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Sammanfattning 

Under april och maj månad år 2020 genomfördes båtelfiske i sex skyddade vikar längs 
Östergötland läns kustområde i Östersjön. Undersökningen är den första som utförts under 
ett flertal dygn i brackvatten i Sverige. I varje vik utfördes båtelfisken inom 4–8 olika sträckor 
med delvis varierande habitat. Målarten var gädda där samtliga observerade individer 
försökte fångas. Samtliga ålar och gösar försökte även fångas för övriga arter togs enbart ett 
fåtal individer för att kunna konstatera artförekomsten i vikarna samt hur små storlekar av 
olika fiskar kan fångas i Östersjön. 

Totalt fångades 299 gäddor där största tätheterna observerades i Kyrkviken där 83 gäddor 
fångades vilket innebar en täthet på omkring 30 gäddor per hektar. I övriga vikar fångades 
mellan 17–55 stycken gäddor där tätheten varierade mellan 7–14 stycken gäddor per hektar. 
Totalt fångades 13 fiskarter och rikligt med tångräkor. Storleken på gäddan skiljde sig mellan 
vikarna där storleken var signifikant större i Edsviken och Ramnöfjärden i jämförelse med 
övriga vikar. I övrigt noterades att fångsteffektiviteten av ål låg på omkring 50 % av 
observerade individer vilket bedöms vara på en nivå som innebär att arten kan fångas med 
båtelfiske för att följa relativa förändringar av beståndet. Ingen dödlighet av gädda 
observerades vid undersökningen. 

En jämförelse mellan genomfört spöfiske och båtelfiske som genomförts i två av vikarna 
indikerar tydligt att båtelfisket är en mer effektiv metod. En stor del av skillnaden bedöms 
bero på att båtelfiske även fångar fiskar som finns inne i övervattensvegetationen till skillnad 
från spöfisket som sker enbart på öppet vatten.  

Slutsatsen av genomförd undersökning är att båtelfiske efter gädda fungerar på en 
tillfredställande nivå i brackvatten. Metodiken bedöms därför som lämplig för att kunna 
användas för att följa gäddans beståndsutveckling i Östersjön. Metoden har en avgörande 
fördel då den är en icke-dödande metod till skillnad från exempelvis nätfiske och sprängning. 
Fler undersökningar behöver genomföras för att utveckla och standardisera metodiken då det 
individuella agerandet av deltagande personal vid fisket i stor grad påverkar 
fångsteffektiviteten.  

VFK, Vatten & Fiskevårdkonsult IT 
Hagagatan 17, 871 40 HÄRNÖSAND 
070–6922769, vfk.thorfve@hotmail.se 
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Inledning 

Elfiske är en relativt vanlig inventeringsmetod som normalt utförs i mindre och 
mellanstora vattendrag där man vadar ut i utvalda strömområden. 
Inventeringsmetodiken bedöms fungera bra i djup upp till 60 cm i områden med 
typiskt öringhabitat (Degerman & Sers 1993). Inventering är därför avgränsade till 
grundare områden i mindre vattendrag.  

För att möjliggöra inventeringar i djupare vattendrag och sjöar kan elfiske utföras i 
specialtillverkade båtar för ändamålet så kallade elfiskebåtar. Sedan år 2017 har några 
elfiskebåtar importerats till Sverige från Kanada varav en avser standardmodellen 
"Smith-Rooth 16H" som VFK Vatten & Fiskevårdskonsult IT (VFK) köpte in år 2018. 
För bedömning av fiskfaunans ekologiska status i större, inte vadbara, vattendrag 
finns i Sverige inget eget index framtaget. Det finns däremot ett i Europa framtaget 
index, EFI+ (EFI+ CONSORTIUM 2009), för detta ändamål men som ännu inte 
anpassats till eller testats efter svenska förhållanden (Andersson m.fl. 2018). Sveriges 
Lantbruksuniversitet (SLU) har påbörjat ett arbete för att ta fram en ny 
undersökningstyp. Arbetet ska enligt uppgift leda fram till en ny undersökningstyp 
fastställs innan fältsäsongen 2020 (Degerman 2019).  

Genom nyttjande av elfiskebåt kan således djupare vattendrag och sjöar undersökas 
vid olika fiskeribiologiska studier där man tidigare endast har kunnat använda sig av 
olika typer av översiktsnät. Enligt företaget Smith-Roth, som är världsledande på 
försäljning av elfiskebåtar, skall elfiskebåten även gå att använda i brackvatten det vill 
säga i Östersjön där saliniteten understiger 10 promille. Enligt handledning av 
miljöövervakning bedöms inte elfiske kunna fungera i andra områden än sötvatten 
(Havs - och vattenmyndigheten 2014). VFK genomförde ett mindre test med 
båtelfiske under ett par timmar i Kyrkviken i södra Östergötlands skärgård under år 
2018 som dock indikerade att metoden kan fungera även i brackvatten (Thorfve 
2018). Metodiken har dock inte använts i Sverige. 

Det är välkänt att gäddbeståndet i Östersjön har minskat de senaste åren beroende på 
bland annat övergödning och spiggbeståndet som ökat explosionsartat under de 
senaste decennierna (Ljunggren m.fl. 2011). Länsstyrelsen i Östergötland har som en 
del i ett större projekt genomfört spöprovfisken efter gädda i ett antal vikar som anses 
särskilt värdefulla som reproduktionsområden samt referensvikar till dessa. Dessa 
särskilt värdefulla vikar ingår i ett förslag där viktiga reproduktionsplatser ska fredas 
från allt fiske under lekperioden i hopp om att bestånden ska få en chans att 
återhämta sig. Syftet med provfisket har varit att få en nulägesbild av bestånden samt 
att få ett referensvärde så att man kan följa beståndsutvecklingen i dessa områden. 
Resultaten från spöprovfisket varierar dock mycket och är bland annat beroende på 
väderleken och gäddans huggvillighet som kan variera mycket mellan olika 
undersökningstillfällen. Nätprovfiske har visat sig vara en undermålig metod för att 
inventera gäddbestånd då fångsteffektiviteten är mycket låg. Länsstyrelsen vill även 
använda sig av icke-dödande inventeringsmetoder då som nämnts gäddbeståndet 
minskat mycket. För att undersöka om en ny undersökningsmetodik det vill säga 
båtelfiske skulle kunna vara en lämplig metodik för gäddinventeringar i grunda 
havsvikar i Östersjön fick VFK uppdraget att genomföra en undersökning i sex 
havsvikar under våren 2020.  

