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SAMMANFATTNING
Glan är en av Östergötlands största sjöar och dessutom centralt belägen nära flertalet
tätorter, däribland Norrköping och Linköping. Glan är klassad som riksintressant ur ett
fiskeperspektiv och sjöns fiskbestånd har under årtionden varit mycket produktivt till
glädje för både yrkesfiskare, fiskerättsägare och allmänheten kring sjön. Arbetet med att
framställa en fiskevårdsplan initierades år 2013 av Glans FVOF med syftet att bidra till
en förvaltning med fokus på att bibehålla rådande status för sjöns fiske och fiskbestånd.
Planen har framställts av Tibblin EcoFish Consulting i nära samarbete med styrelsen i
FVOF med målsättningen att dokumentera historik kring sjöns fisksamhälle och
vattenmiljö med tillhörande förvaltning. I planen ges även en översiktlig beskrivning av
vattenkemiska, hydrologiska och biologiska faktorer som berör sjöns fisksamhälle och
hur förvaltningen potentiellt påverkar dessa. Fiskevårdsplanens ”kärna” återfinns i
avsnittet ”Problembild för fiskevården i Glan” där ett flertal potentiella
fiskevårdsproblem identifieras vilket sedan utmynnar i 30 åtgärdsförslag som ämnar
bidra till en positiv utveckling av Glans fisksamhälle och vattenmiljö och samtidigt vara
till gagn för fiskerättsägare och allmänhet.
Gös har en central roll för fisket och även ekosystemet i Glan då beståndet både är
vältaligt och storväxt och gösen har därmed en nyckelroll i aktuell fiskevårdsplan.
Fisketrycket på Glans gös är dock tämligen högt och det är därför betydelsefullt med
kontinuerlig uppföljning av beståndets status, samt att nämnda fisketryck bibehålls,
alternativt minskar, för att motverka en långsiktig nedgång. För att initiera detta har det
i samband med framställningen av denna fiskevårdsplan genomförts en mindre
undersökning kring sportfiskets ansträngning och uttag, samt fångstdata från yrkes- och
husbehovsfisket.
I Glan återfinns ca 20 arter, däribland fyra arter som är uppförda på ArtDatabankens
rödlista (2010), vilket anses som tämligen högt. Statusen för Glans fiskbestånd bedöms
utifrån provfiskeundersökningar som god medan den allmänna ekologiska statusen anses
som otillfredsställande till följd av övergödningseffekter och vattenreglering. För att
uppfylla miljömålet om ”Levande sjöar och vattendrag” vari Glan bör uppnå god
ekologisk status kvarstår sålunda en del insatser. Aktuell fiskevårdsplan, tillsammans
med den vattenvårdsplan som framställdes 2012, är dock värdefulla verktyg i detta
utmanade men stimulerande arbete.
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INLEDNING
BAKGRUND, SYFTE OCH MÅLSÄTTNING
Under det senaste århundradet har många vattenmiljöer och fisksamhällen förändrats
till följd av mänsklig påverkan. Rådande situation har aktualiserat värdet av att
framställa förvaltningsplaner för att på sikt främja och utveckla både fiskenäring och
naturvärden.
Sjön Glan, en relativt stor sjö belägen längst ner i Motala ströms avrinningsområde, har
historiskt sett påverkats kraftigt av mänsklig aktivitet i form av exempelvis
vattenkraftsutbyggnad och övergödning samtidigt som sjön varit mycket värdefull ur ett
fiskeperspektiv. I syfte att långsiktigt bevara och utveckla sjöns fiskbestånd beslutade
Glans Fiskevårdsområdesförening (FVOF) våren 2013 att initiera arbetet med att
framställa en fiskevårdsplan. Värdet av en sådan plan har dessutom berörts i en tidigare
åtgärdsplan för sjön Glan med fokus främst på vattenmiljön och hur denna kan
förbättras (WRS, 2012). FVOF:s huvudsakliga målsättning med denna fiskevårdsplan är
främst att bevara fiskesamhällets status utan särskilda ekonomiska incitament i form av
ökade intäkter från fiskekortsförsäljning och dylikt. Stort värde läggs vid att skapa
fortsatt goda möjligheter till att bedriva ett småskaligt yrkesfiske och ett fortsatt
produktivt husbehovsfiske för sjöns fiskerättsägare. Vidare önskar FVOF att Glan ska
bibehålla sin status som en populär och attraktiv sportfiskesjö men med fokus på
omkringliggande landsbygd. Fiskevårdsplanen har framställts av Tibblin EcoFish
Consulting i nära samarbete med FVOF vilka även stod för projektets finansiering.
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FISKEVATTNET
ADMINSTRATIV INDELNING
Glans fiskevårdsområde (FVO) bildades år 1989 och förvaltas därefter av Glans
fiskevårdsområdesförening (FVOF). Området avser hela Glan och begränsas av Orga
kvarndamm vid Ljusfors och Fiskeby kraftstation vid Risinge (se karta 1). Totalt
2
omfattar FVO en vattenareal av ca 73,3 km vilka ägs av 102 fastigheter runt sjön,
2
2
fördelat så att dryga 50 km tillhör enskilda och knappa 23 km är samfällda vatten i
skifteslag (www.glansfvo.se). FVOF:s syfte är att samordna fiskets bedrivande och
fiskevården samt att främja fiskerättsinnehavarnas gemensamma intressen. Vidare
upplåter föreningen fiske med handredskap till allmänhet via försäljning av fiskekort.
Tillrinnande vattendrag likt Finspångsån och Ysundaån samt kräftfiske omfattas ej av
FVOF:s verksamhet.

Glans Fiskevårdsområde
Vid Ysunda
avgränsas
fiskevårdsområdet vid
dammluckorna
OBS! Skyltar

Ur GSD-Vägkartan
Lantmäteriet Gävle 2002
Medgivande M2004/5728

Vid Doversund avgränsas fiskevårdsområdet
av bron till allmänna vägen 1152

Fiskeförbud!!! Markeras
med bojar och tunnor.

Karta 1. Översiktskarta för Glan samt begräsningar av Glans FVO (FVOF, 2013).

SJÖBESKRIVNING
Glan är en relativt stor och näringsrik sjö belägen längst ner i Motala ströms
avrinningsområde inom Norrköpings och Finspångs kommuner. Sjön ingår i Södra
Östersjöns vattendistrikt (nr 4) samt Nedre Motala ströms vattenråd vilka tillsammans
med fiskerättsägare arbetar för att främja sjöns biologiska och ekologiska värden. Vidare
ingår Glan i Motala ströms Vattenvårdsförbund (MSV) vilka sedan 1955 ombesörjer
årlig provtagning av bland annat vattenkemi och bottenfauna. Provtagningen sker inom

6

MSV:s mycket omfattande recipientkontrollprogram och genomförs dels vid en
friliggande station mitt i sjön (GB03) och dels i tillrinnande vattendrag (MSV, 2013).
Närmiljön kring sjön präglas av ett omväxlande landskap av skogs- och jordbruksmark
med en varierande strandmiljö av bladvass, sten och block (Tibblin et al., 2012; WRS,
2012; VISS, 2013). Skogslandskapet uppskattas utgöra ca 27 % av närmiljön medan
jordbruksmark utgör ca 19 % (SMHI, 2013). Vidare har sjön stora öppna vattenytor med
avsaknad av tydliga vikar och sund men däremot är bottenstrukturen tämligen
varierande med växlande djupområden, grund och öar. Glan fungerar som vattentäkt för
Norrköping och omkringliggande tätorter. Vidare är sjöns fiskbestånd mycket produktivt
och Glan är klassad som riksintressant för yrkesfisket samt nationellt särskilt värdefull
ur ett fiskeperspektiv (Tibblin et al., 2012). Sjöns fiskbestånd bedöms att ha en god
ekologisk status (Lindberg, 2011) medan den allmänna ekologiska statusen klassas som
otillfredsställande då växtplankton, bottenfauna och fisk bedöms som påverkade av
övergödning. Den kemiska ytvattenstatusen bortsett kvicksilver bedöms dock som god
(VISS, 2013).

Hydrologi
Med en total areal på dryga 73 km2 och en strandlinje på ca 68 km är Glan en av
Östergötlands allra största sjöar. Sjön är belägen 21 m.ö.h. och tillhör
delavrinningsområdet ”Glans utlopp” vilket omfattar 178 km2. Delavrinningsområdet
tillhör i sin tur Motala ströms huvudavrinningsområde med en areal av dryga 15300 km2
vilket omfattar stora delar (ca 70 %) av Östergötlands län. Sjön är relativt djup,
maxdjupet uppges vara runt 23 m medan medeldjupet är ca 10 m och den totala
vattenvolymen beräknas till ca 0,7 km3 (SMHI, 2013). Sjöns tillrinning sker främst via
Motala ströms huvudfåra, Hällestadsån/Finspångsån och Lotorpsån/Ysundaån. Vattnets
teoretiska omsättningstid är ca 2,5-3 månader och Glan avvattnas till endast ett utlopp,
Motala ström i sjöns sydöstra del, vilken transporter vattnet vidare mot Bråviken och
Östersjön (WRS, 2012). I tabell 1 sammanfattas sjödata för Glan.
Tabell 1. Sjödata för Glan (SMHI sjödatabas)

Huvudavrinningsområde
Delavrinningsområde
Sjökoordinater
ID vattenförekomst
Höjd över havet (m)
Areal (km2)
Medeldjup (m)
Max djup (m)
Volym (km3)
Omkrets (km)

Motala ström 67000
Utloppet av Glan 650048-150956
N 58.62.243, Ö 15.95.973
SE649686-151617
21
73,3
9,9
22,8
0,7
67,9
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Reglering
Glan regleras främst via Motala ströms huvudfåra vilken sedan tidigt 1900-tal är
utbyggd för vattenkraftsproduktion. Uppströms sjön sker regleringen i Skärblacka
kraftstation med en fallhöjd om 9 m och medelvattenföring på ca 78 m3/s. Nedströms sjön
regleras Motala ström i Holmens kraftstation, här är fallhöjden 18 m och
medelvattenföring ca 92 m3/s. I Skärblacka kraftstation föreligger minimitappning på 20
m3/s bortsett vid mycket låg tillrinning (Gustafsson, 2005). Till följd av att Glans till- och
utflöden är reglerade påverkas även sjöns vattenstånd, dvs. nivån över havsytan.
Generellt sett varierar denna årligen med ca ± 0,5 m (Fig. 1a) vilket potentiellt sett kan
påverka andelen strandmiljö och grundvattenområden. En mer detaljerad beskrivning av
sjöns vattenstånd under april-juni, dvs. den period då många fiskarter leker i strandnära
vattenmiljöer, visar att vattenståndet även kortsiktigt fluktuerar, om än i något mindre
utsträckning än den årsvisa variationen (Fig. 1b).

Figur 1. a) Årlig minimi- och maximinivå avseende Glans vattenstånd under perioden 2004-2013. b) Glans
vattennivå och dess förändring under perioden april-juni då många fiskarter reproducerar sig i strandnära
vattenmiljöer. Figurerna är genererade utifrån vattenståndsdata hämtade från Tekniska Verkens hemsida
2014-09-11 (www.tekniskaverken.se/matvarden/vattenreglering/glan).

Geologi/morfologi
Genom Östergötland sträcker sig en förkastningslinje från Vättern till Bråviken vilken
innefattar Glan. Detta ger tydliga konsekvenser gällande jordart och naturtyp. Den
norra sidan domineras av höglänt skogsmark med tunna jordlager av morän medan den
södra sidan är ett mer låglänt jordbrukslandskap med tjocka jordlager av lera (SGU,
2013). Sjöns strandmiljö består växelvis av kala klippor, stenstränder och bårder av vass.

Tillrinnande vattendrag och Glans utlopp
I huvudsak sker tillrinningen till Glan via tre större vattendrag; Motala ströms
huvudfåra, Hällestadsån/Finspångsån och Lotorpsån/Ysundaån. Vidare sker viss
tillrinning via det mindre, men ur vattenkemiskt och ekologiskt perspektiv potentiellt
viktiga, vattendraget Torpån. Glan avrinner sedan till Motala ströms huvudfåra vilken
fortsätter österut för att slutligen nå Bråviken och Östersjön. Samtliga dessa vattendrag
är vattenkraftsreglerade vilket medfört stora förändringar gällande flödesregim etc.
Nämnda vattendrag omfattas ej av verksamheten i Glans FVOF men med bakgrund av
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de ekologiska värdena ges nedan kortfattade vattendragsbeskrivningar med fokus på
fiskförekomst:
HÄLLESTADSÅN/FINSPÅNGSÅN
Detta vattendrag mynnar i Dovern, en större vik (sjö) belägen vid Finspångs tätort och
sammankopplad med Glan via ett smalt sund. Nära åns inlopp i Dovern återfinns ett
definitivt vandringshinder i form av ett vattenkraftverk. Närmst kraftverket är ån
kanaliserad och homogen utan större värde för fisklek medan den nedre sträckan är
något mer varierad (Gustafsson, 2005). Den allmänna ekologiska statusen vid Doverns
inlopp till Glan klassades 2009 som måttlig (VISS, 2013).
LOTORPSÅN/YSUNDAÅN
Detta vattendrag har sitt ursprung i skogslandskapet norr om Glan, rinner sedan genom
sjöarna Gron och Åmlången innan den mynnar i Ysundaviken i Glans norra del
(Gustafsson, 2005). Fiskvandring mellan Glan och Åmlången är begränsad till följd av
ett gammalt dämme och ett minikraftverk. Dock är denna sträcka strömmande och anses
som lämpligt habitat för bland annat norslek (Gustafsson, 2005). Den allmänna
ekologiska statusen för sträckan Lotorp-Glan klassades 2009 som god (VISS, 2013).
MOTALA STRÖMS HUVUDFÅRA
Med ett avrinningsområde på hela 15481 km2 tillhör Motala ström sydöstra Sveriges
allra största vattendrag och således betydande för stora delar av vattenmiljön i
Östergötland. Sedan tidigt 1900-tal är Motala ström vattenkraftsreglerad, sammantaget
finns det åtta kraftstationer. Vattendraget har sitt ursprung i Vätterns utlopp i Motala
och rinner sedan österut, bland annat genom sjöarna Boren och Roxen. Under denna
sträckning ansluter dessutom de relativt stora vattendragen Stångån och Svartån.
Motala ström mynnar sedan ut i Glan vid Skärblacka i sjöns sydvästra del och är det
klart största tillrinnande vattendraget. Vattendragets ekologiska status bedöms som
måttlig, både upp- och nedströms Glan, till följd av övergödning och morfologiska
förändringar (VISS, 2013).
Omkring 1 km uppströms Glan begränsas fiskvandring och annan fauna av Skärblacka
kraftstation. Bortsett kraftigt påverkad vattenföring är även denna sträcka rensad
genom att block och sten sprängts i syfte att skapa en kanalliknande karaktär och således
saknas gynnsamma förutsättningar för fisklek. Ett undantag är dock de bropelare som
finns just nedströms kraftverket där sten och block ännu i viss mån skapar förutsättning
för fisklek, främst asp. Generellt är vattenflödet tämligen bra med en minimitappning om
ca 20 m3/s bortsett vid mycket låg tillrinning (Gustafsson, 2005). Glan avrinner sedan
via Motala ström som transporterar vattnet österut för att slutligen nå Bråviken i
Östersjön. Vid Fiskeby, ca 3 km nedströms sjön, återfinns Holmens kraftstation där
utflödet regleras.
TORPÅN
Torpån har sin källa i sjön Ören och rinner sedan bland annat via sjön Mårn innan den
mynnar i Glan nedströms Orga Kvarn. Medelvattenföringen är ca 0,55 m3/s med ett
9

avrinningsområde på 85 km2 främst bestående av jordbruksmark. Orga Kvarn utgör ett
definitivt vandringshinder men nedströms detta finns en kortare strömsatt sträcka (ca
100 m) med en varierad bottenstruktur lämplig för fisklek (Gustafsson, 2005). Den
allmänna ekologiska statusen för sträckan Mårn-Glan klassades 2009 som måttlig till
följd av övergödning (VISS, 2013).

NATUR OCH MILJÖ
I likhet med de uppströms belägna sjöarna Boren och Roxen så skiljer sig naturtypen
väsentligt mellan Glans södra respektive norra sida till följd av den förkastningsbrant
som sträcker sig längs med Motala ström rakt igenom Östergötland. Sjöns norra sida
domineras av skogsmark och strandmiljön är klippdominerad och med relativt djupt
vatten nära land. Söder om sjön däremot dominerar det Östgötska slättlandskapet med
bördig jordbruksmark och en lägre strandlinje och grundare vattenpartier.

Fiskfauna
Omkring 20 arter förekommer i Glan varav 13 är verifierade från
provfiskeundersökningar (Dahlberg & Engström, 2001; Lindberg, 2011). Generellt sett
har sjön ett mycket produktivt fiskbestånd även om produktionen under det senaste
årtiondet minskat en aning (Lindberg, 2011). Abborre, mört och gärs är viktmässigt de
dominerande arterna. Sjön hyser bland annat de ekologiskt skyddsvärda, enligt
ArtDatabankens rödlista (2010), arterna asp, lake, vimma och ål. Ur ett ekonomiskt
perspektiv, dvs. värdefull för yrkes- och binäringsfiske samt fiskekortsförsäljning, är
utan tvekan gös den mest betydelsefulla arten. Glans fiskbestånd klassas som
”riksintressant ur fiskeperspektiv” (Tibblin et al., 2012). Vid det senaste provfisketillfället
(år 2010) bedömdes den ekologiska statusen för Glans fiskbestånd som god (Lindberg,
2011).

Bottenfauna
Status för sjöns bottenfauna baseras på provtagning inom MSV:s
recipientkontrollprogram vid stationen Bf06 (MSV, 2013). Undersökningar som
genomfördes år 2012 visade på att Glans bottenfauna visade på ett måttligt antal arter
men mycket högt individantal vilket genererade att dess status bedöms som måttlig
(MSV, 2012).

Växt- och djurplankton
Växtplankton spelar en central roll i akvatiska ekosystem genom att med sin fotosyntes
(inbindning av ljusenergi) vara grundsten för näringskedjan genom att utgöra föda för
djurplankton vilka i sin tur är fundamentala som föda till fisksamhället. Kraftiga
blomningar av växtplankton kan dock medföra försämrad vattenkvalitet till följd av
toxiner (gifter främst producerade av kvävefixerande blågrönalger). Dessutom kan
nedbrytning av stora mängder växtplankton/alger orsaka mycket låga syrgasnivåer på
bottnarna. Statusen för Glans växtplanktonsamhälle baseras på provtagning inom
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MSV:s recipientkontrollprogram vid stationen GB03 och aktuella analyser visar på
måttlig status (Calluna, 2012).

Makrofyter (undervattensvegetation)
Makrofyter är vad som i vardagligt språk ofta benämns som ”sjögräs”. Generellt sett har
dessa en något undanskymd roll inom vatten- och fiskevården trots att makrofyter utgör
en mycket viktig del av sjöars ekosystem och är av stor betydelse både för vattenlevande
organismer och vattenkemin. Exempelvis är makrofyter värdefulla som gömslen för
insektslarver och fisk samtidigt som de stabiliserar bottensubstratet. Olika arter av
makrofyter ger olika förutsättningar för smådjur och fisk och vissa arter är även
betydelsefulla för fågellivet, bland annat som föda. Sammansättningen av arter och
utbredning av dessa bestäms av många faktorer, bland annat vindexponering,
bottensubstrat, ljusförhållanden, temperatur, näringstillgång och konkurrens.
Bortsett från grunt vatten där både nateväxter och gul näckros är vanligt förekommande
är Glans makrofytsamhälle sannolikt tämligen sparsamt, både gällande mängd och
artrikedom, till följd av det relativt låga siktdjupet. Tyvärr råder stor kunskapsbrist
avseende sjöns makrofytsamhälle vilket belyser värdet av att genomföra en inventering
likt den i Boren år 2006 i regi av Peter Gustafsson (Ekologi.nu).

