflödena inventerades (Figur 45).
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Elfiskad sträcka
Totalt elfiskades tre sträckor i Idån. Den nedre, Lokal 1, var cirka 40 meter lång och belägen i
pildeltat precis uppströms Paviken (Tabell 16). Lokal 2 var cirka 85 meter lång och startade i
pildeltats ovankant och sträckte sig upp till träbron som korsar ån (Tabell 17). Lokal 3 var 80
meter lång och belägen nedanför St. Mafrids gård i anslutning till området där lekgropar
påträffades i maj (Figur 45), (Tabell 18).

Vandringshinder

4 lekgropar

10 lekgropar
1 död adult flodnejonöga
Elfiskelokal 3

Elfiskelokal 1

Elfiskelokal 2

Figur 45. Den tjockare blå linjen visar vilka delar av Idån som inventerades på lekgropar.

Tabell 16. Information om elfisket i Idån, Lokal 1.
Datum:
Nedre lokalkoordinat:
Dominerande bottensubstrat:
Dominerande omgivning:
Död ved i vattnet:
Fångade arter:
Lokalens lämplighet för nejonögonlarver:

2007-09-19
N: 6372853 O: 1640267
Grus, sand
Grönpilsdelta
Mycket rikligt
Mört, abborre, sarv, gädda, havsöring och sutare
Mycket fina habitat

Tabell 17. Information om elfisket i Idån, Lokal 2.
Datum:
Nedre lokalkoordinat:
Dominerande bottensubstrat:
Dominerande omgivning:
Död ved i vattnet:
Fångade arter:
Lokalens lämplighet för nejonögonlarver:

2007-09-19
N: 6372775 O: 1640313
Sten, sand
Betesmark, blandskog
Saknas
Sutare, sarv, mört, gädda, abborre, id, småspigg
Fläckvis fina habitat
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Tabell 18. Information om elfisket i Idån, Lokal 3.
Datum:
Nedre lokalkoordinat:
Dominerande bottensubstrat:
Dominerande omgivning:
Död ved i vattnet:
Fångade arter:
Lokalens lämplighet för nejonögonlarver:

2007-09-13
N: 6373717 O: 1642115
Häll, sten
Blandskog, åker
Saknas
Flodnejonöga, sutare, gädda, abborre
Fläckvis fina habitat

RESULTAT
Okulär inventering
Idån inventerades okulärt 2007-05-23. På ett kort parti nedanför St. Mafrids gård (Figur 45,
46) påträffades 10 lekgropar av flodnejonögon och en utlekt död hane (Figur 47). I biflödet
som kommer från Liffedarve påträffades fyra lekgropar av flodnejonöga. Dessa var belägna
några meter uppströms utloppet i Idåns huvudfåra. I detta biflöde påträffades även två levande
exemplar av allmän dammussla , Anodonta anatina. Vid Liffedarve finns en damm bygd av
SMHI. Boende i området berättade att det förr steg mört och id i mängder för lek längre upp i
ån. Även en del gädda och lake förekom. Fisken kom dock att försvinna i samband med
upprättandet av dammen. De berättade vidare att det längre uppströms finns ett bestånd med
stationär öring. Sett till hela den inventerade sträckan finns mycket få områden med lek- och
uppväxtområden lämpade för flodnejonöga. De fiskarter som observerades var en blank
havsöring på cirka 40 centimeter, en utlekt havsöring på cirka 55 centimeter rikligt med
idyngel, enstaka mindre abborrar, mörtar, småspigg, en ruda på cirka 10 centimeter och en
gädda på cirka 30 centimeter. Strax uppströms pildeltat vid Paviken observerades en gammal
lekgrop av havsöring.
Elfiske
Lokal 1. (Tabell 16)
På lokalen fångades havsöring (1 st 55 cm), mört (18 st), abborre (18 st), sarv (10 st), gädda
(1 st) och sutare (1 st).
Lokal 2. (tabell 17)
På lokalen fångades sutare (28 st), abborre (13 st), gädda (7 st), sarv (7 st), småspigg (4 st),
mört (3 st), id (1 st), mindre vattensalamander (1 st) och tagelmask (1 st).
Lokal 3. (Tabell 18)
Vid elfiske på lokalen fångades 1 flodnejonögalarv på 147 mm, abborre (29 st), småspigg (15
st), gädda (6 st) och sutare (2st).
DISKUSSION
Idån har ett litet bestånd av flodnejonöga. Resultatet vid elfisket är långt under det förväntade
sett till antalet lekgropar som påträffades under våren. En sannolik orsak är den kraftiga
kanalisering som vattendraget blivit utsatt för, vilket gör att mängden uppväxtområden är få,
framförallt i anslutning till området där lekgroparna påträffades. Påpekas bör att Lokal 3, där
lek konstaterades och larvfynd gjordes var svår att elfiska eftersom kanterna var beväxta med
bäckmärke (Figur 46). Det kan därmed inte uteslutas att fler larver fanns på lokalen men att de
inte gick att fånga på grund av de inte drogs fram ur växtligheten vid elfisket. Utefter i stort
sett hela den inventerade sträckan finns rikligt med grövre material upplagt på land vilket
skulle göra det relativt enkelt att biotopvårda ån. Det som till stor del saknas idag är material
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som kan nyttjas för lek och uppväxt för bland annat nejonöga och havsöring. Om ån
biotopvårdas har den förutsättningar att bli en av öns viktigaste för anadroma fiskarter. Även
dammen vid Liffedarve bör ses över. En dämning i flera etapper för att fördela fallhöjden vore
önskvärt om den skall finnas kvar eftersom den utgör ett vandringshinder för många
vattenlevande organismer.