Målsättningen med undersökning var att (1) utröna om båtelfiske är en lämplig 
inventeringsmetod för inventering i brackvatten och då speciellt för att fånga gädda. 
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(2) Få en uppfattning av gäddförekomsten i undersökta områden. (3) Göra en 
övergripande jämförelse med genomfört spöfiske och båtelfiske. I föreliggande 
rapport redovisas en sammanfattning av resultatet från undersökning som utfördes 
under våren 2020. 
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Undersökningsområde 

Utvalda undersökningsområden omfattade stora delar av länet (Figur 1). Utvalda 
områden utgör relativt avgränsade och skyddade grunda vikar. Majoriteten av 
områdena har riklig övervattensvegetation och mjuka bottnar. Österfjärden skiljer ut 
sig något då stora delar av undersökningsområdet har klart vatten och medelhård 
botten.   

Figur 1. Översiktskarta över undersökta områden i Östergötlands län. 
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Material och metodik 

Vid båtelfisket som tidigare genomförts av VFK har målsättningen dels varit att utföra 
inventeringen på ett sådant sätt som liknar en för Europa utarbetad standard för 
elfiske (SS-EN 14011:2006) vilket innebär att elfiske utförs under dagtid med bra 
ljusförhållanden (CEN 2003). Tekniken innebär bland annat att man har ständigt 
strömpåslag. Vid båtelfiske i Norrbotten i olika vattenmagasin under 2017 visade det 
sig emellertid att elfiske i mörker ger ett betydligt bättre fångstresultat samt att 
periodvis strömpåslag var mer effektivt (Stridsman 2017). Detta på grund av att ett 
ständigt strömpåslag "föser" fisken framför båten och på så vis skrämmer bort fisken. 
Erfarenheten som VFK har erhållit efter båtelfiske efter ett drygt 30-tal 
undersökningar visar även att ett varierat strömpåslag ger bättre fångstresultat. Även 
fiske under mörker ger högre fångsteffektivitet för vissa arter. Någon signifikant 
förhöjd fångstbarhet finner man dock inte för gädda (Thorfve 2020). Med erfarenhet 
av detta genomfördes båtelfisket efter gädda (målarten) under dagtid med varierat 
strömpåslag där strömmen var påslagen 60–80 % av inventeringsperioden.  

Båtelfisket utfördes med elfiskebåten av märket Smith-Rooth 16-H vilket är den enda 
exemplaret av modellen som finns i Sverige. Båttypen är en relativt flatbottnad 
aluminiumbåt med dubbla skrov som är 16 fot lång (Figur 2.) Båten drivs av en 
Hondamotor på 60 HP. I elfiskebåten finns ett elverk som producerar växelström. 
Växelströmmen kan sedan omvandlas i en ”likriktare” GPP-7,5 till pulserande 
likström. Man kan även köra med växelström men detta används inte då det anses 
betydligt mer skadligt för fisken. 

Figur 2. Foto som illustrerar Smith-Roth elfiskebåt av H-modell. 
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Båten har en konsol där ett flertal olika reglage gör att man bland annat kan reglera 
pulsfrekvens, utgående volt samt strömstyrka (Figur 3). Genom detta kan man styra 
fångsteffektiviteten och påverkan på fisken för att optimera fångst och minimera 
negativ skadepåverkan på fisk. Inställningarna baseras till stor del på vattnets 
ledningsförmåga.  

Vid elfisket i brackvatten visar det sig att den betydligt högre 
salthalten/ledningsförmågan i jämförelse med sötvattenanvändes gör det svårt att 
anpassa utgående effekt med mera. Men genom på en pulsfrekvens 120 Hz, 120 volt 
och 10 % power så blir fångsteffektiviteten bra. Noteras är att man då inte kan justera 
inställningarna mer då man använder sig av max-/min nivåer för olika parametrar. 
Ett högre effektuttag klarar inte elverket av och en lägre frekvens minskar 
fångsteffektiviteten kraftigt. Inställningen som var samma vid samtliga undersökta 
områden resulterade i en utgående medeleffekt av omkring 1000–1200 watt. Mer 
detaljerad beskrivning av utgående effekt med mera för respektive lokal framgår i 
resultatbeskrivningen.  

Fisken fångas av håvare (1–2 personer) som står framme i en upphöjd del i båtens för 
(Figur 4). I majoriteten av lokaler var det två håvare. Någon särskiljning av resultatet 
beroende på detta görs inte då det bedöms påverka resultatet i liten omfattning. Två 
spröt framför båten fungerar som anod och attraherar fisk genom spänningsfallet som 
inträffar cirkulärt från anoden. Fångad fisk läggs sedan i vattentanken placerad i 
båtens för (Figur 2). 

Figur 3. Elfiskebåtens konsol med olika reglage där man styr strömstyrka och pulsfrekvens.  

Figur 4. Foto som illustrerar båtelfiske med två håvare i fören. 
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Då den huvudsakliga målsättningen med undersökningen var att dokumentera förekomsten av 
gädda vilket innebar att samtliga längder och vikter av denna art registrerades. I övrigt fångades 
ett antal fiskar av övrigt förekommande arter. Vid en lokal i Edsviken fångades samtliga fiskar som 
observerades det vill säga en mer "standardiserad" form av inventering för att kunna utvärdera 
fångstbarhet för olika arter med avseende på storlek.  