VATTENKEMI
Glan omfattas av det recipientkontrollprogram som Motala ströms Vattenvårdsförbund
(MSV) initierade redan år 1955 även om vattenprovtagning startade först i mitten av
1960-talet. Vattenkemisk provtagning (fosfor, kväve, syrgas, siktdjup etc.) genomförs vid
ett flertal provtagningsstationer i anslutning till sjön, däribland; Motala ström
uppströms (GB02) respektive nedströms Glan (GB06), en friliggande station i sjön
(GB03) samt i de tillrinnande vattendragen Finspångsån/Doverns utlopp (Fi07) och
Ysundaån/Åmlångens utlopp (Fi09). Nedan presenterade figurer avseende vattenkemi är
generade med data från mätstation GB03 inom nämnt recipientkontrollprogram (MSV,
2013).

Tillståndsbedömning av vattenkvalitet
Inom MSV:s recipientkontrollprogram mäts ett flertal parametrar inom vattenkemi.
Näringsämnen, d.v.s. fosfor och kväve, är centralt då detta i mångt och mycket styr den
biologiska produktionen i sjön. Analys av mätvärden under perioden 2009-2011 visade
på, enligt naturvårdsverkets tidigare bedömningsgrunder, höga halter av fosfor
(totalfosfor 30-35 µg/l) och måttligt höga halter av kväve (totalkväve 700-800 µg/l).
Dessa värden låg till grund för statusbedömningen ”otillfredsställande” av sjöns
näringsämnen (Calluna, 2012). Gällande syrgashalter har Glan vid upprepade tillfällen
uppvisat syrebrist och statusen klassas i nuläget som måttlig eller sämre (Calluna, 2012).
Sjöns siktdjup har god status och är idag runt 2 m medan den sammanvägda statusen för
växtplanktonsamhället bedöms som måttlig (Calluna, 2012). Glan uppvisar ingen
tendens till försurning med ett stabilt pH omkring 7,5.
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Näringsämnen (fosfor och kväve)
Näringsämnena fosfor (P) och kväve (N) är mycket betydelsefulla för akvatiska
ekosystem då de generellt reglerar produktionen av fotosyntetiserande organismer
(främst växtplankton) och sålunda utgör fundamental bas för hela det akvatiska
ekosystemets produktion inklusive fisk. I limniska (sötvatten) miljöer är
fosforkoncentration vanligen det som begränsar produktionen medan kväve är
begränsande i marin miljö. Dock förekommer undantag, exempelvis kan mycket höga
fosforhalter i limnisk miljö leda till ett kvävestyrt ekosystem vilket potentiellt kan
medföra blomning av skadliga kvävefixerande blågrönalger.
Motala ströms avrinningsområde är ursprungligen ett relativt näringsfattigt
vattensystem genom sitt ursprung i Tivedens skogsbygder och Vättern. Till följd av allt
högre mänsklig påverkan, bland annat i form av ökade avloppsutsläpp och gödsling av
jordbruksmark, så har fosfor- och kvävekoncentrationerna ökat kraftigt i nämnt
vattensystem (Tibblin, 2010; Tibblin et al., 2012; Tibblin, 2013). Den allt sämre
vattenkvalitén var dock en bidragande orsak till att allmänna vattenreningsverk
etablerades under 1960-talet och sedan dess har sjöar och vattendrag långsamt börjat
återhämta sig, framförallt gällande totalfosforhalter.
Trenderna avseende totalfosfor- och totalkvävehalter i Glan under perioden 1975-2010
visar på en långsam förbättring gällande sjöns närsaltstillstånd men halterna klassas
fortsatt som höga (Fig. 2). Dess status bedöms som otillfredsställande med målsättningen
att sänka totalfosforhalten till 25 µg/l för att uppnå god status enligt vattendirektivet
(WRS, 2012). En sådan förbättring skulle sannolikt innebära en förändrad vattenmiljö
med exempelvis förbättrat siktdjup men samtidigt kommer detta sannolikt medföra
förändringar av fisksamhället, både gällande produktion och art- och storleksfördelning.
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Figur 2. Förändringar i Glans närsaltstillstånd avseende totalfosfor (a) och totalkväve (b) presenterat som
femårsmedelvärden under perioden 1975-2010. Klassning enligt följande; totalfosforhalt: 12-25 µg/l =
måttliga, 25-50 µg/l = höga, 50-100 µg/l = mycket höga; totalkvävehalt: 300-600 µg/l = måttliga, 600-1200
µg/l = höga, 1200-5000 = mycket höga (Naturvårdsverket, 1999). Felstaplarna motsvarar
standardavvikelsen.

In- och uttransport av näringsämnena fosfor och kväve från ett vattensystem indikerar
huruvida det tillför (källa) eller absorberar (sänka) näringsämnen. Data från år 2010
indikerar att fosfor tillförs från Glans sediment medan kväve upptas. Således bidrar
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Glan till att höja fosforhalten i nedströms belägna vattenmiljöer medan kvävehalten
sjunker (WRS, 2012).

Syretillstånd
Vattnets syretillstånd är av fundamental vikt för såväl organismer som flertalet
sedimentkemiska processer och låga syrenivåer kan ge dramatiska effekter i form av
botten- och fiskdöd. Sjöars syretillstånd styrs främst av produktionsförhållanden i form
av organisk belastning samt av vattentemperatur med tillhörande eventuella
skiktningar. Syrgashalten i Glan har under den senaste 35-årsperioden vid upprepade
tillfällen varit mycket låg, ibland i princip syrefritt (Fig. 3a). Dessa perioder inträffar
generellt under sensommaren med höga vattentemperaturer och svaga vindar vilket
skapar dålig syresättning alternativt på senvintern då dåligt ljusgenomsläpp begränsar
nybildning av syre genom fotosyntes. Låga syrehalter under flera efterföljande år, vilket
skedde i Glan under tidigt 2000-tal, kan ge tydliga förskjutningar i fisksamhället p.g.a.
störd reproduktion och rekrytering. I dags läge klassas Glans syretillstånd som måttlig
till sämre status (Calluna, 2012).
Allmänt sett uppkommer syrebrist vid nedbrytning av stor biomassa till följd av hög
produktion. Organisk belastning (TOC) är ett mått på den totala mängden kol som finns
tillgängligt i vatten och således speglar detta produktionen vilket i sin tur påverkar
syrgasförbrukning och sannolikheten till låg syrgashalt. Dock är det så att halterna av
TOC i Glan har under den senaste 35-årsperioden klassats som låga till måttliga (Fig. 3b)
vilket inte fullt förklarar de låga syrgasnivåerna under samma period.
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Figur 3. Syretillståndet i Glan presenterat som lägsta årliga syrehalt (mg/l) (a) samt femårsmedelvärde av
organisk belastning (mg/l) (b) under perioden 1975-2010 respektive 1986-2010. Klassning enligt
Naturvårdsverkets bedömningsgrund (1999); <0,8 mg/l = syrefritt, 0,8-3 mg/l = syrefattigt, 3-5 mg/l =
svagt, 5-7 mg/l = måttligt, >7mg/l = syrerikt. Felstaplar i figur (b) motsvarar standardavvikelsen.

Siktdjup, vattenfärg, turbiditet (grumlighet) och klorofyllhalt
Siktdjupet i en sjö har en central roll för ekosystemets funktion och vice versa. Ett stort
siktdjup medför bland annat att undervattensvegetation kan sprida sig till djupare
vatten och på så vis stabilisera sediment och bottnar med bättre vattenkvalitet som följd.
Vidare är ett stort siktdjup generellt sett positivt för rovfisk likt abborre och gädda
medan det ofta är negativt för gös. Å andra sidan återspeglar siktdjupet i stor grad
ekosystemets status. Hög närsaltsbelastning (fosfor och/eller kväve) ger en hög
produktion (läs hög klorofyllhalt till följd av hög produktion av växtplankton) vilket
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vanligen leder till sämre siktdjup. En sådan miljö är ofta gynnsam för karpfisk likt mört
och braxen men även nämnda gös. Vidare påverkas siktdjupet dels av vattenfärg och dels
av grumlighet vilka i sin tur påverkas av bland annat mängden humus- och lerpartiklar.
I Glan har siktdjupet under den senaste 35-årsperioden varit tämligen litet, runt ca 2 m
även om en långsam ökning går att skönja. Aktuell status är klassad som god enligt
vattendirektivet (Fig. 4a) (Calluna, 2012; VISS, 2013). Glans vatten har under samma
period (bortsett 2005-2010 då inga mätningar genomfördes) klassats som måttligt färgat
men med en sjunkande trend vilket sannolikt är kopplat till det långsamt ökande
siktdjupet (Fig. 4b). Mätningar av turbiditet (grumlighet) initierades inom MSV:s
recipientkontrollprogram år 2000 som ett komplement till, alternativt ersättning för,
mätningar av vattenfärg. Under perioden 2000-2005 var medelvärdet knappa 11 FNU
för sedan minska till dryga 3 FNU under följande femårsperiod (Naturvårdsverket,
2007). Dessa värden indikerar en tämligen kraftig grumlighet. Gällande klorofyllhalten
så har dessa mätts inom nämnt program sedan 1991. Medelvärdena µg klorofyll/l) över
fem år har pendlat mellan 8,44 - 10,89 utan någon tydlig trend. Klorofyllhalterna i Glan
klassas enligt vattendirektivet som måttlig till sämre status (VISS, 2013).
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Figur 4. Utveckling och förändring av siktdjup (a) respektive vattenfärg (b) i Glan under perioden 19752010. Provtagning av det senare avslutades 2004 och ersattes av absorbansanalys. Klassning enligt
Naturvårdsverkets bedömningsgrund (1999); siktdjup: 0-1 m = mycket litet, 1–2,5 m = litet, 2,5–5 m =
måttligt, 5-8 m = stort, >8 m = mycket stort; vattenfärg: 0-10 = obetydligt, 10-25 = svagt, 25-60 = måttligt,
60-100 = betydligt, >100 = starkt. Felstaplarna motsvarar standardavvikelsen.

Surhetstillstånd, pH och buffertkapacitet
Försurning har allmänt sett varit ett relativt stort problem i svensk vatten- och fiskevård
främst till följd av allt surare nederbörd. I Glans fall råder dock inga
försurningstendenser och har inte heller gjort så över en längre tid (Fig. 5a). Snarare är
nuvarande pH aningen högt i relation till neutralt pH (7) men detta är på intet vis
oroväckande. Orsaken till detta är sannolikt hög fotosyntes av växtplankton, vilket höjer
pH, samt den kalkrika berggrunden söder om sjön vilket borgar för god buffertförmåga
gentemot försurning. Det senare styrks av att sjöns alkalinitet (mått på buffertförmåga)
visar på god buffertförmåga och således är risken för försurningstendenser i sjön mycket
liten även i framtiden (Fig. 5b).

14

8,5

Femårsmedelvärde pH

Alkalinitet (mekv/l)

8,0
7,5

pH

7,0
6,5
6,0
5,5
5,0
4,5
4,0

1,20
1,00
0,80
0,60
0,40
0,20
0,00

1975-1980 1981-1985 1986-1990 1991-1995 1996-2000 2001-2005 2006-2010

Femårsmedelvärde alkalinitet

1975-1980 1981-1985 1986-1990 1991-1995 1996-2000 2001-2005 2006-2010

Femårsperioder

Femårsperioder
b)
Figur 5. Trender gällande pH (a) och alkalinitet (buffertförmåga) (b) i Glan under perioden 1975-2010..
Klassning enligt Naturvårdsverkets (1999) bedömningsgrund (pH: >6,8 = nära neutralt, 6,5-6,8 = svagt
surt, 6,2-6,5 = måttligt surt, 5,6-6,2 = surt, <5,6 = mycket surt; alkalinitet: <20 = mycket god, 0,10-0,20 =
god, 0,05-0,10 = svag, 0,02-0,049 = mycket svag, <0,019 = obetydlig buffertkapacitet).
a)

Metaller i fisk
Låga halter av flertalet metaller förekommer naturligt i sjöar och vattendrag, både i dess
sediment, vatten och organismer. Direkt tillförsel via industri- och avloppsutsläpp
och/eller indirekt tillförsel via kemiska processer som t.ex. försurning och syrebrist kan
dock förhöja metallhalterna. I dags läge bedöms halterna av kadmium, koppar och nickel
att ha stor avvikelse från förväntade värden medan zinkhalten har mycket stor
avvikelse. Övriga analysvärden (bly, kvicksilver och krom) visar avvikelse från
förväntade halter (Calluna, 2012).

GLANS FISKBESTÅND
Ett givande fiske utifrån både sport-, yrkes- och husbehovsfiskets perspektiv (enkät,
2013) vittnar om att Glans fiskbestånd både är produktivt och med en gynnsam art- och
storleksfördelning. Att bedöma status för ett fiskbestånd är dock svårt baserat på
muntliga uppgifter alternativt fångstdata då dessa parametrar i mångt och mycket
speglar ett visst mått av subjektivitet. För att möjliggöra trendanalyser och kvalitativa
statusbedömningar är det därför av största värde att genomföra upprepade
standardiserade provfisken, dels för att skönja trender inom aktuell sjö och dels för
jämförelser med fiskesamhällen från andra sjöar (Kinnerbäck, 2001). Ett välfungerande
”provfiskeprogram” med upprepade ansträngningar över tid kan därför ge mycket
värdefull information om fiskesamhällets status likt rekrytering (föryngring),
miljöstörningar, fisketryck etc.
En stor begränsning i svensk fiskevård är dock att sådana undersökningar ofta saknas
eller är mycket bristfälliga (Tibblin et al., 2012). I Glan är dock situationen något mer
gynnsam då provfisken genomförts vid tre tillfällen, år 1990, 2001 och 2010 (Björk, 1990;
Dahlberg & Engström, 2001; Lindberg, 2011). Det förstnämnda provfisket genomfördes
dock med en något annan metodik än dagens vilket omöjliggör direkta jämförelser. Vid
den senaste provfiskeundersökningen bedömdes den ekologiska statusen för Glans
fiskbestånd som god (Lindberg, 2011).
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ALLMÄN BEDÖMNING
Resultaten från de tre genomförda provfiskeundersökningarna visar på en långsam
minskning (ca 20 %) av fiskbiomassa i Glan, sannolikt en följd av allt lägre
närsaltskoncentrationer (Lindberg, 2011). Framförallt är det biomassan av mört, gers
och löja som minskat medan fångsten av övriga arter är mer eller mindre oförändrade
mellan 2001 års och 2010 års provfiske (Lindberg, 2011). Vidare har fiskens medelstorlek
ökat något vilket tillsammans med minskningen i biomassa visar på att Glans
fiskbestånd nu utgörs av färre men större individer, framförallt gällande rovfisk. Detta
styrks ytterligare av att kvoten fiskätande individer (främst abborre och gös > 15 cm) i
provfiskefångsten har ökat till ca 40 %. Dock bedöms tillväxten hos juvenil fisk, främst
abborre och mört, som något lägre än i ”systersjön” Roxen (Lindberg, 2011).
Provfiskeundersökningen från 2010 visar på att abborre är den antalsmässigt
dominerande arten medan abborre tillsammans med mört och gers dominerar avseende
biomassa. Vidare föreligger, enligt nämnt provfiske, inga tecken på
rekryteringsstörningar vare sig hos abborre, gös eller mört. Avseende gös verkar
beståndet vara tämligen starkt och fortsatt stabilt mellan provfiskeundersökningarna
2001 och 2010 medan andelen nors minskat betydligt. Bestånden av asp, siklöja och
vimma verkar enligt provfiskeundersökningarna som tämligen svaga. Statusen för Glans
fiskbestånd bedömdes vid 2010 års provfiske som god och generellt sett visar sjön på en
positiv art- och storleksfördelning. För mer information om genomförda provfisken och
dess metodik och resultat läs Dahlberg & Engström (2001) samt Lindberg (2011).

ARTBESKRIVNINGAR
Då Glan är en relativt stor och djup sjö belägen långt ner i avrinningssystemet skapas
det förutsättningar för ett tämligen artrikt fisksamhälle. Enligt uppgift förekommer 20
arter, varav 13 är verifierade via provfiske och övriga sju via muntliga uppgifter från
fiskerättsägare, yrkesfiskare och sportfiskare, vilket anses som relativt artrikt. Glans
omväxlande karaktär av djupområden och grund medför att arterna sannolikt inte är
jämnt spridda över sjön utan de förekommer i olika tätheter beroende på arternas olika
preferenser.
Tyvärr finns det begränsad kunskap om statusen för majoriteten av Glans fiskarter
bortsett de provfisken som genomförts samt fångstdata från yrkesfisket. Nedan ges dock
en översiktlig bild och statusbedömning för vardera art samt kortfattade
artbeskrivningar med tillhörande illustrationer (Gösta Sundman; Wilhelm von Wright).
Mer utförliga beskrivningar av vardera arten återfinns i ”Nationalnyckeln
Ryggsträngsdjur: Strålfeniga fiskar” av Kullander et al. (2012). Vidare omfattar vardera
beskrivningen i viss mån allmänna råd avseende artspecifik fiskevård i syfte att
komplettera avsnittet ”Problembild för fiskevården i Glan”.
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ARTBESKRI VNI NG

Abborre ( Perca fluviatilis)

Hotkategori

Abborren anses inte vara hotad.

Biotopval

Abborren är allmän i hela
Sverige, inklusive kustmiljö, och
tillhör en av våra allra mest
populära sport- och matfiskar.
Sommartid återfinns den ofta
strand- och ytnära för att under
övriga året söka sig till djupare
vatten.

Lek

Leken sker på våren, vanligen
april-juni, då honan fäster sina
romsträngar i vegetationsrika
områden alternativt andra
undervattensstruktur som
risvasar, sjunkna träd etc.

Vandringar

Abborren anses vara relativt
stationär men lekvandringar till
rinnande vattendrag
förekommer.

Könsmognad

Hanen blir könsmogen vid 2-4
års ålder och honan vid 3-5 år.

Ålder och storlek

Generellt sett blir abborren 10-15
år och upp till 1,5 kg dock
förekommer fisk med en ålder av
ca 20 år och vikt över 2 kg.
Honan blir allmänt större än
hanen.

Sportfiskerekord
Sverige

Abborren påträffas spridd över hela Glan och även i
viss mån i mynningsområdena till sjöns tillrinnande
vattendrag. Tidigare var denna art en av sjöns
”karaktärsarter” vilket inte minst avspeglas av
yrkesfiskets fångster (se avsnittet ”Fisket och uttaget”)
samt att sportfisket ofta riktades mot abborre (enkät,
2013).
Att döma av yrkesfiskets fångster verkar dock
abborrebeståndet tydligt minskat under den senaste
10-årsperioden. En tänkbar förklaring är en ökad
konkurrens från ett allt mer talrikt bestånd av gös.
Detta styrks även av resultatet från provfisket år 2010
vilket visade på större men färre abborrar i jämföresle
med tidgare provfisken år 1990 och 2001 (Lindberg,
2011). Dock visar nämnt provfiske att abborren
fortfarande är en av sjöns dominerande arter då de
utgjorde drygt 50 % av totalfångst gällande antal. Det
föreligger sålunda inga uppenbara ”hot” mot artens
status i sjön och det bedöms därför inte som nödvändigt
med någon artspecifik fiskevård.

3,15 kg

Sportfiskerekord Glan
Uppgift saknas

Allmänt

Abborrens rekrytering gynnas av
höga sommartemperaturer. Som
tvåsomrigt yngel (∼ 10 cm) byter
abborren föda och äter då mest
bottendjur för att sedan vid en
storlek av ca 15 cm övergå till att
främst äta småfisk.
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ARTBESKRI VNI NG

Asp ( Aspius aspius)

Hotkategori

Aspen är klassad som nära hotad
(NT) och en Natura 2000 art.

Biotopval

Arten påträffas frilevande ute på
öppna vattenvidder, under
sommaren ofta nära ytan.