Figur 46. På denna sträcka fanns 10 lekgropar av flodnejonögon. I september fångades en
flodnejonögonlarv vid elfiske på denna lokal. Foto: Micael Söderman

Figur 47. Ett utlekt och dött flodnejonöga hittades i anslutning till lekgroparna. Eftersom alla
flodnejonögon dör efter avslutad lek är det inte ovanligt att döda individer påträffas. Foto: Micael
Söderman
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45. Urbanbäcken
Koordinat mynning:
Vattensystem (SMHI):
Vattendragets ungefärliga längd:
Vandringshinder:
Lekinventering:
Elfiskeinventering:

N: 6415412 O: 1677589
117/118
2 kilometer
Kulvert cirka 1,2 km från mynningen
Ja
Nej

Beskrivning
Denna oansenliga lilla bäck mynnar längst in i Kappelshamnsviken (Figur 48) efter att de
sista 200 metrarna löpt i ett av bladvass kraftigt igenväxt dike. Det var först vid en inventering
av vattendrag, 2006, som Urban Pettersson, Länsstyrelsen upptäckte de höga värden som
finns längre uppströms denna sträcka. Nedre delen av bäcken meandrar djupt nerskuren i
sandavlagringar genom mycket grovvuxen granskog. Bottnarna domineras av sand, lera och
enstaka bankar med grus och skalgrus. Längre upp rinner bäcken rätad genom jordbruksmark
men med bra fart på vattnet och bottnar med grus och sten (Figur 49).
Okulärt inventerad sträcka
Bäcken inventerades 2007-05-11 okulärt från mynningen och upp till en vägkulvert 1,2 km
uppströms (Figur 46).

Kulvert

Kulvert

Figur 48. Den tjockare blå linjen visar vilken del av Urbanbäcken som inventerades på lekgropar.

RESULTAT
Okulär inventering
Inga tecken på lekaktivitet från flodnejonögon påträffades. En utlekt havsöring på cirka 70
centimeter observerades i den nedre kulverten. Småspigg och elritsa förekom rikligt i de nedre
delarna av bäcken. På den grusdominerade sträckan nedströms den övre kulverten noterades
stora mängder årsyngel av havsöring.
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DISKUSSION
Bäcken är så pass liten att den bör torka ut under de flesta somrar, ett antagande som stärks av
avsaknaden av fleråriga havsöringar. Dess betydelse för flodnejonöga antas därmed vara
ringa.

Figur 49. Bilden ovan visar det övre partiet av den inventerade
sträckan vilken rinner över åkermark. Bilden till vänster visar
bottensubstratet på denna sträcka som består av grus, sten och sand.
Den undre bilden visar de tjocka sandavlagringar som stora delar av
bäcken rinner genom.
Foto: Nils Ljunggren
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46. Västers kanal (biflöde till Vikeån)
Koordinat mynning:
Vattensystem (SMHI):
Vattendragets ungefärliga längd:
Vandringshinder:
Lekinventering:
Elfiskeinventering:

N: 6396400 O: 1674565
117/118
2,7 kilometer
Nej
Ja
Nej

Beskrivning
Västers kanal, ett biflöde till Vikeån, är på den inventerade delen till sin helhet rätad (Figur
50). På en sträcka nedströms väg 147 har biotopvård med inriktning mot havsöring utförts.
Detta har medfört att lekhabitat för flodnejonöga finns. Däremot saknas uppväxtområden.
Okulärt inventerad sträcka
Hela sträckan från Vikeån och upp till en bit uppströms väg 147 okulärinventerades (Figur
50).
Elfiskad sträcka
På grund av avsaknad på lämpliga habitat utfördes inget elfiske.