De områdena (havsvikar) som undersöktes vid standardiserade elfisken hade initialts valts ut av 
Länsstyrelsen. Inom dessa relativt stora områden utfördes elfisken under 6–10 timmar vilket 
innebar att alla områden med bra gäddhabitat inventerades i några av vikarna med endast delar i 
andra. Båten kördes då främst längs land där fören på båten främst rörde sig längs med 
strandlinjen men även utifrån och in i ett växelvis mönster där områden med 
övervattenvegetationen var mer omfattande vid strandlinjen (Figur 5).  

Varje sträcka fiskades dagtid under totalt minst 600 sekunder. Vid elfisket användes strömpåslag 
vid omkring 60–80 % tiden. Ett fiske under 14 minuter strömpåslag tog således omkring 20 
minuter att slutföra. Sträckan varierade med anledning av habitatets utseende men främst av 
tillgången av fisk. För varje område mättes även vattentemperatur, siktdjup, och dominerande 
bottentyp (mjuk, medel eller hård botten). För att kunna följa upp förekomsten av gädda samt 
undersöka hur stationär arten är märktes ett 50-tal gäddor med ett så kallat "floy tag" som har ett 
instansat nummer (Figur 6). 

Figur 5. Illustration av inventeringsmetod längs strandlinjen i sjöar. 

Figur 6. Fiskmärkning av gädda med "floy tag". 
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Resultat 

Båtelfisket utfördes under två perioder i mitten av april och maj månad. Totalt 
undersöktes en sträcka på omkring 25 km längd under omkring 670 minuter med 
strömpåslag i de sex undersökningsområdena. Den största insatsen utfördes i 
Kråkviken där drygt 6 km med 7 255 sekunder med strömpåslag utfördes vid 
inventeringen (Tabell 1). I Kyrkviken fanns stora områden med lämpligt gäddhabitat 
vilket medförde att den undersökta arealen understeg 50 %. I övriga områden 
undersöktes majoriteten av tillgängliga områden med bra gäddhabitat. En sträcka i 
Edsviken (nr 5) undersöktes semikvantitativt (alla observerade fiskar försökte fångas) 
medan man i övriga lokaler riktade in sig på att fånga gädda. Majoriteten av 
sträckorna hade mjukbotten som dominerande inslag där vattnet var kraftigt grumlat 
men det fanns även områden där siktdjupet översteg två meter. Den uppmätta 
"medeleffekten" låg i intervallet 980–1200 watt. Mer omfattande redovisning lämnas 
för respektive område i avsnitten 3.2 - 3.8.   
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Tabell 1. Basdata över elfiskade sträckor i Östergötlands län i april-maj månad. 
Vik/Fjärd Sträcka Start (koordinat) Slut (koordinat) Distans, m Tid, s Botten Watt 
Edsviken 1 6436390–1550525 6436995–1550660 1050 1704 Mjuk 1090 
Edsviken 2 6436995–1550660 6436325–1550745 900 1670 Mjuk 1090 
Edsviken 3 6436325–1550745 6435270–1550800 1420 1850 Mjuk 1090 
Edsviken 4 6435270–1550800 6434480–1550880 1150 1285 Medel 1090 
Edsviken 5 6436610–1550720 6436365–1550750 320 615 Mjuk 1090 
  1–5     4840 7124    
Kråkviken 1 6436175–1553210 6436425–1551780 1950 2085 Mjuk 980 
Kråkviken 2 6436460–1553685 6436390–1552020 2170 2563 Mjuk 980 
Kråkviken 3 6436295–1554265 6436460–1553685 760 1019 Medel 980 
Kråkviken 4 6436180–1554110 6436175–1553210 1160 1588 Medel 980 
  1–4     6040 7255    
Kyrkviken 1 6450905–1559390 6451070–1559040 980 1233 Mjuk 1080 
Kyrkviken 2 6450965–1558590 6451350–1558485 830 1422 Mjuk 1080 
Kyrkviken 3 6451350–1558485 6451455–1558325 590 1350 Mjuk 1080 
Kyrkviken 4 6451595–1558070 6451305–1557965 410 1644 Mjuk 1080 
  1–4     2810 5649    
Ramnöfjärden 1 6491565–1559685 6491650–1559540 380 687 Mjuk 1120 
Ramnöfjärden 2 6491650–1559540 6491910–1551500 940 635 Mjuk 1120 
Ramnöfjärden 3 6491610–1559305 6491830–1559130 440 563 Medel 1120 
Ramnöfjärden 4 6491960–1559205 6491540–1559345 530 587 Mjuk 1120 
Ramnöfjärden 5 6491540–1559345 6491740–1558530 1540 1038 Mjuk 1120 
Ramnöfjärden 6 6491740–1558530 6491470–1558590 380 965 Mjuk 1120 
Ramnöfjärden 7 6491470–1558590 6491435–1558885 360 534 Mjuk 1120 
Ramnöfjärden 8 6491375–1558965 6491100–1559310 720 1113 Mjuk 1120 
  1–8     5290 6122    
Sågviken 1 6457415–1555550 6457275–1555620 230 963 Mjuk 1170 
Sågviken 2 6458340–1555545 6458305–1555280 1080 1502 Mjuk 1170 
Sågviken 3 6458305–1555280 6457870–1555610 790 771 Medel 1170 
Sågviken 4 6458345–1555580 6458240–1555810 530 687 Mjuk 1170 
Sågviken 5 6458050–1556230 6457800–1556250 490 468 Mjuk 1170 
Sågviken 6 6458250–1555990 6458140–1555880 380 492 Mjuk 1170 
  1–6     3500 4883    
Österfjärden 1 6437875–1558990 6438100–1558540 580 666 Mjuk 1200 
Österfjärden 2 6437790–1558935 6437925–1558595 500 593 Mjuk 1200 
Österfjärden 3a 6437300–1558410 6437305–1558475 130 236 Medel 1200 
Österfjärden 3b 6437080–1558440 6437090–1558450 310 571 Medel 1200 
Österfjärden 3c 6437090–1558450 6436925–1558595 240 393 Medel 1200 
Österfjärden 4 6437432–1558778 6437230–1558795 540 568 Medel 1200 

  1–4     2300 3027    



13   Båtelfisken i Östergötland – Inventering av gädda i grunda havsvikar 

Sammanfattning av fångster vid 
båtelfisket 

Totalt fångades 299 stycken gäddor varav största antalet 83 i Kyrkviken (Tabell 2). I 
övrigt fångades totalt nio gösar och ålar. För övriga arter fångas bara ett mindre urval 
av observerade fiskar där mört var den vanligast förekommande arten. Totalt 
fångades därmed 13 olika arter. Noteras kan även att tångräka kunde fångas i stora 
mängder i vissa lokaler (Figur 7). 