Lek

Leken sker på våren, vanligen
direkt i anslutning till
islossningen, i tillrinnande
vattendrag med bottensubstrat
bestående av grus och sten.

Vandringar

Som könsmogen vandrar aspen
upp i tillrinnande vattendrag för
lek. Ynglen vandrar sedan ut till
sjömiljön inom några veckor
efter dess kläckning.

Könsmognad

Könsmognad inträffar vid en
ålder av 3-5 år.

Ålder och storlek

Aspen kan nå en längd på ca 120
cm och en vikt av dryga 10 kg.
Vanlig vikt är dock 3-5 kg.

Sportfiskerekord
Sverige
8,03 kg

Sportfiskerekord Glan
> 5 kg

Allmänt

Aspen är en av Sveriges mest
storvuxna och sällsynta
karpfiskar och dessutom en
utpräglad rovfisk. Som vuxen
lever den i stort sett uteslutande
på mindre bytesfisk och jagar
gärna ytnära. Den svenska
populationen av asp har i
modern tid drastiskt minskat till
följd av framförallt biotopförlust
i form av
vattenkraftsutbyggnad.

Aspen lever större delen av sitt liv frilevande ute i Glan
och påträffas sporadiskt i fångsterna från både
mängdfångande redskap samt handredskap. Under
lektid vandrar aspen sannolikt till sjöns tillrinnande
vattendrag men i vilken omfattning är tyvärr ej känt
även om ansträngningar gjorts i syfte att kartlägga
detta (Gustafsson, 2005). Allmänt verkar dock arten ha
sviktande status i sjön då den iakttas alltmer sällan
under lektid.
Det fångas dock fortfarande enstaka exemplar både via
nätfiske och sportfiske och även vid provfisket 2010.
Det är dock uppenbart att arten är i behov av åtgärder
för att nå en tillfredställande status, exempelvis bör
den fredas från all form av fiske samt åtgärda dess
lekhabitat i de tillrinnande vattendragen. Mer utförlig
beskrivning av dessa lekområden återfinns i
Gustafsson (2005).
Då Glans bestånd av asp är sviktande samtidigt som
arten är uppförd på den svenska rödlistan under
kategorin ”nära hotad” (ArtDatabanken, 20101) bör
arten i viss mån prioriteras inom fiskevården i sjön. I
syfte att bevara aspen i Glan bör dess lekområden i
angränsande vattendrag åtgärdas samt uttaget
minimeras (alternativt förbjudas).
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ARTBESKRI VNI NG

Löja ( Alburnu s alburnu s)

Hotkategori

Löja anses ej hotad.

Biotopval

Allmän i hela landet bortsett
från fjällmiljö. Arten är främst
stimlevande och påträffas
sommartid nära ytan medan
vintern spenderas på djupare
vatten.

Lek

Reproduktionen sker i maj-juni
över stenig botten nära land.

Vandringar

Löjan vandrar i stim vid födosök.

Könsmognad

Könsmognad inträffar vid en
ålder av ca 3 år.

Ålder och storlek

Arten når en ålder av ca 11 år och
blir sällan längre än 15-20 cm.

Sportfiskerekord
Sverige
Ej registrerat

Sportfiskerekord Glan
Uppgift saknas

Allmänt

En slank, silverglittrande
mörkryggad karpfisk som lever i
stim. Födan söks främst i
vattnets mellanskikt eller ytnära
och utgörs mestadels av
hinnkräftor och vattenlevande
smådjur.

Arten påträffas sannolikt över hela sjön och även i
anslutning till dess tillrinnande vattendrag. Benlöja är
även en betydelsefull bytesfisk för rovfisk likt abborre
och gädda. Vidare är det en utpräglad stimfisk som ofta
påträffas i höga tätheter i hamnar och dylikt, ofta då
under våren i anslutning till lek. Dock kan arten även
”stimma” under hösten och då påträffas i mycket höga
koncentrationer i miljöer likt de på våren. Orsaken till
detta är ej fastlagen men det kan vara en form av att
söka skydd.
Benlöja har en ganska tillbakadragen roll i fiskevården
då den saknar specifikt skyddsvärde (dvs. arten är
relativt vanlig) och inte heller är någon betydande
mat- eller sportfisk. Således finns begränsad kunskap
om artens status i Glan. Vid provfiskeundersökningen
2010 fångades det en del benlöja i de pelagiska näten
men samtidigt saknades den i de bottensatta garnen.
Allmänt verkar arten inte vara överdrivit vanlig i sjön
men det föreligger dock ingen särskild oro för artens
status och därav har den ingen särskild prioritet för
fiskevården.
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ARTBESKRI VNI NG

Björkna ( Abramis bjoerkna)

Hotkategori

Björkna anses ej hotad.

Biotopval

Arten finns främst i södra och
mellersta delarna av Sverige där
påträffas i både sjöar och
vattendrag. Främst trivs den i
grunda vegetationsrika vikar
med hög vattentemperatur.

Lek

Sverige där påträffas i både sjöar
och vattendrag. Leken sker i junijuli på gräsbevuxna grunda
sandbottnar.

Vandringar

Björknan påträffas både solitärt
och i stim men genomför inga
tydliga vandringar även om
kustbestånd anses lekvandra till
vattendrag.

Könsmognad

Könsmognad inträffar vid en
ålder av ca 2-4 år och en längd
av ca 10-12 cm.

Ålder och storlek

Björknan kan nå vikter uppemot
1,5 kg men sällan över 1 kg.

Sportfiskerekord
Sverige
1,48 kg

Sportfiskerekord Glan
Uppgift saknas

Allmänt

Björknan är en karpfisk som lätt
förväxlas med en småvuxen
braxen men skiljs från denna
genom sina röda fenor och
oproportionerligt stora ögon.
Dessutom blir arten betydligt
mindre än braxen. Björknans
föda består av allehanda
bottendjur som kräftdjur,
maskar och blötdjur.

Björknan förefaller vara tämligen allmän i Glan då
arten var den fjärde mest vanligt förekommande i
provfiskeundersökningen 2010 och artens status i sjön
förefaller därför som god. Gällande fångst av björkna i
fisket med mängdfångade redskap i Glan är denna art
”ihopklumpad” med övriga karpfiskar som foderfisk
vilket begränsar trendanalys av fiskets uttag.
Uppenbart är dock att fångsten av foderfisk tydligt
minskat vilket troligen avspeglar en minskning även av
björkna. Sannolikt uppehåller sig björknan främst i
Glans grunda vikar där den i många fall kan vara en
betydande bytesfisk för rovfisk likt abborre och gädda.
Björknan är även känd för att hybridisera med andra
karpfiskar, främst mört och braxen, och i vissa bestånd
är sådan ”blandningar” mycket vanligt förekommande.
Då björknan inte är någon särskilt uppskattad matfisk
samt relativt småväxt är intresset kring arten ganska
svagt. Dock förekommer ett visst riktat sportfiske mot
”troféfiskar” med vikter överstigande 1 kg samt nyttjas
den i vissa fall som betesfisk till kräfta. Trots en
eventuell sviktande beståndstatus för björkna i Glan
bedöms inte arten vara i behov av artspecifik fiskevård
då arten är av föga ekonomiskt intresse.
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ARTBESKRI VNI NG

Braxen ( Abramis brama)

Hotkategori

Braxen anses ej hotad.

Biotopval

Påträffas i Sveriges södra och
mellersta delar och trivs främst i
grunda, näringsrika och varma
sjöar och vattendrag. Främst
trivs arten i grunda vikar med
mycket vegetation och hög
vattentemperatur.

Lek

Braxen leker nattetid i maj-juni
på gräsbevuxna bottnar med
djup av 0,5-1,5 m.

Vandringar

Arten påträffas ofta i stora stim
och företar sig då ofta
vandringar både gällande
födosök och lek.

Könsmognad

Könsmognad inträffar vid en
ålder av ca 3-6 år.

Ålder och storlek

Braxen kan nå vikter uppemot 10
kg och ca 80 cm.

Sportfiskerekord
Sverige
7,96 kg

Sportfiskerekord Glan
Uppgift saknas

Allmänt

En av Sveriges mer storväxta
karpfiskar. Braxens föda består
av maskar, insektslarver och
småfisk. Storväxta exemplar
födosöker gärna pelagiskt (uppe i
vattenmassan) och kan i vissa
fall vara en stark konkurrent till
nors och siklöja.

Braxen är en av de mer karaktäristiska karpfiskarna i
Sverige då dessa kan bli rejält storväxta. I Glan är
arten känd från provfiskeundersökningarna men
beståndet förefaller inte som särskilt talrikt. Med
bakgrund av den tydliga minskningen av fångad
”foderfisk” inom det yrkesmässiga fisket har braxen, i
likhet med björkna, sannolikt minskat i sjön under det
senaste decenniet. Vidare förekommer inte heller
muntliga uppgifter om ett bestånd av mycket storväxt
braxen likt det som är dokumenterat i ”systersjön”
Roxen (Tibblin, 2011).
Historiskt sett var braxen en uppskattad matfisk i
Sverige men numer är det sällan den saluförs även om
arten fortfarande är en populär matfisk i andra delar
av Europa. Inte heller ur sportfiskesynpunkt är braxen
särskilt uppskattad även om vissa ”specialister” riktar
sitt fiske mot storväxta individer. Således föreligger
ingen speciellt artspecifikt fokus avseende fiskevård.
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ARTBESKRI VNI NG

Faren ( Abramis ballaru s)

Hotkategori

Faren anses ej hotad.

Biotopval

En av Sveriges mer sällsynta
karpfiskar är arten faren. Arten
är en stimfisk som uppehåller sig
pelagiskt (frilevande) i
vattenmassan under långa
stunder.

Lek

Faren leker under våren (aprilmaj) och gärna då i rinnande
vattendrag. Främst föredrar
arten vegetationsrika bottnar
eller översvämmande
strandängar.

Vandringar

Arten lekvandrar gärna till
tillrinnande vattendrag men
även vid födosök.

Könsmognad

Könsmognad inträffar vid en
ålder av ca 3-4 år vid en längd av
15-27 cm.

Ålder och storlek

Faren blir sällan längre än 25
cm. Maxvikt anses vara omkring
1 kg.

Sportfiskerekord
Sverige
0,86 kg

Sportfiskerekord Glan
Uppgift saknas

Faren är en tämligen ovanlig art i svenska vatten och
inte heller verkar beståndet i Glan vara särskilt talrikt.
Att arten förekommer i sjön grundas främst på
muntliga uppgifter då den ej fångats inom de
genomförda provfiskena. Kroppsformen är något mitt
emellan mört och björkna men faren skiljer sig
utseendemässigt ifrån dessa och övriga karpfiskar
genom sin avsevärt bredare analfena (Kullander et al.,
2012). Generellt sett bedrivs det inget fiske av faren,
bortsett från vissa ”artspecialister” vilka riktar fisket
mot storväxt faren under dess lekvandring inom främst
Mälarens och Väringens vattensystem.
Då faren inte hyser något större ekonomiskt eller
ekologiskt värde är arten av underordnad betydelse för
fiskevården. Dock är arten tämligen ovanlig vilket
motiverar att förekomst och status för arten bör
dokumenteras samt att begränsa uttaget av faren då
stor osäkerhet råd kring beståndsstorlek etc.

Allmänt

Faren är en långsamtväxande
art och dess föda består
framförallt av diverse
djurplankton.
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ARTBESKRI VNI NG

Färna ( Squaliu s cephalus)

Hotkategori

Färnan anses ej hotad.

Biotopval

En tämligen sällsynt karpfisk
som främst trivs i rinnande
vatten, ofta i miljöer likt sådana
som förknippas med förekomst
av laxfisk. Påträffas sporadiskt
även i sjöar.

Lek

Färnan leker under våren (aprilmaj) och föredrar grunda
strömmande lekområden med
grusbotten och sten.

Vandringar

Under tidig vår vandrar färnan
från sin uppväxt miljö i
lugnflytande delar av ett
vattendrag alternativt en sjö för
att nå sina lekområden i grunda
strömmar och forsar. Efter
avslutad lek återvänder sedan
färnan till sina uppväxtmiljöer.

Könsmognad

Könsmognad inträffar vid en
ålder av ca 3-5 år beroende på
storlek och kön.

Ålder och storlek

Färnan blir sällan längre än 55
cm och ca 2 kg men i vissa fall
kan den bli 63-65 cm och väga
mer än 3,5 kg. Åldrar på omkring
20 år har rapporterats men
vanligen runt 10-15 år.

Sportfiskerekord
Sverige

Färna är i huvudsak en strömlevande art och kanske
mest känd från Svartåns och Emåns vattensystem i
södra Östergötland och norra Småland. Dock
förekommer arten sporadiskt även i sjöar, däribland
Roxen och Glan. Arten är, i jämförelse med andra
karpfiskar, relativt storväxt och till utseendet är den
snarlik den mer vanligt förekommande arten id. Dock
är färnan betydligt bredare över nacken och ett
robustare huvudparti (Kullander et al., 2012).
Bortsett från att färna är en relativt ovanlig art finns
det ett visst sportfiskeintresse kring arten då den både
blir ganska storväxt och mycket stridbar. Gällande
artens status i Glan finns det endast obekräftade
muntliga uppgifter om dess förekomst, således är den ej
fångad inom provfiskena. Därav är det ej möjligt att
uttala sig om artens potentiella status men sannolikt är
antalet färnor i Glan mycket lågt. Vidare nyttjar den
med största säkerhet de tillrinnande vattendragen,
exempelvis Ysundaån och Motala ström, för
reproduktion vilket stärker värdet av att skydda och
främja dessa miljöer.

3,58 kg

Sportfiskerekord Glan
Uppgift saknas

Allmänt

Färnan är stimbildande under
tidiga levnadsstadier men blir
sedan alltmer solitär. Under vår
och sommar uppehåller sig
färnan ofta grunt medan vintern
spenderas på djupare vatten.
Färnan är en allätare som både
äter smådjur och fiskyngel.

Även om färnan är av ringa ekonomiskt värde är den
ekologiskt intressent då beståndet i Glan troligen utgör
ett av få sjölevande bestånd av färna. Arten har därför
viss prioritet avseende fiskevården i sjön och för att
bevara färnan i Glan bör tillgången till lekområden
främjas via åtgärdande av vandringshinder i
tillrinnande vattendrag samt att dokumentera och
begränsa fångst av färna i faktiska Glan.
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ARTBESKRI VNI NG

Gers ( Gymnocephalus cernuu s)

Hotkategori

Gersen anses ej hotad.

Biotopval

Den påträffas över hela landet
bortsett fjällmiljö och trivs i de
flesta typer av vatten. Ofta
finner man gersen i de djupare
delarna av vattenmiljön.

Lek

Gersen leker under våren (aprilmaj) och gärna då över sandeller stenbottnar med ett djup om
ca 3-6 m.

Vandringar

Förutom förflyttningar mellan
djupt och grunt vatten anses
arten stationär även vadnringar
förekommer i Östersjön.

Könsmognad

Könsmognad inträffar vid en
ålder av ca 2 år och en längd av
12 cm.

Ålder och storlek

Den totala livslängden
uppskattas till ca 6 år. Tillväxten
är generellt sett långsam och
arten blir endast ca 25 cm och
dryga 150 g.

Sportfiskerekord
Sverige

Gersen liknar gösen i färg och abborren i form men
arten är betydligt mer småväxt. I Glan är arten
generellt sett talrik, i provfisket 2010 var gers den
tredje mest vanligt förekommande arten men tätheten
har dock tydligt minskat sedan provfisket 2001
(Lindberg, 2011). Orsaken till dess nedgång i Glan är
svårbedömd men en tänkbar förklaring är ökad
predation från gös då just gers är en mycket lämplig
bytesfisk för gös.
Gersen utgör inget större värde för vare sig sportfisket
eller fisket med mängdfångande redskap även om den
enligt uppgift ska vara en god matfisk samt ha en rom
vilken passar till att bereda kaviar. Arten är
betydelsefull som bytesfisk samt för den allmänna
ekologiska balansen i sjön men beståndet förefaller inte
att vara i behov av särskilda artspecifika åtgärder.

Ej registrerat

Sportfiskerekord Glan
Uppgift saknas

Allmänt

Gersen föredrar tämligen stort
djup och bottnar med
omväxlande sten, grus och lera.
Sommartid kan dock stora stim
av gers påträffas på betydligt
grundare vatten där den
födosöker efter framförallt
mygglarver och andra smådjur.

24

ARTBESKRI VNI NG

Gädda ( Esox lucius)

Hotkategori

Gäddan anses ej hotad.

Biotopval

Arten är en av våra allra största
rovfiskar och den är allmän i
både sjöar och vattendrag över
hela landet bortsett i fjällmiljö,
samt längs med kusten.

Lek

Gäddan leker under våren
(mars-maj) då
vattentemperaturen är omkring
5-14°C. Leken sker företrädesvis i
grunda och gärna
översvämmande områden med
mycket vegetation vilket är
lämpligt substrat för den
klibbiga rommen.

Vandringar

Allmänt sett anses gäddan som
stationär men ny forskning visar
att arten företar sig ganska
omfattande lekvandringar, inte
minst längs med kusten och i
stora sjöar.

Könsmognad

Könsmognad inträffar vid en
ålder av ca 2-4 år vid en längd av
30-50 cm.

Ålder och storlek

Gäddan är mycket storväxt med
en maxlängd över 130 cm och
vikt på ca 25 kg. Arten kan bli
uppemot 30 år gammal även om
ca 10-15 år är mer allmänt.

Sportfiskerekord
Sverige
19,30 kg

Sportfiskerekord Glan
> 15 kg

Allmänt

En mycket storväxt och ofta
solitärt levande rovfisk som kan
påträffas i princip överallt i
vattenmiljön. Jagar ofta
intensivt i gryning och skymning
med fokus främst på bytesfisk
likt mört, braxen abborre etc.

Allmän i sjöar över hela landet bortsett i fjällmiljö,
samt längs med kusten. Arten är en av våra allra
största rovfiskar och den är en mycket populär
sportfisk och dessutom uppskattad matfisk. Vidare är
gäddan Östergötlands landskapsfisk.
Leken sker från mars till maj på översvämmade
strandängar och i vegetationsklädda grunda vikar där
honan släpper sina klibbiga romkorn på
undervattensvegetationen. Områden där vattentemperaturen stiger snabbt är ofta fördelaktiga.
Gäddans föda utgör till en början av djurplankton och
bottendjur men redan första sommaren övergår alltmer
till att äta småfisk. Som vuxen tar den byten upp till
halva sin egen storlek. Gäddan är, bortsett från i lektid,
tämligen stationär och söker gärna sina byten i skydd
av vegetation (Kullander et al., 2012).
Gäddbeståndet i Glan anses som tämligen stort även
om arten inte fångats i någon större numerär i
provfiskeundersökningarna vilket dock främst
tillskrivs metodiken. Vidare så är gäddan betydelsefull
både för det yrkesmässiga fisket och för sportfisket och
har av den anledningen viss prioritet inom fiskevården
även om den potentiellt sett kan konkurrera med det
ekonomiskt värdefulla beståndet av gös. Förvaltningen
bör därför inriktas mot att främja ett mindre talrikt
bestånd av storväxt gädda snarare än höga tätheter av
småväxt gädda då dessa är av mindre värde för yrkesoch sportfisket samt sannolikt utgör större skada på
gösbeståndet. Ett annat tänkbart problem för gäddan i
Glan är variationen i vattenstånd under lektid vilken
potentiellt sett starkt missgynnar artens möjligheter till
lyckad reproduktion.
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ARTBESKRI VNI NG

Gös ( Sander lucioperca)

Hotkategori

Gösen anses ej hotad.

Biotopval

Gösen förekommer allmänt i
relativt näringsrika
vattensystem. Främst trivs arten
pelagiskt och undviker
vegetationsbälten och dylikt.