Figur 50. Den tjockare blå linjen visar vilken del av Västers kanal som inventerades på lekgropar.
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RESULTAT
Okulär inventering
Vid inventeringen observerades inga tecken som tydde på förekomst av flodnejonögon.
Rikligt med årsyngel av havsöring förekom på lekplatserna som finns nedströms väg 147.
DISKUSSION
Under den torra sommaren 2006 torkade ån ut, men enligt boende i området så var det första
gången som den helt torkade ut. Om ån skulle ges en mer meandrande sträckning så att finare
material kunde ansamlas skulle ån kunna få betydelse för flodnejonöga. Idag råder avsaknad
på lämpliga uppväxtområden vilket gör att ån sannolikt saknar betydelse för arten.
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47. Bandhagsån (biflöde till Vikeån)
Koordinat mynning:
Vattensystem (SMHI):
Vattendragets ungefärliga längd:
Vandringshinder:
Lekinventering:
Elfiskeinventering:

N: 6396470 O: 1674381
117/118
4 kilometer + biflöden
Nej
Ja
Nej

Beskrivning
Bandhagsån, som är ett biflöde till Vikeån, är ett mycket litet vattendrag. I sin övre del rinner
det till stor del genom skogsmark medan partiet från Gane gård och ner till utloppet i Vikeån
till stor del kantas av odlingsmark. Både lek- och uppväxtområden som passar flodnejonögon
finns. Vid elfiske utfört av Gotlands Sportfiskeklubb i december 2006 observerades en fisk
som antingen var ett lekvandrande flodnejonöga eller en liten ål (Lindberg muntl.).
Okulärt inventerad sträcka
Stora delar av Bandhagsåns huvudfåra och nedre delen av flera biflöden inventerades okulärt
2007-05-25 (Figur 51).
Elfiskad sträcka
På grund av att Bandhagsån under sommaren varit helt uttorkad elfiskades vattendraget ej.

1 lekgrop

Figur 51. Den tjockare blå linjen visar vilken del av Bandhagsån som inventerades på lekgropar. De mest
lämpade nejonögonhabitaten var belägna uppströms påträffad lekgrop.

65

RESULTAT
Okulär inventering
Vid besöket 2007-05-25 påträffades en lekgrop av flodnejonöga ungefär 150 meter nedströms
bron vid Gane gård(Figur 51). Vid besöket observerades även rikligt med årsyngel av
havsöring samt en del småspigg och 10 storspiggar. Två utlekta havsöringar från höstens lek
uppehöll sig fortfarande i ån.
DISKUSSION
Redan vid besöket i slutet av maj var vattennivån mycket låg och boende på Gane gård
berättade att ån numera årligen torkar ut. Detta gör att den saknar betydelse för flodnejonöga.
Skulle vattenfrågan gå att lösa finns dock förutsättningar att ån skulle kunna hysa en
population eftersom både lek- och uppväxtområden finns.
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48. Stockviksån
Koordinat mynning:
Vattensystem (SMHI):
Vattendragets ungefärliga längd:
Vandringshinder:
Lekinventering:
Elfiskeinventering:

N: 6321454 O: 1653600
117/118
5 kilometer + biflöden
Nej
Ja
nej

Beskrivning
Stockviksån rinner på den inventerade sträckan till stor del över åkermark (Figur 52) bortsett
från den nedre biten som rinner genom betesmark (Figur 53). Jordbrukets påverkan syns
tydligt både vad det gäller den rätade karaktären och den rikliga och näringsgynnade
växtligheten med bland annat bladvass och kaveldun. Lämpliga uppväxt- och lekområden för
flodnejonöga saknas.
Okulärt inventerad sträcka
Sträckan som inventerades börjar en bit uppströms Inre Stockviken och sträcker sig ett
hundratal meter uppströms vägen.
Elfiskad sträcka
Inget elfiske utfördes.

Figur 52. Den tjockare blå linjen visar vilken del av Stockviksån som inventerades på lekgropar.
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RESULTAT
Okulär inventering
Vattendraget besöktes flera gånger under våren men inget tecken på förekomst av
flodnejonöga kunde konstateras. Ett flertal gäddor och abborrar samt riklig förekomst av mört
noterades. Boende i området berättade om en omfattande stigning av id under vårarna.
DISKUSSION
Avsaknad av lek- och uppväxtområden gör att vattendraget sannolikt saknar betydelse för
flodnejonöga. Däremot har vattendraget ett stort värde för andra lekvandrande fiskarter,
sannolikt både från havet och från Inre Stockviken.