Fångst per ansträngning redovisas för de arter där man försökta fånga alla 
observerade fiskar det vill säga gädda, gös och ål redovisas i Tabell 3. Fångstbredden 
vid båtelfisket beräknas till 10 meter vilket gör att 1 km sträcka = 1 hektar. Resultatet 
visar att tätheten av gädda, gös och ål var störst i Kyrkviken (Tabell 3). Tätheten av 
gädda i Österfjärden var i nivå med Kråkviken. Att få fångades var främst att fjärden 
hade liten yta med bra habitat. 

Tabell 2. Fångster i elfiskade områden i Östergötlands län.  
Plats Abborre Benlöja Björkna Brax Gädda Gös Id Mört Ruda Sarv Skrubba Sutare Ål 
Edsviken 15 6 2 7 50 2 4 156   2   1  3 
Kråkviken 9 8    44   2 4   1   2   
Kyrkviken 23 11  1 83 3 4 2       5  7 
Ramnöfjärden 8 2  7 55 4   9 1     1   
Sågviken 11 18  0 50   0 4     1 1 1 
Österfjärden 6   1   17   1 13   1 2    

 Totalt 72 45 3 15 *299 *9 11 188 1 4 **3 10 *11 
*Alla gäddor, gösar och ålar fångades, för övriga arter endast ett mindre urval av observerade. ** 
Skrubba= Skrubbskädda. 

Tabell 3. Fångst per ansträngning i elfiskade områden i Östergötlands län.  
Plats Gädda Gädda Gös Gös Ål Ål 
   Antal/hektar Antal/min Antal/hektar Antal/min Antal/hektar Antal/min 
Edsviken 10,33 0,42 0,41 0,02 0,62 0,03 
Kråkviken 7,28 0,36 0,00 0,00 0,00 0,00 
Kyrkviken 29,54 0,88 1,07 0,03 2,49 0,07 
Ramnöfjärden 10,40 0,54 0,76 0,04 0,00 0,00 
Sågviken 14,29 0,61 0,00 0,00 0,29 0,01 
Österfjärden 7,39 0,34 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Totalt 12,07 0,53 0,36 0,02 0,44 0,02 
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Figur 7. Foto av tångräkor som fångades i stora mängder i Österfjärden.  

Edsviken 
Den 22 april utfördes inventeringen i Edsviken inom fyra olika sträckor (Figur 8). 
Inom sträcka 5 (svartmarkerad närmare land än sträcka 2) utfördes båtelfisket enligt 
en mer standardiserad metod då försök att fånga samtliga fiskar utfördes. 
Inventeringen följde i övrigt strandlinjen som bestod av grunda områden med tät 
vattenvegetation och mjukbotten. Registrerade värden vid elfisket (medelvärde) var 
24 V, 44 A och 1090 Watt. Mätvärdena skiljer sig lite mellan sjöns norra och södra del 
men registrerade medelvärden på vattentemp var 14,6 °C, siktdjupet 0,9 m och 
konduktiviteten 138,7 mS/m. Vattendjupet var 0,2–1,5 m där mjukbotten 
dominerade helt i samtliga sträckor utom 4 där botten definieras som medelhård.  
Fångstresultatet visar att det fångades 50 gäddor med medellängden 634 mm och 
medelvikt 2 438 g (Tabell 4). Edsviken hade därmed förekomst av de största 
gäddorna i jämförelse med övriga undersökta områden. Lokalen 5 fiskades 
semikvantitativt och låg i ett område med öppen vattenyta i ett större vassbälte. 
Tätheten av gäddorna var där högre och storleken generellt större vilket indikerar att 
områden inne i vassen har stor förekomst av gädda. Påpekas bör att detta område var 
relativt unikt för Edsviken, övriga områden fiskades längs med vassen. 

Tabell 4. Dominerande botten och fångstdata (gädda) i Edsviken. Längd= m, 
Tid= min. 
Sträcka Botten Antal Längd Tid Antal/hektar Antal/min Medellängd (mm) Medelvikt (g) 

1 Mjuk 13 1050 1704 12,38 0,46 652  2542 
2 Mjuk 13 900 1670 14,44 0,47 651  2442 
3 Mjuk 13 1420 1850 9,15 0,42 560  1948 
4 Medel 4 1150 1285 3,48 0,19 556  1669  
5 Mjuk 7 320 615 21,88 0,68 751 3586 

Total Mjuk 50 4840 7124 10,33 0,42 634 2438 
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Figur 8. Karta över inventerade sträckor i Edsviken. 

Kråkviken 
Den 23 april utfördes ett båtelfiske i Kråkviken inom fyra sträckor som i princip 
omfattade hela viken (Figur 9). Inventeringen följde strandlinjen som inom 
sträckorna 1–2 bestod av grunda områden med tät vattenvegetation och mjukbotten 
samt tydligt grumligt vatten (siktdjup ~0,7m). Inom sträckorna 3–4 var siktdjupet 
betydligt bättre >2 m och botten medelhård. Grumligheten avtog därför successivt 
österut. Registrerade värden (medelvärde) var 26 V, 36 A och 980 Watt. Vattentemp 
var 14,4 °C och konduktiviteten 14,05 mS/m.  