Lek

Leken sker från april till juni i
grunda (1-3 m) uppvärmda
vikar, gärna med grus och
stenbotten. Även friliggande
grund och svagt rinnande vatten
är passande lekhabitat. Efter
genomförd lek vaktar hanen
rommen under några dygn.

Vandringar

Arten vandrar ofta till och från
sina lekområden.

Könsmognad

Könsmognad inträffar vid en
ålder av ca 2-5 år och ca 30-40
cm beroende på storlek och kön.

Ålder och storlek

Maximal storlek anses vara
uppemot 18 kg och över 100 cm
och en ålder på dryga 20 år.
Allmänt blir dock gösen sällan
större 6-8 kg. Minimåttet för
fångad gös i Glan är idag 45 cm.

Sportfiskerekord
Sverige
12,53 kg

Sportfiskerekord Glan
> 11,8 kg

Allmänt

Gösen trivs bäst i grumliga
näringsrika och relativt varma
sjöar vilket har positiv inverkan
på dess rekrytering. Nykläckta
yngel har en pelagisk fas där de
söker föda i form av djurplankton, därefter övergår de till
att äta bottendjur för att sedan
relativt tidigt (∼ 10 cm) övergå
till att äta småfisk.

Gösen är en mycket uppskattad mat- och sportfisk och i
nuläget sannolikt den mest betydelsefulla arten för
sport-, husbehovs- och yrkesmässigt fiske i Sveriges
insjövatten. Så är situationen även i Glan där gösen
utan tvekan är den art som har allra störst ekonomisk
betydelse men troligen även ekologiskt värdefull i
avseende att motverka övergödningseffekter genom
ogynnsam tillväxt av karpfisk. Vidare är gösbeståndet i
Glan unikt på sådant vis att det under en längre tid
varit mycket produktivt både gällande mängd och
storlek gentemot både sportfiske och fisket med
mängdfångande redskap.
Sjöns bestånd av gös har dock historiskt sett varierat
en hel del troligen till följd av naturliga fluktuationer.
Under en längre tid har nu beståndet varit starkt men
detta är sannolikt inte något som alltid kommer råda
då gösbestånd är allmänt kända att variera ganska
kraftigt. För att dämpa sådana fluktuationer bör dock
gösens reproduktion gynnas genom exempelvis
lekfredning samt att all gös åtminstone tillåts
reproducera sig vid ett tillfälle, dvs. de bör uppnå en
storlek om ca 45-50 cm. Dessutom bör riktigt stora
individer (> 80 cm) skyddas då dessa är ekologiskt
betydelsefulla som avelsfisk samt strukturerande topppredator på lägre trofinivåer. Vidare är nuvarande
uttag av gös i Glan tämligen högt, inte minst från
fisket med mängdfångande redskap, och sålunda bör
FVOF noggrant följa uttaget och beståndsutvecklingen
genom fångststatistik och provfisken för att genom
lämpliga åtgärder undvika en kraftig nedgång av
mängden gös.
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ARTBESKRI VNI NG

Id ( Leuciscus idu s)

Hotkategori

Iden anses ej hotad.

Biotopval

Id är en karpfisk som mestadels
påträffas i vattendrag och
kustmiljö men även mer sällan
sjöar, då främst i Vänerns
vattensystem.

Lek

Leken sker strax efter islossning,
i mars-maj, i rinnande grunt
vatten över gräs- och stenbotten.

Vandringar

Arten lekvandrar gärna till
tillrinnande vattendrag men
även vid födosök.

Könsmognad

Könsmognad inträffar vid en
ålder av ca 5-7 år.

Ålder och storlek

Iden kan bli upp till ca 60 cm och
knappa 4 kg men vanligen 1-2 kg.

Sportfiskerekord
Sverige
3,72 kg

Sportfiskerekord Glan
Uppgift saknas

Allmänt

Iden föredrar relativt klart
vatten och påträffas ofta i stim
eller mindre grupper när den
födosöker efter snäckor, musslor
och insektslarver.

Iden är en söt- och brackvattenfisk som är vanligt
förekommande längs Östersjökusten och i vattensystem
som mynnar i Östersjön. Mer ovanligt är det att finna
arten i vattensystem utan direkt kontakt med Östersjön
men exempelvis finns id i flera av Vänerns tillflöden. I
Glan är arten endast känd genom muntliga uppgifter
från bland annat yrkesfisket och sålunda är artens
förekomst ej verifierad genom de provfisken som
genomförts. Att arten påträffas i sjön har sannolikt sin
förklaring i id historiskt sett vandrat upp från
Östersjön via Motala ström vilket medfört att ett
bestånd ”stängts” in i Glan till följd av
vattenkraftsutbyggnaden. Då id fångas endast
sporadiskt i Glan är beståndet sannolikt litet och
tänkbart är att arten reproducerar sig i Motala ström
nedströms Skärblacka alternativt något av de andra
tillflödena i sjön.
I Sverige hyser id generellt sett inget större värde vare
sig som mat- eller sportfisk. Dock är iden en populär
matfisk i exempelvis Ryssland men även på Gotland
serveras den i from av idbullar. Ur sportfiskesynpunkt
begränsas intresset framförallt till artspecialister. Med
bakgrund av att idbeståndet i Glan troligen är
sparsamt samt att arten inte bedöms ha någon central
roll för ekosystemets funktion utan särskilt ekonomiskt
värde
saknar iden särskilt prioritet i nuvarande
fiskevårdsarbetet i sjön.
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ARTBESKRI VNI NG

Lake ( Lota lota)

Hotkategori

Laken klassas som nära hotad
(NT).

Biotopval

Laken trivs i kalla klara sjöar
och vattendrag och uppehåller
sig gärna i vattnets djupare
partier. Den föredrar mjuka och
leriga bottnar bortsett vid lek.

Lek

Leken sker under perioden
december till mars på sandiga,
grusiga eller steniga bottnar med
djup mellan 1 och 50 m. I vissa
fall leker även laken i
tillrinnande vattendrag.

Vandringar

Längre vandringar sker främst i
samband med leken, däribland
till rinnande vattendrag.

Könsmognad

Könsmognad nås vid en ålder av
2-5 år.

Ålder och storlek

Laken kan bli uppemot 1 m lång,
väga över 8 kg och bli dryga 10
år gammal.

Sportfiskerekord
Sverige
8,50 kg

Sportfiskerekord Glan
Uppgift saknas

Allmänt

Lake är Sveriges enda sötvattenslevande fisk som
tillhör gruppen torskartade fiskar. Arten föredrar
generellt sett kallt och klart vatten men påträffas även
i mer grumliga och varma vattenmiljöer. Lake är en
uppskattad matfisk även om den numer, kulinariskt
sett, för en något mer undanskymd tillvaro. Detsamma
gäller lake som sportfisk, tidigare var det vanligt
förekommande med riktat fiske mot arten under främst
vintertid men numer är det framförallt artspecialister
som bedriver riktat fiske mot lake. Vidare är arten
uppförd på ArtDatabanken rödlista (20102) som ”nära
hotad” och därav är laken av intresse både för fisk- och
naturvården.
Enligt genomförda provfisken är beståndet av lake i
Glan inte särskilt stort men uppgifter från yrkes- och
husbehovsfisket vittnar om att beståndet under senare
tid tillväxt då bifångst av arten i mängdfångade
redskap har ökat. Inget riktat fiske sker dock efter lake i
Glan och sålunda är den inte av något större intresse
för sjöns fiske. Med bakgrund av att arten återfinns på
rödlistan samt det ringa värdet för fisket i sjön
uppmanas därefter en fredning av lake vilket redan
idag förefaller gälla även om det inte finns
dokumenterat i regelverk etc.

Arten är en relativt storväxt,
över 10 kg i sällsynta fall,
bottenlevande rovfisk som
påträffas över hela landet. Födan
utgörs av allehanda småfisk men
även kräftor och rom äts av
laken. Till följd av försämrade
livsmiljöer och förhöjd
medeltemperatur har artens
förekomst i Sverige missgynnats.
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ARTBESKRI VNI NG

Mört ( Ru tilus rutilus)

Hotkategori

Mörten är ej klassad som hotad.

Biotopval

Mört är en av våra allra
vanligaste karpfiskar och den
påträffas över hela landet i
allehanda miljöer. Den föredrar
områden med mycket växtlighet
och hög vattentemperatur.

Lek

Leken sker i april-juni på
gräsbevuxna bottnar med ett
djup på knappa 50 cm.

Vandringar

Lek- och födosöksvandringar
förekommer men är inte särskilt
allmänna.

Könsmognad

Könsmognad inträffar vid en
ålder av ca 3-5 år och en längd av
10-12 cm.

Ålder och storlek

Mörten bli vanligen ca 25 cm
men i enstaka fall upp mot 50 cm
och 1,5 kg. Åldern kan uppgå till
ca 25 år.

Sportfiskerekord
Sverige
1,73 kg

Sportfiskerekord Glan
Uppgift saknas

Allmänt

Arten är med sina
karaktäristiska silverglänsande
sidor och röda ögon och fenbaser
lätt att identifiera. Dess föda
utgörs av insektslarver och
andra smådjur.

Mört är en av Sveriges allra vanligaste karpfiskar och
den kan i vissa fall nå mycket höga tätheter. I Glan var
den tidigare mycket vanlig men under senare decennier
har beståndet minskat kraftigt vilket stärks av både
provfiskeresultaten och statistik från yrkesfisket. En
tänkbar orsak till att mörten minskar är att Glans
förbättrade vattenmiljö tillsammans med ett allt
starkare bestånd av rovfisk missgynnar arten. Det bör
dock påpekas att mörtbeståndet fortsatt är stort, i
provfiskeundersökningen 2010 var mört den näst
vanliga arten efter abborre.
Mört hyser inget större värde som matfisk men arten
är en relativt populär sportfisk då den både är
lättfångad och talrik. Mört är även en betydelsefull
bytesfisk för abborre, gädda och gös och nyttjas därför
som betesfisk. Inom svensk fiske- och vattenvård har
emellertid mörten en ganska tillbakadragen roll även
om den inom fiskeribiologiska undersökningar nyttjas
som indikatorart avseende försurning då dess
reproduktion blir störd vid lågt pH. Vidare brukar höga
tätheter av mört påvisa övergödningseffekter samt
eventuellt svaga bestånd av rovfisk. Mörtbeståndet i
Glan bedöms i nuläget att ha en god status och därför
har arten just nu ingen större prioritet i fiskevården i
sjön.
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ARTBESKRI VNI NG

Nors ( Osmeru s eperlanus)

Hotkategori

Norsen är ej klassad som hotad.

Biotopval

Nors är en småväxt,
gurkdoftande, laxartad fisk vars
utbredning i Sverige är relativt
begränsad. Den påträffas främst
i relativt klara och djupa sjöar
ovan högsta kustlinjen,
däribland våra fyra största sjöar
och längs Östersjökusten.

Lek

Leken sker på våren strax efter
islossning främst på långgrunda
sten- och sandbottnar men även
svagt rinnande vatten är
gångbart.

Vandringar

Arten lekvandrar gärna till
tillrinnande vattendrag men
även vid födosök.

Könsmognad

Nors blir lekmogen vid 1-2 års
ålder och är då omkring 10-15 cm
långa.

Ålder och storlek
Arten kan maximalt bli upp till
40 cm men sällan längre 10-15
cm.

Sportfiskerekord
Sverige
Ej registrerat

Sportfiskerekord Glan
Uppgift saknas

Allmänt

Nors anses i stora delar av
Europa vara en förnämlig
matfisk medan den i Sverige,
bortsett i Vänern, sällan
betraktas som matfisk. Arten
lever bortsett i lektid pelagiskt i
sjöarnas djuppartier där den
stimvis söker sin föda, vanligen
djurplankton, kräftdjur och
småfisk.

Nors är en småväxt, långsträckt och silverskimrande
art med en karaktäristisk doft av gurka. Arten hyser
inget större kommersiellt värde vare sig som mat- eller
sportfisk. Norsen är dock en betydelsefull bytesfisk som
ofta utgör huvudfödan för bland annat abborre och
gös.
Glan har historiskt sett haft ett mycket kraftigt
bestånd av nors som dessutom i stor utsträckning tros
varit födogrund för sjöns produktiva gösbestånd.
Under senare år verkar dock tätheten av nors i sjön
minskat betydligt vilket inte minst åskådliggjorts av
resultaten från provfiskena. Orsaken till den kraftiga
nedgången av nors i Glan är svår att avgöra och
eventuellt är det endast en naturlig fluktuation men en
annan möjlig förklaring är försämrad rekrytering till
följd av missgynnsam vattenföring vid lek i
tillrinnande vattendrag. Möjligen kan även skarven
påverka norsbeståndet negativt vilket föreslogs av
Dahlberg & Engström (2001). Aktuella uppgifter från
binäring- och yrkesfiskare tyder dock på att
norsbeståndet under de senaste två åren stärkts
betydligt vilket indikerar att tidigare nergång främst
är naturliga.
Då tätheten av nors sannolikt påverkar tätheten av
rovfisk likt gös har arten viss prioritering inom den
framtida fiskevården. Fundamentalt är att följa
norsens
beståndsutveckling
samt
identifiera
rekryteringsområden för att ge en god kunskapsgrund
att nyttja om/när åtgärder bör genomföras. Tänkbara
framtida åtgärder med inriktning mot nors är att
förbättra vattenföring och vandringsmöjligheter i
tillrinnande vattendrag kring sjön.
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ARTBESKRI VNI NG

Ruda ( Carassius carassius)

Hotkategori

Rudan är ej klassad som hotad.

Biotopval

Rudan är allmänt utbredd i
landet bortsett från de allra
nordligaste delarna. Ruda är en
mycket tålig art och den
påträffas i allehanda miljöer
men trivs bäst i varma och
vegetationsrika vatten.

Lek

Leken sker stimvis över
gräsbottnar i maj-juni då
vattentemperaturen överstiger
14°C.

Vandringar

Rudan anses stationär.

Könsmognad

Könsmognad inträffar vid en
ålder av ca 3-4 år.

Ålder och storlek

Rudan är generellt sett tämligen
småväxt, vanligen omkring 15
cm, men kan nå längder uppemot
50 cm och ca 3,5 kg. Arten är
mycket långlivad och maximal
ålder uppges vara ca 40 år.

Sportfiskerekord
Sverige
2,88 kg

Sportfiskerekord Glan

Ruda är en karpfisk som är känd för att klara av att
leva i nära syrefria vattenmiljöer samt att den kan
ändra sitt utseende (i form av att tillväxa på höjden) vid
stort predationstryck. I Sverige hyser arten inget större
ekonomiskt värde då den ej anses vara en bra matfisk
(dock är rudan uppskattad som matfisk i delar av Asien)
och inte heller särskild vanlig som målart inom
sportfisket.
Muntliga uppgifter från yrkesfisket i Glan vittnar om
att ruda förekommer i sjön men däremot saknas arten i
de tre provfisken som genomförts. Det därför svårt att
sia om rudans beståndsstatus i sjön men då arten
föredrar grumliga, grunda och varma vatten borde
Glan utgöra en lämplig miljö. Rudan har inte någon
större prioritet inom vare sig natur- eller fiskevården
och därav saknas artspecifika åtgärdsförslag.

Uppgift saknas

Allmänt

Födan består främst av
bottenlevande smådjur,
insektslarver och växtdelar.
Under vintern ligger arten i det
närmsta i dvala på mjuka
dybottnar.
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ARTBESKRI VNI NG

Sarv ( Scardinius erythrophthalmus)

Hotkategori

Sarven är ej klassad som hotad.

Biotopval

Sarven påträffas främst i södra
och mellersta Sverige där den
trivs i vegetationsrika, grund och
varma sjöar och skärgårdsvikar
med god tillgång på föda i form
av bottenlevande smådjur.

Lek

Leken sker i maj-juni på grunda
gräsbottnar med ett vattendjup
om ca 20-100 cm.

Vandringar

Viss vandring sker vid lek och
födosök men allmänt en ganska
stationär art.

Könsmognad

Könsmognad inträffar vid en
ålder av ca 2-3 år

Ålder och storlek

Sarv kan uppnå en längd av
uppemot 50 cm och 1,7 kg men
vanligen betydligt mindre.
Maximal ålder uppges vara
omkring 20 år.

Sarven är en karpfisk inte helt olik mört men med mer
guldfärgad sida, högre kroppsform och blodröda fenor.
Arten av ringa intresse för fiske- och naturvården då
den saknar större värde som mat- och sportfisk och inte
heller har någon central ekologisk roll.
Ett fåtal sarvar har fångats vid provfiskena i Glan,
framförallt år 2001, men generellt verkar beståndet
relativt svagt. När det gäller yrkesfiskets fångst av sarv
inkluderas den i ”foderfisk” och ger därför ingen
ytterligare kunskap avseende beståndsutvecklingen.
Med bakgrund av arten ringa ekonomiska och
ekologiska värde i Glan delges inga artspecifika
åtgärdsförslag.

Sportfiskerekord
Sverige
1,73 kg

Sportfiskerekord Glan
Uppgift saknas

Allmänt

Sarven är relativt lik sin släkting
mört men sarven har tydligt
blodröda fenor och ofta en mer
mässingsgul kroppsfärg och
något högre kroppsform. Födan
består av allt från bottenlevande
smådjur till småfisk och
växtdelar.
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ARTBESKRI VNI NG

Siklöja ( Coregonus alb ula)

Hotkategori

Siklöjan är ej klassad som hotad.

Biotopval

Arten påträffas i stora delar av
landet även om den i många fall
misstas för att vara småsik. Den
trivs bäst i djupa kalla insjöar
och återfinns i princip spridd
över hela Sverige.

Lek

Leken äger rum under perioden
oktober-december och sker på
varierat djup över sand och
grusbottnar, både i stillastående
och rinnande vatten. Det finns
även en ”form” av vårlekande
siklöja som dock är relativt
ovanlig och dess utbredning är
bristfälligt dokumenterad.

Vandringar

Arten vandrar inte i någon större
omfattning även om lekvandring
till rinnande vattendrag ibland
förekommer.

Könsmognad

Könsmognad inträffar ofta
redan vid en ålder av 1 år.

Ålder och storlek

Siklöjan kan bli uppemot 45 cm
men mer vanligen 15-30 cm.
Maximal ålder uppges vara
omkring 20 år.

Sportfiskerekord
Sverige

Siklöjan är en silverblank och slank fisk med fettfena
(dvs. laxartad) som i mångt och mycket påminner om
en småväxt sik. Siklöjan föredrar relativt kalla vatten
och är mest allmän i Sveriges norra del men den
påträffas även tämligen ofta i djupa, klara och kalla
sjöar i landets södra delar. Sålunda förefaller Glan
vara en något olämplig miljö för siklöja och arten var
likt förväntat ganska fåtalig i provfiskena. Även om
fångsten av siklöja varit mycket liten vid provfiskena
både 2001 och 2010 är det tänkbart att en fortsatt
förbättring av vattenmiljön i Glan i framtiden kommer
gynna arten och bidra till ett starkare bestånd av
siklöja.
Generellt sett brukar siklöja ha en ganska central roll i
ekosystemen då den är en viktig bytesfisk men även
påverkar mängden djurplankton. I Glan framstår dock
nors som den naturligt dominerande pelagiska
bytesfisken och därav är siklöjan av mindre intresse ur
ett fiskevårdsperspektiv och därför saknas artspecifika
åtgärdsförslag.

Ej registrerat

Sportfiskerekord Glan
Uppgift saknas

Allmänt

Denna småväxta laxfisk har ett
karaktäristiskt underbett och
silverblanka sidor. Siklöjan lever
stimvis och påträffas ofta
pelagiskt. Dess föda består
främst av djurplankton och i viss
mån fjädermygglarver.
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ARTBESKRI VNI NG

Sutare ( Tinca tinca)

Hotkategori

Sutaren är ej klassad som hotad.

Biotopval

Arten föredrar grunda, varma
och vegetationsrika
vattenmiljöer och återfinns
främst i södra och mellersta
Sverige.

Lek

Leken sker under juni-juli över
grunda gräsbottnar.