Figur 53. Den nedre delen av Stockviksån rinner genom betesmark. På denna sträcka observerades flera
gäddor och mörtar under våren. Foto: Micael Söderman
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49. Toftabäcken
Koordinat mynning:
Vattensystem (SMHI):
Vattendragets ungefärliga längd:
Vandringshinder:
Lekinventering:
Elfiskeinventering:

N: 6376612 O: 1640571
117/118
4 kilometer
Tidvis svårforcerad mynning
Ja
Nej

Beskrivning
Toftabäcken är ett mycket litet vattendrag som på den inventerade sträckan rinner genom
gammal barrskog. Bäcken har på sträckan en naturlig karaktär (Figur 55) med riklig
förekomst av lek- och uppväxtområden för flodnejonöga.
Okulärt inventerad sträcka
Toftabäcken inventerades 2007-05-23 okulärt från mynningen och upp till gångbron som
korsar bäcken 600 meter uppströms (Figur 54).
Elfiskad sträcka
Inget elfiske utfördes.

Figur 54. Den tjockare blå linjen visar vilken del av Toftabäcken som inventerades på lekgropar.

RESULTAT
Okulär inventering
Inga tecken på förekomst av flodnejonögon observerades. Bitvis fanns rikligt med småspigg.
Vid mynningen observerades en snok.
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DISKUSSION
Bäcken som är mycket liten har sannolikt en för låg sommarvattenföring för att kunna hålla
en livskraftig population av flodnejonöga. Den är dock mycket fin med en hög strukturell
komplexitet med död ved, sten i olika storlekar och ett naturligt meandrande lopp på den
inventerade sträckan (Figur 55).

Figur 55. Den övre bilden visar en del av det natursköna partiet av bäcken som rinner genom Smågårde
natureservat. Den undre bilden visar mynningen på Tofta strand som ofta är svårforcerad för vandrande
fiskar. Foto: Micael Söderman
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E

E

Totalt antal arter

17

1

1

E
O
E
O*
O
O
O
O
O*

E

O*

E
O*
E

21. Vägumeån

20. Bångån

19. Lergravsbäcken

18. Hultungsån

17. Hauån

16. Hyluån

15. Mölnorbäcken

14. Alnäsabäcken

13. Ajkesån

12. Arån

11. Vällesån

10. Kioskbäcken

9. Vasteån

8. Ireån

7. Lickershamnsbäcken

6. Lummelundaån

5. Själsöån

4. Brucebobäcken

E
O

23. Vikeån

18
11
18
7
5
5
9
7
3
1
1
2
2
2
19
12
4
3
28

22. Anerån

Flodnejonöga totalt
Flodnejonöga, larv
Flodnejonöga, lek
Abborre
Elritsa
Flodkräfta
Gädda
Id
Mört
Nors
Regnbåge
Ruda
Sarv
Skrubbskädda
Småspigg
Storspigg
Sutare
Ål
Öring

3. Muramarisbäcken

2. Kolenskvarnsbäcken

1. Kopparviksbäcken

Antal vattendrag där
arten påträffats.

Bilaga 2. Tabellen visar samtliga arter som påträffades under inventeringen. E = fångad vid elfiske, O = observerad vid okulärinventering. Celler markerade
med * utgör nya fynd för 2007 års inventering.

O

E
E

E
O
E
E

E*
E

E
E

O
E
E
E
E

E
E
O

E

E

E

O
E

1

6

1

13

O*
O*

E
E
E
E

3

7
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1

E
E

E
O

E
E

E

7

5

O

O
O
O
O

O*

2

4

2

O
1

3

Flodnejonöga totalt
Flodnejonöga, larv
Flodnejonöga, lek
Abborre
Elritsa
Flodkräfta
Gädda
Id
Mört
Nors
Regnbåge
Ruda
Sarv
Skrubbskädda
Småspigg
Storspigg
Sutare
Ål
Öring

Totalt antal arter
E
E
E

E
6

E
O*

O*

E
E

O

E*

4

32. Bane å
33. Halsegårdaån

E
O
E
O
E
O

O
E
O
O

O

O

7
E

E
E

3
E

2
2
3

O
E
O

E

E
2
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2

E

E
5

O*

3

O*
O*

E

O

O*
1

O

E
5

O*
E

O
E

E

E

E
O
2

O

E*
O*
O

O*

O
E*
E*
E*

E*
O*
O*
O*

10
3
1
4

O*
O*

4

49. Toftabäcken

48. Stockviksån

47. Bandhagsån

46. Västers kanal

45. Urbanbäcken

44. Västergarnsån & Idån

43. Robbjänsån

42. Varbosån

41. Snoderån

40. Nisseån

39.Kvarneån

38.Halorån

37. Närkån

36. Tutenån

35. Svajdeån

31. Hugreifsån

O
E
O

34. Lavasån

30. Gartarveån

O*

29. Histillesån

28. Nygårdsån

27. Bäck från Gylar

26. Djupå

25. Storsundsån

24. Gothemsån

Bilaga 2. Fortsättning.

O*

O*
O*

O*
O*
O*

O*
E*
O*

E*

1