Fångstresultatet visar att det fångades 44 gäddor med medellängden 517 mm och 
medelvikt 1 226 g (Tabell 5). Anmärkningsvärt var det att fler gäddor fångades i 
området med bra siktdjup och medelhård botten vilket inte gäller för övriga 
undersökningsområden. Man kunde observera att gäddorna sökte skydd i blåstången 
där övervattensvegetation var av mindre omfattning. En annan förklaring var att det i 
sträckorna 1–2 var betydligt grundare vilket resulterade i färre och mindre storlek på 
gäddorna.  

Tabell 5. Dominerande botten och fångstdata (gädda) i Kråkviken. Längd= m, 
Tid= min. 
Sträcka Botten Antal Längd Tid Antal/hektar Antal/min Medellängd (mm) Medelvikt (g) 

1 Mjuk 5 1950 2085 2,56 0,14 443 730 
2 Mjuk 10 2170 2563 4,61 0,23 497 1155 
3 Medel 13 760 1019 17,11 0,77 522 1180 
4 Medel 16 1160 1588 13,79 0,60 548 1463 

Total Mjuk 44 6040 7255 7,28 0,36 517 1226 
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Figur 9. Karta över inventerade sträckor i Kråkviken. 

Österfjärden - Kvädö 
Den 24 april utfördes ett båtelfiske i Österfjärden och två andra vikar i anslutning till 
Kvädö (Figur 10). Till skillnad mot de andra undersökta vikarna var habitat lämplig 
för gädda begränsad. I sträcka 3 delas inventerat området in i tre delar där fiskens 
längd och vikt registreras gemensamt vilket gör att data för vikt och längd inte 
redovisas separat för dessa områden (Tabell 6). I princip undersöktes alla lämpliga 
gäddhabitat i vikarna det vill säga med mjukbotten och övervattenvegetation (vass) 
samt ett par områden till. Sträcka 3c och 4 hade medelhård botten och relativt sämre 
gäddhabitat (ingen gädda fångades). Siktdjupet var lägre inne Österfjärden (1,2m). I 
övriga områden >2 m så i överlag klarare vatten i jämförelse med övriga områden. 
Registrerade värden (medelvärde) 30 V, 40 A och 1200 watt. Vattentemp var 14,0 °C 
och konduktiviteten 14,22 mS/m.  

Fångstresultatet visar att det fångades 17 gäddor med medellängden 577 mm och 
medelvikt 1 427 g (Tabell 6). I samtliga delsträckor i område 3 var tätheten av gädda 
mycket hög per ytenhet. Detta förklaras av att områdena var relativt små och att det 
saknades lämpligt gäddhabitat i övriga delar av viken vilket gör att fisken samlades 
där. Den totala fångsten var låg. Studerar man fångst per strömsatt tid blir värdet per 
fångstansträngning mer normal. Detta visar vikten av att fångst per ansträngning 
redovisas både per ytenhet och tid. 

Tabell 6. Dominerande botten och fångstdata (gädda) i Österfjärden. Längd= m, 
Tid= min 

Sträcka Botten Antal Längd Tid Antal/hektar Antal/min Medellängd (mm) Medelvikt (g) 
1 Mjuk 2 580 666 3,45 0,18 583 1500 
2 Mjuk 5 500 593 10,00 0,51 539 1171 

(3a) Medel - 130 236 . . - - 
(3b) Medel - 310 571 . . - - 
(3c) Medel - 240 393 . . - - 

3 Medel 10 680 1200 14,71 0,50 584 1465 
4 Medel 0 540 568 0,00 0,00 Saknas Saknas 

Totalt Medel 17 2300 3027 7,39 0,34 577 1427 
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Figur 10. Karta över inventerade sträckor i Österfjärden-Kvädö. 

Kyrkviken - Gamlebofjärden 
Den 15 maj utfördes ett båtelfiske i Kyrkviken & Gamlebofjärden inom fyra sträckor 
som i omfattade mindre än hälften av områdets delar med bra gäddhabitat (Figur 11). 
Inventeringen följde strandlinjen som inom sträckorna 1–4 bestod av grunda 
områden med tät vattenvegetation och mjukbotten samt tydligt grumligt vatten i 
Kyrkviken (siktdjup 1,1 m) medan sträcka 1 hade klart vatten (siktdjup >3 m). Inom 
sträckorna i Kyrkviken var det en bred och mycket tät övervattenvegetation längs hela 
strandlinjen vilket innebar att gäddorna i många fall simmade långt in i vegetationen. 
För att lyckas fånga dessa justerades metodiken i viss mån vilket innebar att man 
växelvis körde in djupt i vegetationsbältet. På detta sätt kunde fångsteffektiviteten 
ökas. Registrerade värden (medelvärde) var 29 V, 40 A och 1080 Watt. Vattentemp 
var 11,7 °C och konduktiviteten 13,40 mS/m.  

Fångstresultatet visar att det fångades 83 gäddor med medellängden 591 mm och 
medelvikt 2275 g (Tabell 7). Kyrkviken hade de högsta tätheten av gädda av 
undersökta områden. Grumligt vatten med djup över 0,5 meter i kombination av ett 
brett område med övervattenvegetation förklarar bland annat detta. Problemet var att 
gäddor kunde simma undan och gömma sig långt in från det yttre området med öppet 
vatten. Fångsteffektiviteten kunde ytterligare förbättras om man försökts köra in 
ännu längre mot strandlinjen. Men denna metodik var tidskrävande och avvek en hel 
del från den ”standardiserade” och användes framförallt när gädda kunde observeras.  