Vandringar

Sutaren lever främst stationärt
men kan vid födosök företa viss
vandring.

Könsmognad

Könsmognad inträffar vid en
ålder av ca 2-3 år.

Ålder och storlek

Sutaren kan bli uppemot 10 år
gammal och nå en storlek om ca
70 cm och 5 kg.

Sportfiskerekord
Sverige
5,46 kg

Sportfiskerekord Glan

Sutaren är en karpfisk som med sina rundade fenor,
nästan raka stjärtfenkant, små röda ögon och extremt
små och knappt synbara fjäll har ett mycket
karaktäristiskt utseende. Sutaren föredrar varma,
grunda och vegetationsrika vattenmiljöer och Glan
utgör sannolikt en lämplig levnadsmiljö för arten men
endast ett fåtal individer har fångats i provfiskena.
Sutaren anses internationellt som en matfisk av hög
kvalitét men arten hyser ändock inget större ekonomiskt
värde då den sällan konsumeras i Sverige. Inte heller är
arten särskilt värdefull som sportfisk bortsett
artspecialister. Med den bakgrunden är sutaren av
mindre intresse för natur- och fiskevården och sålunda
saknas artspecifika råd.

Uppgift saknas

Allmänt

Sutare är en vackert grönbrunfärgad karpfisk som tidigare
var en uppskattad matfisk.
Generellt är arten en allätare
men dess föda utgörs främst av
bottenlevande djur som maskar,
snäckor och små musslor.
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ARTBESKRI VNI NG

Vimma ( Abramis vimba)

Hotkategori

Vimman är klassad som nära
hotad (NT).

Biotopval

Vimma är en i Sverige ovanlig
karpfisk som påträffas i både
sött och bräckt vatten från
Blekinge i söder till Hälsingland i
norr. Arten föredrar mjuka
bottnar och uppehåller sig under
sommartid på grunt vatten
medan vintern spenderas på
djupare områden.

Lek

Leken sker på växtbeklädda
stenbottnar i rinnande vatten
under perioden maj-juli.

Vandringar

Arten företar ofta långa
lekvandringar till passande
vattendrag.

Könsmognad

Könsmognad inträffar vid en
ålder av ca 4-7 år.

Ålder och storlek

Vimman kan bli upp till 15 år
gammal och uppnå en storlek på
ca 50 cm och ca 2 kg men allmänt
inte över 25-30 cm.

Sportfiskerekord
Sverige
1,39 kg

Sportfiskerekord Glan
Uppgift saknas

Allmänt

Vimman är mest känd för hanens
mycket karaktäristiska lekfärg,
ansedd som en av Europas mest
praktfulla sötvattensarter. Från
att varit silver- eller
mässingsblank förändras den till
mörkt blåsvart med röd buk och
röda buk-, bröst- och analfenor.
Dess föda består av allehanda
snäckor, insektslarvaer och
mindre kräftdjur.

Vimma är en i Sverige ovanlig karpfisk som påträffas
från Blekinge i söder till Hälsingland i norr. Mest känd
är den för hanens mycket karaktäristiska lekfärg,
ansedd som en av Europas mest praktfulla
sötvattensarter. Från att varit silver- eller
mässingsblank förändras den till mörkt blåsvart med
röd buk och röda buk-, bröst- och analfenor. Under
1900-talet har det svenska beståndet av vimma tydligt
minskat, troligen till följd av vattenkraftutbyggnad
och vattenreglering men kunskapen om detta är
mycket begränsad. Överlag bör den begränsade
kunskapen om artens reproduktion och ekologi anses
vara ett hot mot dess framtid.
I Glan är vimman endast känd genom muntliga
uppgifter avseende fångst i mängdfångande redskap
och således saknas säker verifikation av artens
förekomst i provfiskeundersökningarna. Sannolikt är
ett potentiellt bestånd av vimma i Glan svagt då dess
lekområden i rinnande vatten blev kraftigt förändrade
till följd av vattenkraft- och dammanläggningar. Då
vimman är uppförd på ArtDatabankens rödlista
(20103) som nära hotad är artens förekomst och status
av stort värde vilket motiverar specifika
fiskevårdsåtgärder med inriktning att främja arten.
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ARTBESKRI VNI NG

Ål ( Anguilla anguilla)

Hotkategori

Ålen är klassad som akut hotad
(CR).

Biotopval

Arten påträffas i allehanda
vattenmiljöer, både i sött och
bräckt, runtom hela landet,
bortsett fjällmiljö och vissa
vatten på svenska höglandet.

Lek

Leken sker under vår och
försommar på stora djup i
Sargassohavet.

Vandringar

Dess reproduktionscykel
innefattar en lång lekvandring
över Atlanten till Sargassohavet
där sedan leken äger rum.
Kläckta larver transporteras
sedan passivt med strömmar
tillbaka till våra svenska kuster,
en resa som kan ta upp till tre år!

Könsmognad

Könsmognad inträffar vid en
ålder av ca 12-18 år.

Ålder och storlek
Ålhonan kan bli uppemot 1,5 m,
hanen endast blir ca 0,5 m. Arten
är mycket långlivad, uppemot 90
år.

Sportfiskerekord
Sverige
3,72 kg

Sportfiskerekord Glan
Uppgift saknas

Allmänt

Ålen är en opportunistisk
allätare och födan består av
insektslarver, kräftdjur och fisk.

Ålen, denna mytomspunna nattaktiva art, var tidigare
allmän i svenska vatten men numer är arten tyvärr
akut hotad. Orsaken till denna nedgång är ännu ej
fastställd
men
vandringshinder,
storskaliga
miljöförändringar och hårt fisketryck nämns som
tänkbara förklaringar till nedgången (ArtDatabanken,
20104).
Då ål är en mycket uppskattad matfisk har den
historiskt sett haft ett stort ekonomiskt värde både för
kust- och insjöfisket i Sverige. Till följd av sviktande
beståndsstatus har det dock införts kraftiga
restriktioner kring ålfisket vilket medfört att det
ekonomiska värdet minskat samtidigt som dessa
restriktioner anses nödvändiga för att undvika att
utrota arten.
Ål förekommer även i Glan även om den naturliga
invandringen numer sannolikt är liten till följd av
damm- och kraftverksutbyggnad i Motala och ålens
status i sjön har därför länge varit beroende av
utsättningar. Tidigare var ålen mycket betydelsefull
för husbehovs- och yrkesfisket i sjön men till följd av
nationella restriktioner är fisket efter ål begränsat till
dispenser för yrkesfisket. I Glan har yrkesfiskaren inte
fiskat ål sedan längre tid bortsett delaktighet i ett
projekt där ål fiskas i Glan och sedan transporteras till
Östersjön för möjliggöra återvandring till dess
lekområden i Sargassohavet. Då utplantering av
ålyngel baseras på vildfångade yngel bör man betänka
huruvida det är klokt med fortsatt utsättning då dessa
sannolikt ej kommer till gagn för fisket i Glan.
Artspecifika åtgärdsförslag för ålen i Glan saknas då
förvaltningen av denna art främst sker på central nivå
genom Havs- och Vattenmyndighetens direktiv.
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FISKET OCH UTTAGET
ALLMÄNHETENS FISKE
Sedan Glans FVOF bildades år 1991 är fisket i sjön upplåtet till allmänheten via
försäljning av fiskekort. Enligt den enkätundersökning som genomfördes under år 2013
har allmänhetens fiske sedan föreningens start genomgått en tämligen drastisk
förändring, både gällande dess omfattning, metoder och fiskets målarter. Numer riktas
sportfisket främst efter gös och i viss mån gädda medan fisket efter abborre minskat
betänkligt (enkät, 2013). Det riktade fisket efter gös bedrivs främst genom vertikal- och
jiggfiske medan gäddan vanligen spinnfiskas. Vidare bedrivs en majoritet av gösfisket
enligt principen ”catch and release”, det vill säga fisken släpps levande tillbaka efter
fångst (enkät, 2013). Sportfiskets omfattning har dessutom ökat drastiskt under den
senaste 10-årsperioden vilket inte minst synliggörs i form av en kontinuerlig ökning i
antalet sålda fiskekort (Fig. 6 a-b). Mer ingående information gällande fångsterna inom
allmänhetens fiske redogörs nedan under rubriken ”Sportfiskets fångst och
ansträngning”.
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Figur 6. Årsredovisning av antalet sålda fiskekort i Glan under perioden 1991-2013: a) totalt antal
fiskekort, b) separata trender för antal årskort (
), halvårskort (
) och dagskort (
).

Fiskekortsförsäljning
Glans FVOF upplåter fiske med handredskap till allmänheten genom försäljning av
fiskekort. Försäljningsställen redovisas översiktligt i tabell 2 samt mer utförligt på
www.glansfvo.se. Gällande priser (2014) enligt följande: dagkort 60 kr, halvårskort 350
kr och årskort 600 kr.
Tabell 2. Försäljningsställen av fiskekort för Glan

Ifiske
Shell
Orga Kvarn
Leffes Cykel & Motor
Viberga
Skeppa Marin
Upplev Norrköping
Handlarn i Svärtinge

http://www.ifiske.se/fiske-glan.htm
Skärblacka, 011-575 00
Skärblacka
Finspång, 0122-149 55
Finspång
Norrköping, 011-21 14 20
Norrköping, 011-15 50 00
Svärtinge, 011-33 00 88
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Fisketurism
Under lång tid ignorerades fiskresursen som en tänkbar attraktion för turism. Det
senaste decenniet har dock fisketurismen i Sverige utvecklats betydligt, delvis till följd av
satsningar likt ”Det naturliga fisket” vilket initierades av ett flertal Länsstyrelser,
däribland Östergötland, runt om i landet (Tibblin et al., 2012). Tidigare var
fisketurismen i Sverige ofta likställd med fiske efter laxfiskar. Numer utgör dock fisket
efter gädda, gös och karpfiskar en betydande attraktion för sportfiskare från mellersta
Europa. I dags läge har fisketurismen på sina håll en betydande roll för
landsbygdsutvecklingen men ännu finns en stor utvecklingspotential (Länsstyrelsen
Östergötland, 2006).
I Glan finns det mycket goda förutsättningar till att utveckla en givande fisketurism,
främst beroende på sjöns goda bestånd av gös och dessutom det, ur besöksperspektiv,
gynnsamma geografiska läget. I dags läge bedrivs i princip ingen sådan verksamhet med
undantag av enstaka besök från fiskeguider. Etablering av fisketurism skulle dessutom
kunna inbringa betydelsefulla bi-inkomster i form av uthyrning av boende och båt samt
andra turism-relaterade tjänster.

SPORTFISKETS FÅNGST OCH ANSTRÄNGNING ÅR 2013
God kunskap om fiskets fångst och ansträngning är grundläggande för en lyckad och
produktiv fiskevård, inte minst gällande fångstbegränsningar och bedömningar av ett
långsiktigt hållbart uttag. Generellt sett ligger fokus då på fångst och ansträngning med
mängdfångande redskap och fångstuppgifter kring detta är tämligen vanligt
förekommande, inte minst inom yrkesfisket. Mer ovanligt är det med information och
fångstuppgifter avseende sport- och husbehovsfiske med mängdfångande redskap men i
vissa fall kan dock detta utgöra en mycket betydande del av det totala uttaget av fisk och
det bör därför inte ignoreras (Karlsson et al., 2014). Med den bakgrunden beslutade
Glans FVOF att genomföra en undersökning av sportfiskets fångst och ansträngning med
särskild inriktning mot gös då denna art är central för både sport-, yrkes- och
husbehovsfisket i sjön. Nämnd undersökning genomfördes av Tibblin EcoFish Consulting
som ett delprojekt inom arbetet med att framställa en fiskevårdsplan för Glan.

Metod
I syfte att dokumentera, beräkna och analysera sportfiskets fångst och ansträngning i
Glan under år 2013 genomförde Tibblin EcoFish Consulting en enkätundersökning. På
grund av tämligen sen islossning omfattar enkätsvaren perioden maj till oktober. Totalt
distribuerades det då drygt 200 enkäter till sjöns sportfiskare, främst via aktiv
utlämning vid ca 20 tillfällen men även via en passiv tillgänglighet av enkäter i
anslutning till sjösättningsrampen i Skärblacka där enkäter fanns kontinuerligt
tillgängliga. Generellt sett var dock intresset tämligen svagt för att bidra till nämnd
undersökning, något som tydliggjordes av ytterst få (< 10) enkäter inlämnades passivt,
dvs. de ifylldes utan aktiv uppmaning. Enkäterna ifylldes på frivillig basis och förutsätts
vara sanningsenliga. Vidare kommer majoriteten av enkätsvaren från sportfiskare som
utgår från hamnen och sjösättningsrampen i Skärblacka då detta område lämpade sig
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bäst för aktiv utlämning/inhämtning av enkäterna. Således föreligger sannolikt viss
överrepresentation av sportfiskare med trailerbåt i svarsmaterialet.
Kortfattat beskrivet innebar nämnd enkät att vardera sportfiskaren ombads att uppge
antalet timmar som fiskepasset varade (ansträngningens omfattning), antal fångade
respektive avlivade gösar, fiskens storlek samt fångstdjup. Vidare omfattade enkäten
uppgifter gällande typ av fiskekort, övrig fångst bortsett gös, uppskattat antal pass per
år, antal sportfiskare i aktuell båt samt allmänna synpunkter om fiskets bedrivande. För
att möjliggöra skattning av total fiskeansträngning noterades dessutom det totala antalet
ansträngningar, det vill säga antal båtar som bedrev sportfiske samt om möjligt antalet
personer i dessa, vid ca 35 tillfällen (dagar). Bortsett fångstdata från beskriven
enkätundersökning inhämtades fångstdata från knappa 30 fångstuppgifter vilka
rapporterats till webbsidan www.ifiske.se.
Nedan redovisade resultat baseras på uppgifter från 105 enkäter tämligen jämnt
fördelade över perioden maj till oktober. För att skatta sportfiskets totala fångst och
uttag av gös under perioden maj-oktober har nedan redovisade resultat extrapoleras över
tid. För att ge bästa möjliga precision har månadsvisa medelvärden för fångst per
ansträngning nyttjats tillsammans med medelvärdet för antalet ansträngningar
(beräknat utifrån medelvärdet av antalet båtar multiplicerat med medelvärdet av
antalet sportfiske (1,5 sportfiskare per båt) per dag. Då medelvärden ligger till grund för
dessa beräkningar föreligger tämligen stor osäkerhet i dess precision vilket bör beaktas
vid bedömningar och slutsatser.

Resultat
Under hela undersökningsperioden, dvs. maj till oktober, rapporterades det 300 fångade
gösar av godkänt mått (> 45 cm) fördelat på 105 fiskepass (ansträngningar), dvs. knappa
3 gösar per ansträngning. Denna data inkluderar även ”nollfångster”, dvs pass utan
fångst. Den dominerande fiskemetoden var vertikalfiske med jigg och vartdera
fiskepasset varade i genomsnitt dryga 7 h. Detta innebär att det i genomsnitt gick ca 2,5 h
fiske per fångad gös av godkänt mått. Av totalt 300 fångade gösar avlivades 71 fiskar
vilket motsvarar ca 25 % av totalfångsten. Viktigt att påpeka är att redovisade
beräkningar baseras på fångstuppgifter främst gällande fångst av gös överstigande
minimimåttet på 45 cm. Medelvikten för avlivad gös var 1,95 kg (± 1,2 std) och uppgiven
längd hos avlivad fisk var nästan uteslutande inom storleksklassen 50-65 cm.
Anmärkningsvärt är dock att fångsten utgjordes av en tämligen hög andel stora gösar (>
70 cm) men att majoriteten av dessa återutsattes. Allmänt sett uppgavs fångstdjupet
vara grundare än 9-10 m under ytan även om bottendjupet i vissa fall översteg detta
(dvs. fisket bedrev pelagiskt dvs. i ”mellanvattnet”).
För en ge en mer detaljerad bild av fiskets ansträngning analyserades även
fångstuppgifterna månadsvis. Generellt sett verkar fångsterna, gällande antal godkända
gösar, vara tämligen stabila under perioden juni till oktober medan fångsterna i maj var
tydligt sämre (Fig. 7a). Medelvikten förefaller dock vara högre under maj och juni än
följande månader då det fångades betydligt fler små gösar under godkänt mått. I viss
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mån återspeglas fiskets framgång i fiskets ansträngning, dvs. antalet båtar och personer
som befinner sig på sjön. Högst ansträngning var det under juni och juli månad då i
genomsnitt 7-8 båtar fiskade dagligen i jämförelse med ca 4 båtar/dag i övriga månader
(Fig. 7b).
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Figur 7. a) Sportfiskets fångst (gös > 45 cm) per ansträngning och (b) sportfiskets omfattning (antal båtar
per dag) i Glan under 2013 skattat genom en enkätundersökning.

För att ge en uppfattning om total fångst och ansträngning under
undersökningsperioden (maj-oktober) extrapolerades ovan redovisade resultat enligt
följande: den totala fångsten per månad (månadsspecifika medelvärden till grund:
antalet ansträngningar per dag * antalet fångade gösar per dag * antalet dagar i
månaden) summerades ihop för hela undersökningsperioden. Medelvärdet av antal
ansträngningar beräknades genom månadsspecifika medelvärdet av antalet båtar per
dag multiplicerat med medelvärdet (1,5) av antalet personer per båt. Nämnda
beräkningar indikerar att sportfiskets fångst (beräknat utifrån en skattning av totalt ca
1500 ansträngningar) under aktuell period uppgick till ca 4600 gösar vilket (med grund i
tidigare redovisat medelvärde av 1,95 kg/gös) motsvarar ca 9 ton (1,2 kg/ha). Av dessa
avlivades ca 24 % vilket skulle innebära att sportfiskets totala uttag av gös under aktuell
period uppgår till dryga 2 ton (0,3 kg/ha).

Diskussion och slutsatser
Ovan redovisade resultat indikerar att sportfisket i Glan med inriktning mot gös är
tämligen utbrett. Den totala fångsten av gös uppgick till omkring 9 ton under årets mer
aktiva fiskeperiod vilket inte är helt oansenligt i relation till den beräknade produktionen
i sjön (se nedan). Dock är det viktigt att påpeka att majoriteten av sportfiskets fångst
släpptes tillbaka och det beräknade uttaget uppgick till ca 2 ton gös. Beräknat på nedan
redovisade skattningar av uttaget med mängdfångande redskap utgör sportfisket uttag
under perioden maj till och med oktober uppskattningsvis ca 5 % av det totala uttaget av
gös. Om dessa beräkningar istället för sportfiskets uttag baseras på sportfiskets fångst,
dvs. förutsätter att fisk som släpps tillbaka ej överlever, utgör sportfisket fångst under
aktuell tidsperiod knappa 20 % av det total fångsten (yrkesfiske och husbehovsfiske
inkluderat) av gös i Glan. Tyvärr finns ingen information gällande sportfiskets fångst
under övriga tiden av året, dvs. vintertid, men sannolikt är både fångst och ansträngning
betydligt lägre åtminstone avseende gös. Därav bör befintliga skattningar även kunna

40

vara relativt representativa för sportfiskets årliga fångst och uttag av gös i Glan under
2013 även om det sannolikt föreligger viss felskattning.

FISKERÄTTSÄGARNAS FISKE
I Glan finns det drygt 100 fastigheter med rätt till att bedriva s.k. husbehovsfiske
alternativt binäringsfiske för avsalu. Tyvärr finns det mycket begränsad information
gällande omfattningen av fiskerättsägarnas ansträngning och fångst, både i nutid och
historiskt sett. Enligt FVOF har dock fiskerättsägarnas fiske minskat betydligt under
senare decennier. Exempelvis fanns det tidigare ett tiotal binäringsfiskare i sjön medan
det numer endast återstår ett fåtal (Sveriges fiskevattenägareförbund, 2011). Allmänt
sett sker fisket med bottensatta nät i syfte att fånga abborre och gös men sannolikt
förekommer sporadiskt fiske med andra redskap likt mjärdar. Med bakgrund av rådande
kunskapsbrist är det svårt att bedöma fångsten men overifierade siffror indikerar att
husbehovs- och binäringsfiskets sammantagna fångst är omkring 25 ton per år vilket
motsvarar ca 3,5 kg/ha (Sveriges fiskevattenägareförbund, 2011). Dessa siffror är dock
högst osäkra och enligt muntliga uppgifter från fiskerättsägarna i sjön är uttaget i
nuläget betydligt lägre. Vidare är det okänt vilken andel av detta uttag som utgörs av gös
men sannolikt avlivas majoriteten av fångad gös vilka överstiger minimimåttet på 45 cm.