Tabell 7. Dominerande botten och fångstdata (gädda) i Kyrkviken. Längd= m, 
Tid= min. 
Sträcka Botten Antal Längd Tid Antal/hektar Antal/min Medellängd (mm) Medelvikt (g) 

1 Mjuk 17 980 1233 17,35 0,83 576 1758 
2 Mjuk 17 830 1422 20,48 0,72 637 2209 
3 Mjuk 19 590 1350 32,20 0,84 607 1914 
4 Mjuk 30 410 1644 73,17 1,09 562 2834 

Total Mjuk 83 2810 5649 29,54 0,88 591 2275 
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Figur 11. Karta över inventerade sträckor i Kyrkviken – Gamlebofjärden 

Ramnöfjärden - Utsättersfjärden 
Den 13 maj utfördes ett båtelfiske i Ramnöfjärden & Utsättersfjärden inom åtta 
sträckor (Figur 12). Inventeringen följde strandlinjen förutom sträcka 4 där man 
testade att elfiska över något djupare delar (1,5–3 m). Längs strandlinjen undersöktes 
grunda områden med relativt tät vattenvegetation och mjukbotten samt tydligt 
grumligt vatten (siktdjup ~0,7m). Inom sträcka 3 var inslaget av sten på botten större 
än övriga områden (medelhård). Registrerade värden (medelvärde) var 27 V, 42 A och 
1120 Watt. Vattentemp (yta) var 11,4 °C och konduktiviteten 12,96 mS/m.  

Fångstresultatet visar att det fångades 55 gäddor med medellängden 661 mm och 
medelvikt 2 322 g (Tabell 8). Anmärkningsvärt var fångsttätheten varierade mycket 
trots mindre skillnader i habitatet. En förklaring var att grundare områden, 
exempelvis stora delar av sträcka 2, resulterar i färre fångade gäddor då man lättare 
skrämmer iväg fisk. Håvarna kunde ibland observera fisk som simmande framför 
båten. Slutsatsen av detta är att det bör vara över 0,5 meters djup med vegetation 
nära strandlinjen för högre fångsteffektivitet. Sträcka 4 som omfattade ett område 
relativt långt från strandlinjen resulterade inte i någon fångst av gädda, däremot 
observerades många braxen och några gösar.  

Tabell 8. Dominerande botten & fångstdata (gädda) i Ramnöfjärden. Längd= m, 
Tid= min. 
Sträcka Botten Antal Längd Tid Antal/hektar Antal/min Medellängd (mm) Medelvikt (g) 

1 Mjuk 8 380 687 21,05 0,70 618 1753 
2 Mjuk 1 940 635 1,06 0,09 630 1520 
3 Medel 5 440 563 11,36 0,53 638 2088 
4 Mjuk 0 530 587 0,00 0,00 0 0 
5 Mjuk 16 1540 1038 10,39 0,92 698 2750 
6 Mjuk 7 380 965 18,42 0,44 697 2727 
7 Mjuk 3 360 534 8,33 0,34 492 1057 
8 Mjuk 15 720 1113 20,83 0,81 670 2365 

55 5290 6122 10,40 0,54 661 2322 
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Figur 12. Karta över inventerade sträckor i Ramnöfjärden – Utsättersfjärden 

Sågviken 
Den 14 maj utfördes ett båtelfiske i Sågviken inom fem sträckor som i princip 
omfattade hela viken (Figur 9). Inventeringen följde i huvudsak strandlinjen men i 
vissa vikar var det mycket grunt vilket föranledde att man var tvungen att fiska på 
avstånd från strandlinjen (se figur 13).  Grumligheten och siktdjupet (0,7–3 m) 
varierade en hel del mellan sträckorna. Område 3–4 hade medelhård botten medan 
övriga hade mjukbotten som dominerande bottentyp. Registrerade värden 
(medelvärde) var 24 V, 48 A och 1170 Watt. Vattentemp (yta) var 10,5 °C och 
konduktiviteten 13,75 mS/m.  

Fångstresultatet visar att det fångades 50 gäddor med medellängden 565 mm och 
medelvikt 1 403 g (Tabell 9). Sträcka 1 nära båtvarvet, som var ett grunt område med 
kraftigt grumlat vatten, hade den högsta tätheten av gädda. Relativt stor del av 
strandlinjen i viken bestod av medelhård botten samt klart siktdjup där tätheten 
generellt var lägre (sträckorna 3, 5, 6). Detta innebar att även områden med något 
sämre gäddhabitat undersöktes i jämförelse med exempelvis Kyrkviken där 
gäddhabitatet bedömds vara mycket bra i alla undersökta områden.  

Tabell 9. Dominerande botten och fångstdata (gädda) i Sågviken. Längd= m, 
Tid= min. 
Sträcka Botten Antal Längd Tid Antal/hektar Antal/min Medellängd (mm) Medelvikt (g) 

1 Mjuk 16 230 963 69,57 1,00 601 1686 
2 Mjuk 10 1080 1502 9,26 0,40 570 1407 
3 Medel 6 790 771 7,59 0,47 578 1435 
4 Mjuk 12 530 687 22,64 1,05 505 1007 
5 Mjuk 0 490 468 0,00 0,00 0 0 
6 Mjuk 6 380 492 15,79 0,73 569 1400 

Total 50 3500 4883 14,29 0,61 565 1403 
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Figur 13. Karta över inventerade sträckor i Sågeviken. 

Jämförelser av gäddfångsterna mellan vikar 
Vid en snabb överblick på fångsterna framgår det att tätheten antalsmässigt är störst i 
Kyrkviken (Tabell 10). Det totala antalet fångade fiskar och undersökt område/tid var 
lägst i Österfjärden. Eftersom storleken varierade på fångade gäddor mellan vikarna 
ger fångst i vikt per ansträngning att värdet för Ramnöfjärden och Edsviken ökar. En 
större gädda har ju ett större värde ur reproduktionssynpunkt då den producerar mer 
mjölke/rom.  

Frågan är sedan om skillnaderna mellan fångsterna är slumpmässiga eller om man 
statistiskt kan säkerställa dessa. Eftersom 10-logaritmerade värden för fångsttätheten 
är en normalfördelad variabel kan man göra en test envägs variansanalys (ANOVA). 
Samma sak gäller längden på gäddan. Testet visar att det finns tydliga signifikanta 
skillnader på längden mellan vikarna (ANOVA, p <0,001). Figur 14 illustrerar testet 
grafiskt där man exempelvis kan se att det är statistiskt säkerställt att storleken på 
gäddan i Ramnöfjärden är större än Kyrkviken, Sågviken och Kråkviken. Man kan 
även jämföra en enskild vik mot en annan med så kallad T-test. Gör man detta visar 
det sig att gäddan i Ramnöfjärden även är signifikant större än i Österfjärden (T-test, 
p <0,001). Samma test visar att Ramnöfjärden och Edsviken tillsammans har 
signifikant större gäddor än summan av övriga vikar (T-test, p <0,001). 

Tabell 10. Sammanfattning fångstdata (gädda) i undersökta vikar. 

Plats Antal Antal/ha Antal/min 
Kg/hekta
r Kg/min Medellängd Medelvikt S:a (m) S:a (s) 

Edsviken 50 10,33 0,42 25,2 1027 634 2438 4840 7124 
Kråkviken 44 7,28 0,36 8,9 446 517 1226 6040 7255 
Kyrkviken 83 29,54 0,88 67,2 2006 591 2275 2810 5649 
Ramnöfjärden 55 10,40 0,54 24,1 1252 661 2322 5290 6122 
Sågviken 50 14,29 0,61 20,0 862 565 1403 3500 4883 
Österfjärden 17 7,39 0,34 10,5 481 577 1427 2300 3027 
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Figur 14. Illustration av medellängden och 95 % -konfidensintervall i undersökta vikar. 

Man kan även göra en icke-parametrisk test så kallat Chi-2-test (χ²-test) för att 
klargöra om det finns skillnader mellan olika storleksklasser mellan vikarna. 
Exempelvis om andelen små gäddor skiljer sig mellan vikarna. Detta genom att dela 
in gäddorna i 4 olika storleksklasser baserat på längdfördelning i samtliga vikar 
(Figur 15). Klassindelningen görs enligt följande 200–400 mm, 401–600 mm, 601–
800 mm och >800 mm. Som väntat finner man även vid detta test signifikant 
skillnad mellan olika vikar (χ²-test, p <0,001). Studerar man de enskilda vikarna visar 
det sig att Österfjärden avviker mest eftersom det saknas både små och stora gäddor 
(Tabell 11). Jämför man vikarna där gäddor över 80 cm fångades får man däremot 
ingen signifikant skillnad (χ²-test, p>0,05). Fördelning av fångst mellan olika 
storleksklasser skiljer sig minst mellan Edsviken och Kyrkviken där båda vikarna har 
förekomst av stor och liten gädda. Ur den aspekten är dessa två vikar mest intressanta 
som referensobjekt för framtiden följt av Ramnöfjärden. 

Båtelfiske - Gäddfångster i Östersjön (Havsvikar)
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Figur 15. Längdfördelning av fångade gäddor i samtliga vikar.
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Tabell 11. Fördelning av gäddor i olika längdklasser. 
Plats 20-40 cm 40,1-60 cm 60,1-80 cm >80 cm
Edsviken 3 22 16 9 
Kråkviken 8 26 10 0 
Kyrkviken 11 34 27 11 
Ramnöfjärden 3 15 31 31 
Sågviken 4 25 21 0 
Österfjärden 0 10 7 0 

Testar man 10-logaritmerade värden för fångsttätheten för olika sträckor inom 
respektive vik visar det sig att man inte får någon signifikant skillnad mellan vikarna 
(ANOVA, p=0,29).  Orsaken är att det är ett fåtal sträckor som ingår i undersökningen 
för respektive vik samt att variationen är stor mellan olika sträckor inom samma vik 
(Figur 16). Variationen beror delvis på skillnader mellan siktdjup och bottentyp där 
normalt grumligare områden med mjukbotten ger större fångster. Jämför man bara 
sträckor med dessa habitat blir det en viss skillnad (Figur 17). Skillnaden mellan 
lokalerna är dock inte signifikant (ANOVA, p=0,10). Orsaken är som nämnts att 
endast ett fåtal sträckor ingår i jämförelsen från respektive vik vilket gör att 
standardavvikelsen blir stor även med små skillnader mellan olika sträckor. 
Skillnaderna kan därför vara slumpmässiga även om mycket talar för att tätheten av 
gädda är högre i Kyrkviken än övriga vikar. Jämförelser mellan grumligt och klart 
vatten respektive mjukbotten och medelhård botten visar ingen signifikant skillnad 
vid parat T-test. Även om mjukbotten och grumligare vatten tenderar att ge högre 
fångster kan det alltså bero på slumpmässiga variationer. VFK bedömer att det är mer 
bredden på övervattenvegetationen som är avgörande för fångsttätheten av gädda. 
Tyvärr finns inte detta bokfört så några jämförelser kan inte göras. 

Figur 16. Illustration av fångst/hektar och 95 % -konfidensintervall i undersökta vikar. 
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Figur 17. Illustration av fångst/hektar och 95 % -konfidensintervall i undersökta vikar. Enbart sträckor med 
mjukbotten och grumligt vatten ingår i jämförelsen. 