YRKESFISKE
Under många decennier har det bedrivits yrkesmässigt fiske i Glan av varierande
intensitet och framgång. Numer finns det endast en licensierad yrkesfiskare i sjön och
fisket sker nästan uteslutande med bottensatta garn i syfte att fånga gös. Tidigare
bedrevs även visst ålfiske med bottengarn men detta upphörde år 2008. Ålfiske med
bottengarn återupptogs dock under 2013 men då med syfte att förflytta ål till kusten
snarare än fiske till avsalu.
Tillgänglig fångstdata från sent 1990-tal och framåt visar att fångsterna mängdmässigt
varit tämligen stabila med ett årligt uttag av ca 14-18 ton vilket motsvarar ca 2 kg/ha
(Fig. 8a). Gällande fångstens artfördelning så har denna förändrats drastiskt sedan sent
1990-tal då det bortsett gös fångades ansenliga mängder av både abborre, gädda, ål och
framförallt foderfisk (karpfisk som mört och braxen). Sedan 2005 består dock fångsten i
princip endast av gös och sannolikt reflekterar detta en drastisk förändring i
fiskbeståndets artsammansättning med en mycket tydlig dominans av gös (Fig. 8b).
Troligen utgörs uttaget av gös av samtliga storleksklasser vilka överstiger minimimåttet
45 cm.
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Figur 8. Yrkesfiskets rapporterade fångster under perioden 1997-2010: a) totalfångst kg/år och b) fångst
per år för dominerande arter.

POTENTIELL PRODUKTION OCH HÅLLBART UTTAG
Fiskproduktion påverkas av ett stort antal faktorer likt totalfosforkoncentration,
temperatur, ljusförhållanden, antal arter, artsammansättning, storleksfördelning,
sjöareal etc. Den komplexa situationen medför att beräkningar av den potentiella
årsproduktionen och den potentiella biomassan endast är skattningar och på intet sätt
absoluta värden (Holmgren, 2003). Det finns flera olika metoder hur man skattar dessa
variabler men de mest allmänt förekommande är, främst beroende på tillgänglig data,
att med vattnets totalfosforkoncentration som grund beräkna potentiell fiskbiomassa (B)
(standing stock) och potentiell fiskproduktion (P) (årlig nyproduktion) utifrån följande
formler (Hansson & Leggett, 1982; Downing et al., 1990).
Log10(B)=0,708*log10(tot-P) + 0,774 => BGlan2010 ≈ 70 kg/ha
Log10(P1)=0,531*log10(tot-P) + 0,332 => P1Glan2010 ≈ 14 kg/ha
Log10(P2)=1,084*log10(B) - 0,42 => P2Glan2010 ≈ 38 kg/ha
Dessa formler förutsätter att endast näringsämnen begränsar produktionen men
generellt sett är det betydligt mer komplext än så. Således är dessa värden på intet vis
”sanningen” men ändock en god skattning med bakgrund av befintlig information om
sjöns ekosystem. Värt att notera är den, potentiellt sett, tydliga minskningen i biomassa
och produktion (Fig. 9 a-b) som en lägre totalfosforkoncentrationer potentiellt medför.

42

Potentiell nyproduktion (kg/ha*år)

Potentiell biomassa (kg/ha)

100

90

80

70

60

50

a)

0"

1975-1980
1981-1985
1991-1995
2006-2010
1986-1990
1996-2000
2001-2005
1"
2"
3"
4"
5"
6"
7"

Femårsperioder

8"

60

= P2

50
40
30

= P1

20
10
0

b)

0"

1975-1980
1981-1985
1991-1995
2006-2010
1986-1990
1996-2000
2001-2005
1"
2"
3"
4"
5"
6"
7"

Femårsperioder

Figur 9. a) beräknad potentiell fiskbiomassa (kg/ha) och (b) beräknad potentiell nyproduktion (kg/ha*år) i
Glan under perioden 1975-2010 baserat på medelvärden av sjöns totalfosforkoncentrationer.

Enligt ovan redovisade beräkningar skattas alltså den aktuella fiskbiomassan i Glan till
ca 70 kg/ha vilket motsvarar en total biomassa i sjön på dryga 500 ton medan
nyproduktionen beräknas vara 14-38 kg/ha*år (totalt ca 100 - 270 ton/år). Dessa siffror,
framförallt beräkningar av den årliga nyproduktionen, kan nyttjas för
rekommendationer gällande ett långsiktigt hållbart uttag, även känt som MSY
(maximum sustainable yield). Flera studier pekar på att ett långsiktigt hållbart uttag ej
bör överstiga 10-20 % av den årliga nyproduktionen (Plante & Downing, 1993;
Degerman, 1998; Quinn och Collie 2005). I Glan skulle detta således innebära att ett
långsiktigt hållbart uttag (MSY) ej bör överstiga 2,6 – 5,2 kg/ha*år (beräknat på ett
medelvärde av årsproduktionen P1 och P2). I nuläget uppskattas det årliga totala uttaget
till omkring 6,7 kg/ha (summan av följande poster: sportfiske maj-okt 1,2 kg/ha*år,
husbehov/binäringsfiske 3,5 kg/ha*år och yrkesfiske 2 kg/ha*år) vilket sålunda är något i
överkant. Beräkningar av MSY är dock skattningar, vilka påverkas av art- och
storleksfördelning gällande både fisksamhället och fiskets uttag och därav föreligger viss
osäkerhet och detsamma gäller fiskets uttag, inte minst husbehovs/binäringsfisket. För
en framgångsrik bedömning av vad som anses vara ett långsiktigt hållbart uttag bör
därför beräkningar av MSY kompletteras med data från kontinuerliga nätprovfisken då
sådana tidsserier av art- och storlekssammansättning kan indikera huruvida ”överfiske”
föreligger. Vidare är det av stor vikt att bokföra fångst både via mängdfångande redskap
och sportfisket då tydliga fluktuationer i fångst/ansträngning kan indikera en störning i
ekosystemet. Mer ingående information och diskussion gällande uttag återfinns under
avsnittet ”Problembild för fiskevården”.
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FISKEVÅRDEN
Fiskevård har bedrivits i svenska insjövatten sedan 1800-talets mitt. I huvudsak bestod
den tidens fiskevård av utsättning av fiskyngel och, i viss mån, upprättande av
skyddsbestämmelser. Just utsättning av yngel och senare även vuxen fisk har haft en
central roll i den svenska fiskevården och det är först under de senaste decennierna som
den moderna ekologiska fiskevården vunnit mark. Numer bedrivs fiskevård på ett
mångskiftande vis med ett stort antal olika områden varav fiskutsättning,
biotopförbättring, biomanipulation och allehanda skyddsåtgärder är några av de mer
vanligt förekommande. Åtgärderna anpassas numer specifikt för aktuellt vatten vilket
ofta ger en god effekt men samtidigt är det mer resurskrävande.
Likt i många andra sjöar har fiskevårdsarbetet i Glan främst fokuserat på fiskutsättning
(gös och ål) samt tillsynen av fisket. Med denna fiskevårdsplan ämnar dock Glans FVOF
att i viss mån ändra inriktning av sitt arbete med större fokus på förvaltning av redan
existerande resurs.
Målsättningen är att genom långsiktigt hållbar förvaltning främja och bevara sjöns fina
och produktiva bestånd av gös vilket kommer ligga till grund för ett framtida produktivt
fiske till vinning för samtliga intressenter kring sjön. Nedan (kapitlet Problembild)
återfinns mer djupgående beskrivningar gällande flertalet av de potentiella, både
nuvarande och framtida, fiskevårdsproblem som FVOF identifierat och vilka ligger till
grund för åtgärdsförslagen.
Ett annat viktigt mål med fiskevården i sjön är att uppfylla miljömålet ”Levande sjöar
och vattendrag”. I dagens läge klassas den ekologiska statusen hos Glans fiskbestånd som
god medan den allmänna ekologiska statusen bedöms som otillfredsställande (VISS,
2013). Då fiskbeståndet sannolikt påverkar sjöns vattenmiljöer på många vis, exempelvis
påverkar andelen rovfisk vattnets grumlighet, är fiskevården av stor betydelse i arbetet
med att långsiktigt uppnå god allmän ekologisk status.
Miljömålet ”Levande sjöar och vattendrag”
Det nationella miljökvalitetsmålet ”Levande sjöar och vattendrag” innebär att
belastningen av näringsämnen och föroreningar inte får minska förutsättningarna för
den biologiska mångfalden. Främmande arter och genetiskt modifierade organismer som
kan hota den biologiska mångfalden ska inte introduceras. Sjöars, stränders och
vattendrags stora värden för natur- och kulturupplevelser samt bad- och friluftsliv ska
värnas så långt möjligt. Fiskar och andra arter som lever i eller är direkt beroende av
sjöar och vattendrag ska tillåtas fortleva i livskraftiga bestånd. Målsättningen är att
miljökvalitetsmålet skall nås inom en generation.
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SKYDDSVÄRDA ARTER
I Glan återfinns fyra fiskarter vilka bedöms som ekologiskt skyddsvärda; asp, lake,
vimma och ål. För mer ingående information av dessa arter, dess status och bakgrund till
skyddsvärdet återfinns i artbeskrivningarna under avsnittet ”Glans fisksamhälle”.
Av Glans ca 20 fiskarter är ål den med högst ekologiskt skyddsvärde p.g.a. av en kraftigt
minskad återvandring av ålyngel (s.k. glasål) till Europas kuster. Numer är arten klassad
som akut hotad (CR) enligt ArtDatabanken rödlista och sannolikt krävs kraftfulla
åtgärder för att vända den negativa trenden (ArtDatabanken, 20104). Till följd av
kraftverksutbyggnad i Motala ström är Glan är numer inget naturligt habitat för ål då
vare sig uppvandring eller nedvandring kan ske på naturligt vis. De ålar som påträffas i
sjön härstammar således främst från utsättningar av gulål, dels direkt i sjön och i viss
mån även i uppströms belägna miljöer. Då Glans bestånd av ål inte bedöms som
naturligt har arten en något undanskymd roll i aktuell fiskevårdsplan. Det bör dock
påpekas att utsättning av ålyngel i Glan medför att dessa näppeligen kan återvandra till
Sargassohavet och bidra till artens fortlevnad och således finns det föga ekologiskt värde
i sådana insatser.
Arter kan även vara skyddsvärda av andra orsaker än sviktande beståndsstorlek vilket
vanligen ligger till grund för den svenska rödlistan. Exempelvis kan arter vara
ekonomiskt skyddsvärda ur ett fiskeperspektiv eller ha ett ekologiskt skyddsvärde genom
en avgörande roll för ekosystemets funktion. I Glan är det främst gös som har ett
ekonomiskt skyddsvärde då denna art är ytterst betydelsefull för sjöns yrkes- och
binäringsfiske samt fiskerättsägarnas husbehovsfiske. Vidare är gösen ytterst
betydelsefull avseende försäljning av fiskekort då den utan tvekan är den art i Glan
vilken har störst attraktionskraft gentemot sportfisket. Ur ett ekologiskt perspektiv
bedöms abborre och gädda som värdefulla då välmående bestånd av dessa rovfiskar har
en stor påverkan på ekosystemets funktion genom att ”topp-styra” ekosystemets
näringsväv. Vidare föreligger visst skyddsvärde för arterna nors och siklöja då dessa är
betydelsefulla bytesdjur för nämnda rovfiskar, kanske främst gös och abborre.

GENOMFÖRDA ÅTGÄRDER
Sannolikt har det bedrivits fiskevård i olika former i Glan sedan en lång tid tillbaka men
tyvärr råder det stor kunskapsbrist om detta och säker information saknas. Nedan
återfinns kortfattade redogörelser av de åtgärder som dokumenterats av bland annat
Glans FVOF och Länsstyrelsen i Östergötland.

Mängdfångande redskap
I mars 2006 beslutades det om en övergång till större maskstorlek i garn och nät. Från
och med 2010 gäller det att minsta maska skall vara 55 mm (110 mm sträckt), detta för
att minska fångsten av ej könsmogen gös.
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Handredskap - sportfiske
I syfte att kontrollera och begränsa uttaget, både totalt och av icke könsmogen fisk, har
FVOF har infört minimimått och fångstbegränsning för sportfiskets fångst av gös och
gädda (för utförlig information se ”Gällande bestämmelser”).

Fiskbeståndet
I syfte att dokumentera statusen hos sjöns fiskbestånd har Glans FVOF medverkat till att
tre provfiskeundersökningar genomförts i sjön. Mer information om detta samt översikt
av resultat och slutsatser återfinns under avsnittet ”Glans fiskbestånd”. Vidare har Glans
yrkesfiskare under år 2013 varit delaktig i att fånga ål som sedan transporterats
nedströms befintliga vandringshinder för att tillåta lekvandring till Sargassohavet.

Fiskutsättningar
Fiskutsättningar har, ur ett historiskt perspektiv, haft en betydande roll för fiskevården
runt om i landet. Stora mängder rom, yngel och vuxen fisk av både inhemska och
främmande arter har flyttats till sjöar och vattendrag. Målsättningen med
utsättningarna var antingen att etablera, för det aktuella vattnet, nya arter eller att öka
avkastningen av redan befintliga arter. De förväntade effekterna uteblev dock i många
fall, ofta beroende på begränsad kunskap om aktuellt ekosystem och arternas miljökrav.
Vidare gav vissa introduktioner allvarliga konsekvenser för ekosystemen som följd med
sjukdomsspridning, förändrad konkurrenssituation etc.
Under senare decennier har fiskevårdens syn på utsättningar långsamt förändrats och
numer ligger fokus snarare på att förbättra förutsättningarna för redan befintliga
populationer. Fortfarande förekommer dock situationer där utsättning av fisk är en
möjlig och lämplig åtgärd men det bör föregås av betänksamhet enligt
försiktighetsprincipen och noggrann utredning.
Dokumentation rörande fiskutsättningar i Glan finns i viss mån tillgängligt via
Länsstyrelsens fiskdataregister (Per-Erik Larson, muntligen). Enligt detta register har
fiskutsättningar genomförts sedan 1950-talet. Initialt bestod utsättningarna av främst
gädda och gös och detta ombesörjdes av Svärtinge fiskevårdskommité och Glans
Fiskeriförening. Vid tidigt 1980-tal bestod utsättningar främst av ål, ofta i tämligen stora
numerärer (> 30 000 sättålar). Från 1990-talet och framåt har utsättningarna av ål
fortsatt, dock i färre antal, men det har även gjorts ett flertal utsättningar av gös samt
vid ett tillfälle (år 1993) ca 300 st. öringar av Heligåstam.

Vattenmiljön
Glan har under lång tid visat tydliga tecken på att vara övergödningspåverkad vilket
uppmärksammats av både vattenrättsägare, omkringliggande kommuner, vattenråd,
Länsstyrelsen m.fl. I syfte att förbättra vattenmiljön i sjön och omkringliggande vatten
har det framställts en omfattande handlingsplan (WRS, 2012) och däri återfinns mer
ingående information kring detta.
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GÄLLANDE BESTÄMMELSER
De bestämmelser som reglerar fiskets bedrivande i Glan återges i sin helhet dels i FVOF:s
stadgar och dels i den kortfattade förvaltningsplan som föreningen framställde år 2006
(www.glansfvo.se).

Allmänhetens fiske
* Fiskekortsinnehavare är skyldig att vid fiske medföra kort och giltig legitimation och på
begäran uppvisa det för fisketillsyningsman, polis eller fiskerättsinnehavare samt vid
anmodan uppvisa fångsten
* Kortet är personligt och får ej överlåtas. Missbruk i detta eller annat medför kortets
indragning.
* Fiskekortsinnehavare får fånga högst TRE GÄDDOR eller TRE GÖSAR per dag. Fiske
enbart till husbehov.
* Endast krokfiske omfattande metspö, kastspö eller pimpel är tillåtet. Alla övriga
redskap, även s.k. trolling, är förbjudna. Ett handredskap per fiskare tillåts.
* Enligt fiskestadgan gäller minimimått för fångad fisk. GÄDDA 45 cm, GÖS 45 cm.
Fisken mätes från nosspetsen till stjärtfenans yttersta spets. Fisk som understiger dessa
mått ska omedelbart befrias och släppas tillbaka i sjön.
* Fiskekortsinnehavaren är skyldig att följa de särskilda bestämmelser för fritidsfiske,
som kan utfärdas under året.
* Undvik landstigning på holmar och skär under häckningstid, med tanke på
fågelskyddet.
* Rätten till yrkesfiske kan vara utarrenderad. Fiske får inte förekomma inom 100 m från
fasta redskap såsom sommar- eller vinternät och bottengarn.
* Vid överträdelse mot dessa fiskebestämmelser tas en kontrollavgift ut.
* Brott mot fiskelagstiftning medför ansvar inför domstol.
* Endast papperskopia av fiskekort accepteras vid tillsyn.
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Fiskerättsägarnas och yrkesmässigt fiske
* Typ av och antal redskap yrkesmässigt.
För innehavare av fiskerätt i sjön, tillåts användning av traditionella redskap i
omfattning som svarar mot vattenareal och andel därav. Redskap som traditionellt ej
använts i sjön får ej användas om inte FVOF:s styrelse, efter ansökan, medgivit detta.
Trål eller liknande släpande redskap, samt drivgarn (ytsatta garn) är ej tillåtna.
Användning av sprängmedel eller kemiska preparat i sjön är ej tillåtet.
* Maskstorlekar på garn/nät.
Bottensatta nät skall ha en minsta maskstolpe på 55 mm (110 mm utsträckt maska).
Bottensatta nät med största maskstolpe om 43 mm (86 mm utsträckt maska) och ett
maximalt djup på 5 fot (ca 1,5 m) får användas vid vattendjup ner till 5 m.
* Utmärkning av fiskeredskap. Fiskeredskap som står i sjön utan tillsyn skall vara tydligt
utmärkta med väl synliga bojar. Dessa skall vara märkta med fastighetsbeteckning och
namn på innehavaren.
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PROBLEMBILD FÖR FISKEVÅRDEN I GLAN
Aktuellt kapitel syftar till att ge en djupare förståelse och analys av den tänkbara
problembild som föreligger gällande Glans fisksamhälle. Dessa problem kan röra många
olika aspekter, exempelvis vattenmiljön, fiskuttag eller fiskebestämmelser. Beskrivna
analyser baseras i första hand på provfiskeresultaten, trender i vattenkemin,
enkätundersökningen och allmänna synpunkter från yrkesfiskare, fiskerättsägare och
sportfiskare i anslutning till sjön.
Människan har i århundraden brukat både vattenmiljön och omkringliggande
naturmiljö vilket givetvis påverkat fiskbestånden. Denna påverkan kan ha skett på
många olika vis, exempelvis övergödning, hårt fiske, strandexploatering etc. Historiskt
sett ”löste” man negativa förskjutningar i fiskbeståndet genom utsättning av mer fisk,
något som numer anses relativt oproduktivt och kortsiktigt. Modern förvaltning handlar
istället om att åtgärda bakomliggande problem till ogynnsam utveckling av fiskbeståndet
med den långsiktiga målsättningen att få ett produktivt och ekologiskt balanserat
fisksamhälle. Detta arbete är oerhört betydelsefullt för naturvården då förhoppningsvis
även framtida generationer har tillgång till ett fint fiske och naturupplevelser. Dessutom
är en sådan förvaltning värdefull för dagens fiskerättsägare och besökare och kan
dessutom ligga till grund för ökad sysselsättning för berörd landsbygd.
I likhet med många andra svenska sjöar råder det viss kunskapsbrist gällande Glans
fiskbestånd, i synnerhet gällande fiskets uttag, vilket tydligt visar på ett stort värde av
fortsatta undersökningar. Positivt är att tre provfiskeundersökningar genomförts i sjön
vilket ger en relativt god grund avseende beståndsutveckling etc. Dock har dessa
provfisken genomförts med tämligen låg frekvens, i princip vart 10:e år, vilket medför
viss osäkerhet i analys och beskrivning av sjöns problembild. Generellt sett verkar dock
Glan hysa ett mycket produktivt fiskbestånd med en gynnsam art- och storleksfördelning
med gös som sjöns ”karaktärsart”. Detta ger sig bland annat uttryck i kontinuerlig
ökning av sålda fiskekort, ett givande husbehovsfiske för fiskerättsägarna samt att sjön
försörjer en heltidsyrkesfiskare (enkät, 2013). Det är dock viktigt att påpeka att den nu
rådande situationen lätt kan förändras och nedan redovisas mer ingående potentiella
”hot” mot en framtida god utveckling av sjöns fiskbestånd.

VATTENMILJÖN
Funktionen för en sjös ekosystem är i stor utsträckning beroende av vattenmiljöns
karaktär och status. En störd vattenmiljö ger i många fall ett obalanserat ekosystem med
skev art- och storleksfördelning.
Vattenkemi
Vattenkemi har en avgörande roll för produktion och struktur för en sjös ekosystem.
Många är de faktorer som påverkar, exempelvis närsaltstillstånd, syrekoncentration, pH
m.fl., och dessutom är det många gånger kopplade till varandra. Inom fisk- och
naturvård har vattenkemin en central roll då ogynnsamma förskjutningar i ekosystemet
ofta härstammar från störningar i vattenkemin. Exempelvis är eutrofiering
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(övergödning) ett vanligt problem vilket bidrar till överproduktion med dåligt siktdjup
och låga syrgashalter som följd samtidigt som karpfisk, och i viss mån även gärs och gös,
ofta gynnas.
Glan har sedan en relativt lång tid tillbaka varit tydligt påverkad av förhöjd
närsaltstillförsel (eutrofiering) (Fig. 2). Detta har bland annat bidragit till att sjöns
bottenvatten under tider varit ytterst syrefattigt (Fig. 3) vilket kan ha förödande effekter
för fisksamhället och dess rekrytering. Enligt tillgänglig information förekommer dock
inga rapporter om storskalig fiskdöd till följd av de låga syrgashalterna vilket är positivt.
Dock bör det påpekas att yngre levnadssatdier ofta drabbas tidigare och hårdare av låga
syrehalter vilket innebär att detta blir svårt att upptäcka.
Potentiellt sett kan även den förhöjda närsaltstillförseln ge tydligt negativa effekter på
art- och storleksfördelningen i Glans fisksamhälle, bland annat genom en minskad andel
vuxen rovfisk och tydlig ökad andel karpfisk. Provfiskeresultaten visar emellertid inte
några indikationer på sådan förskjutning av förändrad artfördelning och detsamma
gäller yrkesfiskets fångst (Fig. 8) där andelen karpfisk kontinuerligt minskat. Sålunda
verkar Glans fisksamhälle i nuläget ej vara alltför negativt påverkat av den förhöjda
närsaltstillförseln men viss uppmärksamhet, kring detta ur ett förvaltningsperspektiv,
bör alltid kvarstå.
En annan följd av närsaltstillståndet är dess tydliga påverkan på fiskproduktionen. Då
Glans närsaltstillstånd under senare decennier långsamt förbättrats, dvs. mängden
näring har minskat, har detta potentiellt sett inneburit en lägre fiskproduktion (Fig. 9).
Vetskapen om detta är betydelsefull vid framtida förvaltning då det innebär att både
fiskets ansträngning och uttag måste/bör förändras i takt med att förutsättningarna för
fiskproduktionen kontinuerligt förändras.
Vattenreglering/vandringshinder
Utbyggnad av rinnande vattendrag medför stora förändringar för hela vattensystemet i
och med att fundamentala funktioner likt vattenrytm och grundvattenförhållanden
förändras. Dessutom kommer biotopen (vattenmiljön) förändras till följd av förändrat
vattenflöde etc. Vidare innebär vattenkraftsutbyggnad att vattenmiljön fragmenteras
med följden att organismer hindras från att vandra mellan sjöar och vattendrag. För
fiskbeståndet innebär detta att reproduktionsmöjlighet, spridning och
konkurrensförhållanden förändras.
Vandringshinder i form av kraftverk eller dammar återfinns i princip samtliga av Glans
tillrinnande vattendrag samt även i dess utlopp via Motala ström. Sålunda föreligger det
med all säkerhet stora störningar gällande reproduktionsmöjligheter av arter som
föredrar och företar lekvandringar till rinnande vatten. Vidare begränsar dessa
vandringshinder möjligheten att fiskarter likt lax och öring vandrar från Östersjön upp
till sina naturliga reproduktionslokaler i Motala ströms vattensystem.
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Symptomatiskt är att flertalet av Glans rödlistade fiskarter likt asp, vimma och ål är
beroende av fria vandringsvägar. Vidare kan sannolikt även gös nyttja vissa av de
tillrinnande vattendragen som reproduktions- och uppväxtmiljö. Därför bör FVOF
sträva efter att sådana vandringshinder åtgärdas, återställning av lekområden samt
gynnsam vattenreglering även om dessa återfinns i vattenförekomster som ej omfattas
av föreningens verksamhet.
Vidare påverkar vattenregleringen i Glan andelen översvämningsmarker vilket
potentiellt sett är mycket negativt för gädda och andra arter som nyttjar dessa för sin lek.
Därför är det viktigt att FVOF verkar för att reglering och tillhörande vattenstånd
optimeras under fiskens lektid, främst under våren.

FISKBESTÅNDET
Människan har i århundraden brukat både vattenmiljön och omkringliggande
naturmiljö vilket givetvis påverkat fiskbestånden. Denna påverkan kan ha skett på
många olika vis, exempelvis övergödning, hårt fiske, strandexploatering etc. Historiskt
sett ”löste” man negativa förskjutningar i fiskbeståndet genom utsättning av mer fisk
men modern förvaltning handlar främst om att åtgärda bakomliggande problem till
ogynnsam utveckling av fiskbeståndet med den långsiktiga målsättningen att få ett
produktivt och ekologiskt balanserat fisksamhälle. Detta arbete är oerhört betydelsefullt
för naturvården då förhoppningsvis även framtida generationer har tillgång till ett fint
fiske och naturupplevelser. Dessutom är en sådan förvaltning värdefull för dagens
fiskerättsägare och besökare och kan dessutom ligga till grund för ökad sysselsättning för
berörd landsbygd.

Fiskets ansträngning och uttag
Uttaget av fisk har en central roll i fiskevården då detta potentiellt har stor inverkan på
fiskbeståndets art- och storleksfördelning och tillika produktion (Degerman et al., 2008;
Sportfiskarna, 2011). För högt uttag, s.k. överfiske, anses idag vara mycket vanligt
förekommande och en stor utmaning för framtida förvaltning av fiskresursen. Samtidigt
är uttaget en mycket komplex fråga, i vissa fall kan det vara gynnsamt med ett högt
uttag medan det i andra situationer kan få drastiskt negativa följder. Detsamma gäller
uttaget av olika arter.
Vanligtvis är det fisket med mängdfångande redskap, främst yrkes- och binäringsfiske,
som medför ett uttag stort nog att tydligt påverka fiskbeståndet men även riktat
sportfiske, då främst kanske efter lekfisk, kan ha en effekt. Ur yrkesfiskets perspektiv är
den mest förekommande effekten att ett oproportionerligt uttag av vuxna individer av
fiskets målarter kan leda till förskjutningar i ekosystemet. Detta är visat i flertalet
marina ekosystem där exempelvis intensivt fiske efter torsk medfört storskaliga
förändringar på ekosystemnivå. Vidare har liknande tendenser påvisats i andra hårt
fiskade bestånd, framförallt gösbestånd brukar vara känsliga för sådant fisketryck.
Följden av en upprepad stor fiskeinsats riktad mot storvuxna/gamla individer har i vissa
fall medfört att populationen selekterats mot att vara småväxta, något som kan ha
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förödande effekter både för fisket såväl ekosystemet. En viktig del gällande uttaget av
fisk är att göra detta på ett långsiktigt hållbart vis. Som tumregel brukar man anse att
10-20 % av den årliga produktionen kan ”skördas” utan negativ påverkan på ekosystemet
(Plante & Downing, 1993). Vidare är det mycket betydelsefullt att fiskets uttag regleras,
med hjälp av minimimått, på så vis att individer tillåts reproducera sig åtminstone vid
ett tillfälle innan fångst, dvs. hinna uppnå könsmognad. Justeringar av minimimått har
givit bra resultat, både gällande röding i Vättern och gös i Hjälmaren. Majoriteten av
uttaget av gös bör ske inom storleksklassen 45-65 cm då mindre fisk ej hunnit
reproducera sig samtidigt som större individer är ekologiskt och genetiskt värdefulla och
dessutom mycket attraktiva för sportfisket.
I Glan uppskattas uttaget från det yrkesmässiga fisket till ca 2 kg/ha samtidigt som
husbehovs- och binäringsfiskets ansträngning med mängdfångande redskap står för ca
3,5 kg/ha. MSY i Glan beräknas till omkring ca 5 kg/ha och sålunda är fångsten med
mängdfångande redskap något i överkant, framförallt med tanke på att även sportfisket
står för ett visst uttag (1,2 kg/ha se nedan). Då majoriteten av uttaget utgörs av gös med
storlek större än 50 cm (minimimått 45 cm), vilka är betydelsefulla rovfiskar, kan fiskets
uttagpotentiellt sett skapa förskjutning både inom- och mellan arter. Fångsten vid
provfiskeundersökningarna 2001 och 2010 visar dock inga tydliga tecken på denna form
av ”överfiske” då både antal och storlek av exempelvis gös är tillfredsställande (Lindberg,
2011).
Sällan är sportfiskets uttag i liknande storleksklass som yrkesfiskets men ändock kan ett
intensivt sportfiske utgöra en stor del av uttaget av vissa arter i särskilda miljöer. Under
framförallt lektid samlas många arter på liten yta vilket gör dem särskilt känsliga för
tryck från sportfiskare. Ett led i att utreda magnituden av sportfiskets påverkan på
Glans fiskbestånd, främst gös, var att genomföra ovan redovisade enkätundersökning
gällande fångst och ansträngning. Denna undersökning visade på ett uppskattat uttag av
ca 0,3 kg/ha bestående främst av gös i storleksklassen 50-65 cm samt en betydligt större
andel fisk (ca 0,9 kg/ha) som återutsattes, därav relativt många ”stora” individer. Dessa
beräkningar gäller dock endast perioden maj till och med oktober och sannolikt är därför
den årliga fångsten och uttaget något högre.
Sammanfattningsvis indikerar tillgänglig data och information att uttaget av fisk i Glan,
främst gös, ligger i överkant vad som är långsiktigt hållbart. Att döma av fångsterna,
både från provfiskeundersökningar, mängdfångande redskap och sportfiske, visar dock
inte sjöns bestånd av exempelvis gös, abborre och gädda några tydliga tecken på
överfiske i form av skev storleksfördelning etc. Sålunda föreligger sannolikt ingen akut
fara men ändock bör FVOF vara uppmärksamma på framtida förändringar då
ekologiska balanser tämligen snabbt kan förändras och uttaget bör snarare minska än
öka, framförallt under lektid. Vidare bör det påpekas att studier gällande gösbeståndet i
Mälaren visat på att gösen med fördel bör uppnå en storlek av ca 60 cm innan fångst för
att ge en god avkastning. Allmänt bör dock majoriteten av uttaget ske på fisk i
storleksklassen 45-65 cm för att dels skapa förutsättningar för en god rekrytering och dels
spara värdefulla storväxta individer (Ljunggren, 2012). Detta är därför något som både
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fisket med mängdfångande redskap samt sportfisket bör beakta. Vidare medför det även
att gösen hinner leka vid mer än ett tillfälle och dessutom motverkar det att beståndet
utvecklas till småväxt och tidigt lekande (Fiskeriverket, 2010).

Fredningsområden
Fiskefria områden, områden med redskapsbegränsningar samt fredningsområden under
lektid är mycket värdefulla fiskevårdsåtgärder med potential att ge stor effekt på
fiskbestånden. Funktionen av dessa fredningar är en ökad överlevnad av fiskets målart
till följd av ett lägre fisketryck vilket i sin tur leder till ökad förekomst av storvuxna
individer och ökad individtäthet (Bergström et al., 2007). En annan mycket betydelsefull
följd av dessa fredningar är att förbättra rekryteringen både genom att ett minskat
fisketryck ger fler reproduktiva individer men även genom att stora individer ofta har
god rekrytering. En rekryteringsökning till följd av fredningsområden ger dessutom
”överspillningseffekter” på omkringliggande områden på så vis att fredningsområden
kan fungera som en form av ”rekryteringsbank”. Det faktum att fredningsområden ofta
ökar andelen storvuxna individer har även en betydelsefull roll i att motverka att
bestånden utvecklas mot att bli småväxta och reproducera sig vid låg ålder/liten storlek
(Law, 2000) vilket potentiellt är ytterst ofördelaktigt både för fiskets bedrivande samt
ekosystembalansen.
I nuläget finns det få fredningsområden som berör Glan. Främst är det Motala ströms
mynning vilken delvis är fredad till följd av att den ej ingår i fiskekortet för Glans FVOF.
Denna fredning ger högst sannolikt en positiv effekt på reproduktion och överlevnad av
den skyddsvärda arten asp då potentiella lekplatser återfinns i nämnt område
(Gustafsson, 2005) men sannolikt gynnas även gös och vimma av denna fredning. I
övrigt finns inga uttalade fredningsområden i sjön men till följd av äganderätt har
Norrköping kommuns vattenareal (fastigheterna Östra Eneby 5:1 respektive 6:1) under
en längre tid legat i träda avseende fiske med mängdfångande redskap. Således har
områden fungerat som ett partiellt fiskefritt område där endast spöfiske bedrivits. Då
arealen av detta område uppgår till ca 1400 ha, vilket motsvarar ca 20 % av sjöns totala
areal, har detta sannolikt haft tydligt positiv påverkan gällande storleksfördelning och
rekryterings av sjöns fiskbestånd, kanske främst gällande gös då denna art fiskas
tämligen hårt i övriga delar av sjön. Med bakgrund av nuvarande fiskeansträngning och
uttag i Glan föreligger det viss risk att en förändring av fiskets ansträngning i nämnt
område medför tydligt negativa konsekvenser för sjöns fiskbestånd.

Sportfiskets bedrivande
Tillgänglig information gällande sportfiskets fångster indikerar inte att det föreligger
någon större oro för dess former och omfattning. Dock förutsätter detta att fisket bedrivs
enligt gällande regelverk, att uppgivna fångster är korrekta samt inte minst att den stora
mängden fisk som släpps tillbaka har en rimligt hög överlevnad. Den sistnämnda har
under senare år väckt viss debatt även inom sportfiskekretsar med ett allt större fokus på
potentiella komplikationer till följd av ”catch & release” och hur dessa kan undvikas.
Allmänt sett har problematiken med nämnd metod främst kretsat kring fiskens tid över
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vatten, dvs. luftexponering, fiskens återhämtning i relation till vattentemperatur,
konsekvenser av blödning till följd av djup krokning och problem kopplade till den
fysiska hanteringen exempelvis skador på slemskiktet. Samtliga dessa ”problem”
kvarstår men samtidigt är majoriteten av dagens sportfiske välinformerade om detta
varpå överlevnaden i de flesta fall anses god. Detta har bland annat visats av
Stålhammar (2013) i sin doktorsavhandling gällande ”catch & release” hos gädda och
gös.
Under senare år har dock komplikationer med nämnd metod aktualiserats till följd av
hastig tryckförändring vid ett stort fångstdjup, sannolikt på grund av ett alltmer
frekvent nyttjande av metoden ”pelagiskt prickskytte” vilket förenklat beskrivet innebär
ett riktat fiske mot individer stående fritt i vattenpelaren. Bland annat har detta
uppmärksammats i fiskepressen med allmän uppmaning att bedriva fisket ansvarsfullt
på så vis att man undviker att fiska på djupt (>10 m) stående individer (Fiskefeber, 2013).
Gällande fångst av gös indikerar amerikanska studier på den närbesläktade arten
walleye (amerikansk gös, Sander vitreus) att fångstdjupet har stor effekt på
överlevnaden vid ”catch & release”. Vid ett fångstdjup av ca 9 m var dödligheten 8 %, vid
fångstdjup av 12 m var dödligheten 18 % och vid ett fångstdjup av ca 15 m var
dödligheten hela 36 % (Kerr, 2001). För närvarande pågår dessutom ett liknande projekt
i Storsjön (Sandviken) i regi av SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) och Sveriges
sportfiske- och fiskevårdsförbund. I dags läge har endast fångst vid djup under 8 m
undersökt och dödligheten till följd av återutsättning var då i princip obefintlig (Sveriges
sportfiske- och fiskevårdsförbund, 2014).

Reproduktionsstörningar
I princip samtliga av Glans skyddsvärda fiskarter, enligt ArtDatabankens rödlista,
nyttjar rinnande vatten som lekområde. Rekryteringen av främst asp, lake och vimma
bedöms därför potentiellt som tydligt negativt påverkade av att sjöns tillrinnande
vattendrag är utbyggda för vattenkraft. Dessutom har vattenkraftsutbyggnaden haft en
kraftigt negativ effekt på den mycket skyddsvärda ålen i och med att kraftverk och
dammar utgör vandringshinder. Gällande övriga arter saknas tydliga indikationer av
störningar gällande reproduktion alternativt rekrytering.

Introduktion/nyetablering/stödutsättning av arter
Ur ett historiskt perspektiv har fiskutsättningar spelat en betydande roll för fiskevården
runt om i landet. Stora mängder rom, yngel och vuxen fisk av både inhemska och
främmande arter har flyttats till sjöar och vattendrag. Målsättningen med
utsättningarna var antingen att etablera, för det aktuella vattnet, nya arter eller att öka
avkastning av redan befintliga arter. De förväntade effekterna uteblev dock i många fall,
ofta beroende på begränsad kunskap om aktuellt ekosystem och arters miljökrav. Vidare
gav vissa introduktioner allvarliga konsekvenser för ekosystemen med förändrad
konkurrenssituation, sjukdomsspridning etc. Studier har dessutom visat att utsatt fisk
ofta har låg överlevnad samt att de kan ha en tydligt negativ effekt på befintliga
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populationers genetik och stödutsättning av en redan befintlig art kan alltså snarare
missgynna populationen. Inte minst gäller detta stödutsättning av gös i sjöar med redan
ett väl etablerat bestånd. Genetiska studier av Dannewitz et al. (2010) visade bland
annat att sådana utsättningar i många fall innebär att pengarna ”bokstavligen kastas i
sjön” då sådana åtgärder ger mycket låg avkastning om gös redan är etablerad. Med
bakgrund av Glans redan mycket goda bestånd av gös innebär detta att stödutsättningar
ej är motiverade och snarare kan ge negativa effekter.
Gällande utsättning av andra arter är det främst ål som varit aktuell och i viss mån sker
sådana utsättningar fortfarande, senast år 2013 sattes det ut ålyngel i Glan. Huruvida
detta ska fortsätta är upp till Glans FVOF att besluta men utifrån ett ekologiskt
perspektiv är sådana åtgärder högst tveksamma då vuxen ål sannolikt inte har
möjligheten att på naturlig väg nå Östersjön för vidare vandring mot sina lekområden.
Under år 2013 etablerade sig den invasiva (främmande) arten vandrarmussla (Dreissena
polymorpha) i Glan vilket skapat stor uppmärksamhet. Nämnd art har sitt ursprung i
Kaspiska havet och påträffades i Sverige för första gången runt 1920-talet i Mälaren.
Vandrarmusslan är främst uppmärksammad för sin explosiva tillväxt, upp till 10000
individer/m2, vilket medför problem för exempelvis badande och vattenkraft. Vidare är
arten mycket konkurrenskraftig och kan på så vis konkurrera ut andra blötdjur som
stormusslor (Havs och Vattenmyndigheten, 2013). Redan i nuläget är arten mycket
vanlig i Glan men dess effekt på ekosystemet är okänd. Sannolikt kan den initialt bidra
till att minska mängden näring i sjön då genom att med sin stora tillväxt binda upp en
del fosfor och kväve men dessa effekter kommer långsiktigt att minska. Sannolikt medför
arten en viss förändring gällande Glans bottnar och habitat och man bör därför vara
uppmärksam på förändring till följd av detta.