24   Båtelfisken i Östergötland – Inventering av gädda i grunda havsvikar 

Jämförelser med spöprovfiske 

Länsstyrelsen har under några år genomfört spöprovfiske med samma målsättning 
som vid båtelfisket det vill säga följa utvecklingen av gäddbeståndet längs kusten. 
Förutom detta är målet att skaffa ett underlag för att skydda det viktigaste lek- och 
uppväxtområdena för gädda. Under våren 2019 och 2020 utfördes även spöfiske 
Kyrkviken och Sågviken. Spinnfisket utfördes under cirka 8 timmar. Vid fisket 
fångades gäddor främst med betena Guppie jr, Peto, Berkley och Buster Jerk 2. 
Främst bedrevs fisket i anslutning till övervattenvegetationen det vill säga området 
som elfiskades men även i djupare vatten. Resultatet visar en stor variation på 
fångsterna mellan olika tillfällen vilket minskar säkerheten vid utvärdering av 
fångsteffektiviteten (Tabell 12). Vid jämförelse med båtelfisket utgår man att en dags 
elfiske motsvarar samma insats som spöprovfisk under 8 timmar (dag). Trots att det 
fångades så pass få fiskar i förhållande till båtelfisket finner man endast signifikant 
skillnad i Kyrkviken (T-test, p=0,02). Jämför man storleken på gäddorna som 
fångades finner man att de spöfiskade gäddorna enbart uppvisar en signifikant 
skillnad i Kyrkviken där gäddorna var större vid spöfiske (T-test, p=0,035). Delar 
man spöfiskefångad gäddor för den samlade fångsten i båda vikarna i olika 
storleksklasser framgår skillnaden tydligare (Tabell 13). Då ser man att man vid 
spöfisket inte fångar relativt små och stora gäddor. Fördelning skiljer sig även 
signifikant (χ²-test, p=0,001). 

Poängteras bör att undersökningarna inte utförts under samma tid och det är svårt att 
jämföra metodikernas insats att fånga gädda. Samma tidsåtgång har dock använts vid 
båda fiskemetoderna. Uppenbart är att båtelfisket både fångar betydligt fler gäddor 
med större storleksspridning och att fångsterna varierar mycket vid spöfisket i samma 
område vid olika inventeringar. Slutsatsen på hittills utförda jämförelser är att 
båtelfisket är en bättre undersökningsmetodik. Fler jämförande studier bör dock 
utföras under samma tider för att kunna säkerhetsställa denna slutsats. 

Tabell 12. Fångstdata från spöfisken efter gädda 
Plats Datum Antal Medellängd, cm Medelvikt, g 
Kyrkviken 2019-04-29 1 65,0 2040 
Kyrkviken 2020-03-24 1 80,0 3670 
Kyrkviken 2020-05-06 5 64,6 1814 
Sågviken 2019-04-26 15 56,2 1405 
Sågviken 2020-03-23 1 65,0 1830 
Sågviken 2020-05-05 16 61,1 1515 

Tabell 13. Fördelning av gäddor i olika längdklasser per metod.  
Metod 20–40 cm 40,1–60 cm 60,1–80 cm >80 cm 
Båtelfiske 7 40 62 31 
Spöfiske 0 20 19 0 
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Slutsatser & Förslag på inventeringar 

Resultatet från båtelfiskeinventeringen visar att metoden fungerar i brackvatten och 
då speciellt väl då fångstobjektet är gädda. VFK har även genomfört inventeringar i 
ett flertal sjöar och vattendrag (Thorfve 2018a, Thorfve 2018b, Thorfve 2020). I 
jämförelse med sötvatten är bedömningen att metoden fungerar bättre i brackvatten 
då man inte skrämmer iväg gäddan på långa avstånd som är vanligt i sötvatten. 
Upplevelsen vid fisket i Östersjön är att distansen från anoden som påverkar fisken är 
kortare. Vidare återhämtar sig gäddorna snabbare än i sötvatten. Ingen dödlighet 
kopplad till elfiske och registrering av vikt och längd kunde observeras hos fångade 
gäddor. 

Jämförelsen mellan vikarna indikerar på att Kyrkviken är det bästa objektet om man 
vill följa utvecklingen av gäddbeståndet följt av Edsviken och Ramnöfjärden. 
Österfjärden bedöms vara sämsta viken då lämpligt gäddhabitat var av liten 
omfattning. Jämförelsen mellan båtelfiske och spöfiske påvisar stora skillnader i 
fångsteffektivitet där båtelfisket visar sig vara mer effektivt. Mest negativt med 
spöfisket är den stora variationen av fångsterna mellan olika tillfällen. Noterbart är 
att man vid fisketillfällen närmast efter gäddans lek, då tätheten av fisk bedöms vara 
som störst, fångat betydligt färre gäddor. Ett båtelfiske i slutet av mars borde kunnat 
uppvisa större fångstmängder än vad som var fallet i april och maj. Skillnaden i 
fångsteffektivitet bedöms delvis bero att man vid båtelfisket kan fånga fisk långt in i 
vegetationen medan spinnfiske sker på öppet vatten (Figur 18). 

Vid nya båtelfisken föreslås att de genomförs närmare lekperioden samt att 
tidpunkten för samtliga vikar som skall undersökas ligger samlad. Skall nya 
jämförelser utföras med spöfiske bör dessa även genomföras i nära anslutning till 
båtelfisket. Av vikt är även möjligheten att försöka skatta hela vikens gäddbestånd. 
För att kunna göra detta och uppnå en acceptabel säkerhetsnivå bör hela vikarnas 
habitat karteras i 2–3 nivåer baserat på hur bra gäddhabitatet är. Vidare bör en 
fångst-och-återfångst försök göras med gäddor som märks med ”floy tag” i ett par av 
vikar. På detta sätt får man även ett mått på båtelfiskets fångsteffektivitet. 
Bedömningen baserat på innevarande undersökning är att över 100 gäddor kan 
märkas inom ett dygn i Edsviken och Kyrkviken. 
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Figur 18. Illustration av båtelfiske inne i tät övervattenvegetation. 
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Länsstyrelsen skapar samhällsnytta genom rådgivning, samordning, tillstånd, tillsyn, prövning, 
stöd och bidrag.Vi skyddar miljön, ser till att viktiga natur- och kulturvärden bevaras och skapar 
förutsättningar för att utveckla landsbygden och näringslivet i länet. Vi har även samhällsviktiga 
uppdrag inom bland annat krisberedskap, sociala frågor, djurskydd och samhällsplanering.  
På så sätt bidrar vi till Länsstyrelsens vision om ett livskraftigt Östergötland 
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