Predation från Glans mellanskarvar
Mellanskarv är en omtvistad och ur fiskevårdsperspektiv ständigt aktuell art. Orsaken
till den stora uppmärksamhet som mellanskarven väckt är främst att den konkurrerar
med människan om den gemensamma fiskresursen samt att artens häckning har en
mycket tydlig effekt på miljön då skarvens avföring har mycket lågt pH. Antalet skarvar
har ökat kraftigt sedan arten nyetablerades i Sverige år 1948 vilket medfört en allt större
konflikt med yrkes- och sportfisket samt fiskerättsägare.
Studier på mellanskarvens födointag visar att arten är en generalist och opportunist, dvs.
dess bytesval styrs av tillgång snarare än specifik preferens. Dock har man funnit att
fiskarter som uppehåller sig nära ytan, likt siklöja, ibland är överrepresenterad i
mellanskarvens föda. Vidare kan mellanskarvens födointag utgöra ett högt artspecifikt
predationstryck under lektid för vissa fiskarter. Uppskattningsvis äter en vuxen
mellanskarv omkring 0,5 kg/dygn och främst utgörs födan av fisk i storleksklassen 12-15
cm (~ 25 g) (Dahlberg & Engström, 2001). Att stora kolonier av mellanskarv konsumerar
en betydande mängd fisk i sin absoluta närhet står utan tvivel. Betydligt svårare är att
bedöma mellanskarvens effekt på fiskbeståndets status då detta påverkas av stort antal
faktorer ex temperatur, hydrologi, konkurrens och kanske främst totalfosfornivån vilken
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är starkt korrelerad med fiskbiomassan (Naturvårdsverket, 2003). I syfte att få bättre
kunskap om det komplexa sambandet mellan fiskproduktion och predation från
mellanskarv genomförs mellan åren 2013-2015 en studie av detta i Glans ”systersjö”
Roxen vilket förhoppningsvis kan bidra till en förbättrad förvaltning avseende
interaktionen skarv-fisk (Sveriges Fiskevattenägareförbund, 2013; Broström & Öhman,
2014).
Under 2001, i anslutning till genomfört provfiske, gjordes även en undersökning av
skarvens påverkan på sjöns fiskbestånd (Dahlberg & Engström, 2001). Arten etablerade
sig runt år 1994 och vid aktuellt tillfälle uppskattades det häckande beståndet av skarv i
sjön till knappa 500 par (Dahlberg & Engström). Skarvpopulationen ökade sannolikt
ytterligare de nästkommande åren följt av en stabilisering alternativ långsam nedgång
under den senaste 5-årsperioden. Vid nämnd undersökning beräknades skarvens uttag,
utifrån då gällande populationsskattning, av fisk uppgå till ca 11 kg/ha (6-19 kg/ha) och
således översteg detta fiskets (yrkes-, fiskerättsägarnas- och sportfiskets) totala uttag ur
sjön (Dahlberg & Engström). Sannolikt föreligger därför viss ”skada” på sjöns
fiskbestånd till följd av skarvens etablering men till vilken grad är svårt att bedöma.
Dock verkar det på intet vis vara akut men journalföring av skador för fisket samt
uppmärksamhet gällande beståndsutvecklingen är betydelsefull för den framtida
förvaltningen. Vidare finns möjligheten att bedriva skyddsjakt vilket skulle kunna ge
positiva effekter och detta bör samkoordineras med verksamheten i Roxens FVOF och
andra närliggande vatten.

FISKETS BESTÄMMELSER OCH DESS UPPFÖLJNING
I syfte att bedriva en framgångsrik fiskevård är reglering av fiskets bedrivande och inte
minst uppföljning av detta ytterst betydelsefulla redskap. Betydelsen av det sistnämnda,
dvs. uppföljning/kontroll, är ofta fundamental för att fiskevården ska ge önskvärd effekt.

Regelverk och bestämmelser
Nuvarande regelverk anses generellt som väl avvägt, bland annat har fisket med
mängdfångande redskap redan övergått till att fiska med större maskstorlek för att
minska fångsten av småfisk. Vidare vore det sannolikt fördelaktigt att inför
fredningsområden under lektid på kända lekområden, både gällande sportfisket och
fisket med mängdfångande redskap. Inte minst vore detta mycket värdefullt för att
bevara gösbeståndet då denna art ofta utsätts för stort fisketryck under lektid på
grynnor och liknande. Mer om detta beskrivs ovan under avsnittet ”Fredningsområden”
Gällande regleringen av sportfisket bör det finnas möjlighet att införa maximimått för
upptag av främst gös och gädda. En sådan reglering skulle bidra till att bevara storväxta
individer vilka inte bara är värdefulla ekologiskt utan även ekonomiskt då det är av stort
intresse för sportfisket.
Ytterligare en aspekt med nuvarande bestämmelser är bedrivandet av vertikalfiske. I
nuläget är regelverket kring denna fiskemetod något oklart och dessutom juridiskt
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mycket svårkontrollerat. Då majoriteten av de som nyttjar denna metod är ytterst
ambitiösa sportfiskare bör FVOF diskutera huruvida man kan/bör/vill införa ett särskilt
fiskekort för vertikalfiske vilket även kan inkludera ismete. Liknande bestämmelser har
införts i andra sjöar med positiva effekter, exempelvis vertikalfiskekort i Tisnaren samt
trollingfiskekort i Roxen och Sommen, och potentiellt sett kommer detta öka FVOF:s
intäkter samtidigt som det ger en bättre möjlighet till kontroll och reglering.

Statistik avseende fångst och ansträngning
Det har tidigare påpekats i aktuell fiskevårdsplan att statistik gällande fiskets fångst och
ansträngning är ytterst betydelsefullt för en gynnsam fiskevård och förvaltning
(Karlsson et al., 2014). Av den anledningen genomfördes en enkätundersökning (enkät,
2013: detaljerad information återfinns under avsnittet ” Sportfiskets fångst och
ansträngning”) för att ge en initial bild av rådande situation. För att skapa goda
förutsättningar för framtida förvaltning är det mycket värdefullt om FVOF kan
fortsätta inhämta fångstuppgifter, dels från fiskerättsägarna och yrkesfisket men från
sportfisket, exempelvis via Ifiske.se.

Kontroll
För att fiskevården och förvaltningen i Glan ska bli lyckosam är det mycket viktigt att
FVOF utökar/förbättrar kontrollen av fisket i sjön. Exempelvis var detta den mest
vanligt förkomna åtgärden som föreslogs av de sportfiskare som deltog i
enkätundersökningen (enkät, 2013). Utan kontinuerlig kontroll och tydliga påföljder vid
brott mot dessa kommer genomförda åtgärder ha betydligt sämre verkan än förväntat.
Då denna typ av kontrollverksamhet är tidskrävande är en tänkbar lösning att engagera
lokala sportfiskare alternativt utse arvoderade ”fishing officers”.
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ÅTGÄRDSFÖRSLAG
De åtgärdsförslag som nedan presenteras bygger främst på diskussioner med föreningen
samt den allmänna analysen som i sin helhet presenteras under avsnittet ”Problembild i
Glan” där sjöns status och situation sätts i ett större sammanhang. Syftet med dessa
åtgärdsförslag är att vägleda FVOF:s framtida fiskevårdsarbete och att bistå med idéer
och kunskap. Vissa av förslagen är väldigt långsiktiga, exempelvis öppna
vandringsvägar i Motala ström, medan andra är mer lätta att införa. Prioritet (1-3) med
bakgrund av ekologiska och ekonomiska värden samt tidsplan redovisas för vartdera
förslaget i syfte att underlätta föreningens planering och beslut. Vidare presenteras en
sammanfattning av alla åtgärdsförslag för att ge en bättre översikt av det framtida
arbetet (tabell 3).
Finansiering är en allmänt begränsande faktor gällande fisk- och vattenvård. Med detta i
åtanke uppmanas FVOF att årligen avsätta medel i en fiskevårdsfond. Många gånger är
ett fiskevårdsprojekt även beroende av extern finansiering. Följande
myndigheter/fonder/organisationer är tänkbara medfinansiärer: Länsstyrelsen
Östergötland, vattendomsfonder (förvaltas av Länsstyrelsen), Leaderområden (EU:s
jordbruksfond för landsbygdsutveckling), Norrköpings och Finspångs kommun, Havs
och Vattenmyndigheten samt Svenska Sportfiskeförbundets Fiskevårdsfond.

ANALYS - SAMMANFATTNING
Generellt sett är nuvarande situation gällande Glans fiskbestånd tillfredsställande
varvid majoriteten av åtgärdsförslagen syftar till att bevara och främja snarare än att
förändra. Dock föreligger det ett tämligen hårt fisketryck i sjön och på så vis föreligger
viss oro att ekosystemet i framtiden kommer förändras och av den anledningen bör
förvaltningen ske enligt försiktighetsprincipen. Detta gäller exempelvis uttaget av fisk
vilket enligt tillgängliga beräkningar inte bör öka då detta kan medföra kraftiga
förändringar i art- och storleksfördelning.
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ÅTGÄRDSFÖRSLAG GÄLLANDE VATTENMILJÖN
Vattenmiljön är central för ekosystemets funktion, därtill fisksamhällets, och därför bör
FVOF verka för att begränsa alternativt återställa den mänsklig påverkan av Glans
vattenmiljö. Generellt sett hänvisas förslag gällande Glans vattenkemi i den redan
befintliga vattenvårdsplanen från 2012 (WRS, 2012).

VATTENKEMI
1. Verka för minskad närsaltstillförsel till Glan
Glan uppvisar sedan decennier tillbaka tecken på övergödning, delvis till följd av
mänsklig påverkan. Detta medför bland annat förhöjd risk till låga syrgashalter med
potentiellt sett drastiska effekter på fiskbeståndet. Därav bör FVOF engagera sig i det
framtida arbetet med att begränsa närsaltstillförseln i sjön, något som initierades med
den vattenvårdsplan som framställdes år 2012 (WRS, 2012) vari mer utförliga
åtgärdsförslag återfinns.

Effekt: Förbättrad vattenmiljö och vattenkvalitet.
Prioritet: 1
Tidsplanering: Kontinuerligt.
Uppskattad kostnad: okänt
2. Bevakning av MSV:s recipientkontrollprogram
I aktuellt provtagningsprogram genomförs kontinuerlig analys av närsaltstillstånd,
siktdjup, syretillstånd o.s.v. Dessa parametrar är av stor betydelse för Glan ekosystem,
vilket kopplas till åtgärdsförslag 1, och FVOF bör därför bevaka utvecklingen.

Effekt: Förbättrat kunskapsläge gällande sjöns vattenkemi.
Prioritet: 1-2
Tidsplanering: Kontinuerligt.
Uppskattad kostnad: 0 kr
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VATTENREGLERING/VANDRINGSHINDER
3. Åtgärda vandringshinder mellan Vättern och Bråviken samt i övriga
tillrinnande vattendrag
Långsiktigt sett bör FVOF verka för att vandringsvägar anläggs förbi samtliga befintliga
vandringshinder i Motala ström. En sådan åtgärd är ett stort och långsiktigt projekt men
skulle medföra betydande ekologiska vinster. Bland annat skulle Glans vattenregim bli
mer naturlig och samtidigt skulle värdefulla arter som lax, öring och ål åter igen tillåtas
vandra till och igenom Glan. Då åtgärder i Motala ström berör ett stort vattensystem bör
arbetet med denna fråga samordnas mellan samtliga fiskevårdsområden i Motala ströms
vattensystem genom exempelvis vattenrådsverksamheten (se åtgärdsförslag 25). Redan i
nuläget pågår projektet ”Fria vandringsvägar i Motala ström” vari Glans FVOF är
representerat.
Även i Glans mindre vattendrag återfinns vandringshinder i form av kvarnar eller
kraftverk vilka sannolikt har en negativ inverkan för rekryteringen av inte minst asp,
nors och vimma men även eventuellt gös och lake. Åtgärder i mindre vattendrag är
vanligen betydligt enklare att genomföra jämfört storskaliga projekt likt föreslaget i
Motala ström, exempelvis genom utrivning av vandringshinder alternativt anläggning
av vandringsväg/omlöp. FVOF föreslås därför engagera sig i arbetet med att åtgärda
vandringshinder i samtliga vattendrag kring sjön dels för att främja fiskbeståndet och
vattenregimen och dels för att gynna arbetet med att uppnå miljömålen.

Effekt: Möjliggöra fisk- och faunavandring mellan sjösystem och slutligen Bråviken.
Förbättrad rekrytering av flertalet arter samt förbättrad vattenregim.
Prioritet: 1
Tidsplanering: Varierande, åtgärder i mindre vattendrag bör kunna ske tämligen snart
(<10 år) medan arbetet med storskaliga förändringar i Motala ström bör ske långsiktigt.
Uppskattad kostnad: Okänt
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4. Förbättrad vattenreglering i Motala ström och övriga tillrinnande
vattendrag
Tills dess att åtgärdsförslag 3 är genomfört bör Glans FVOF verka för en mer gynnsam
vattenreglering i Motala ström och övriga vattendrag för att minska de negativa
effekterna av vattenkraftsutbyggnad. Detta uppnås främst genom att det införs
minimitappning i samtliga tillrinnande vattendrag i sjön samt att tappningen, i största
möjliga mån, efterliknar normal säsongsvariation. Detta förslag är även kopplat till
Glans vattenstånd (se förslag 5) då detta varierar tämligen kraftigt, inte minst under
våren vilken är en känslig period för många fiskarters reproduktion vilket potentiellt
medför torrläggning av fiskens lekplatser.

Effekt: Förbättra förutsättningarna för reproduktion av främst asp, lake och vimma.
Prioritet: 1-2
Tidsplanering: Bör genomföras snarast möjligt.
Uppskattad kostnad: Okänt
5. Verka för mindre variationer i Glans vattenstånd
Glans vattenstånd varierar till följd av reglering i främst Motala ström vilket kan
påverka reproduktionen negativt för fiskarter som nyttjar grunt vatten för sin lek. Då
regleringen sker i enlighet med gällande vattendomar är det sannolikt svårt med en
juridisk förändring men ansvarig förvaltare bör informeras om den potentiella skada
detta medför på sjöns fisksamhälle. På så vis är det möjligt att uppnå frivilliga
förändringar gällande regleringen med tillhörande vattenståndsvariationer av sjön (i
enlighet med förslag 4).

Effekt: Förbättrad rekrytering av arter som nyttjar grundvatten för sin reproduktion,
exempelvis gädda.
Prioritet: 1-2
Tidsplanering: Långsiktigt.
Uppskattad kostnad: 0 kr
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ÅTGÄRDSFÖRSLAG GÄLLANDE FISKSAMHÄLLET
FISKERIBIOLOGISKA UNDERSÖKNINGAR
6. Uppföljning av nätprovfiske
Dataserier över tid är helt avgörande för framtida förvaltning av fisksamhället och för
att kunna bedöma dess status och utveckling. Till dags datum har tre provfisken
genomförts i Glan. För att skapa förutsättningar för trendanalyser av sjöns fiskbestånd
föreslås FVOF därför att initiera ett ”provfiskeprogram” varvid sjön provfisken
genomförs vart 5e år enligt gängse metodik. En sådan insats kräver en avsevärd
finansiell insats och FVOF uppmanas därför att årligen avsätta medel till detta.

Effekt: Skapa grundläggande förutsättningar för framtida fiskevård och bedömning av
fisksamhällets status och utveckling.
Prioritet: 1
Tidsplanering: Uppföljning bör ske innan 2015.
Uppskattad kostnad: 50-100 000 kr
7. Åldersanalys av abborre, gös och mört
Åldersstrukturen av ett fiskbestånd kan ge mycket värdefull information, exempelvis
identifiera rekryteringsstörningar, för framtida åtgärder. Sådana analyser har tidigare
genomförts inom ramen för provfiskeundersökningarna och detta bör även ske i framtida
undersökningar.

Effekt: Skapa kunskapsunderlag för analys av konkurrenssituation, rekrytering och
tillväxt.
Prioritet: 1
Tidsplanering: I enlighet med förslag 6.
Uppskattad kostnad: 5-20 000 kr
8. Inventering av lekområden för gös
För att skapa god förutsättningar för en gynnsam förvaltning av gösbeståndet samt
bidra till ett fortsatt produktivt fiske vore det värdefullt att inventera potentiella
lekområden i sjön. Detta skulle sedan kunna bidra till skapandet av fredningsområden, se
förslag X9

Effekt: Skapa kunskapsunderlag avseende gösbeståndet till grund för framtida aktiv
förvaltning.
Prioritet: 1
Tidsplanering: I anslutning till förslag 9
Uppskattad kostnad: Okänt

62

ALLMÄNNA ÅTGÄRDER
BEDRIVANDE

GÄLLANDE

FISKSAMHÄLLET

OCH

FISKETS

9. Inför lekfredningsområden för gös
Om FVOF kan identifiera områden som bedöms som betydelsefulla för gösens
reproduktion bör dessa avlysas från all form av fiske (dvs. handredskap och
mängdfångande redskap) under lektid (1- 30 maj).

Effekt: Förbättrad rekrytering. Grundläggande för långsiktigt god utveckling av sjöns
fiskbestånd.
Prioritet: 1
Tidsplanering: Bör genomföras snarast möjligt.
Uppskattad kostnad: 0 kr, möjligen lägre intäkter från fiskekortsförsäljning samt något
lägre avkastning för fisket med mängdfångande redskap.
10. Fredning av asp, lake och vimma
Aspen, laken och vimmans ringa ekonomiska värde tillsammans med det ekologiska
skyddsvärdet (uppförda på ArtDatabankens rödlista) motiverar ett fångstförbud av
dessa arter. Förbudet föreslås gälla all form av fiske där fångad asp, lake och vimma
återsätts.

Effekt: Stärka sjöns svaga bestånd av de skyddsvärda arterna asp, lake och vimma.
Prioritet: 3
Tidsplanering: Bör genomföras snarast möjligt.
Uppskattad kostnad: 0 kr
11. Inför kontinuerlig fångstrapportering och fångststatistik
Denna åtgärd syftar till att ge kunskap om uttag och förändring av fisksamhället.
Åtgärden föreslås gälla både mängdfångande redskap och sportfisket. Erhållen
information är värdefull både för beståndsanalyser och i marknadsföringssyfte
(sportfiskefångster). Årlig fångstrapportering gällande fiskerättsägarnas fiske föreslås
ske direkt till FVOF medan sportfiskets rapportering bör ske via hemsidan alternativt
brevlådor vid sjösättningsramper samt genom redan tillgänglig rapportering via
www.ifiske.se. Fångstrapportering bör även kompletteras med ett mått på ansträngning
för att möjliggöra fiskets framgång och uttag. Fångstrapportering bör även vara ett krav
för genomförandet av fisketävlingar i Glan.

Effekt: Kunskapsunderlag gällande uttag och fiskbeståndets utveckling.
Prioritet: 1-2
Tidsplanering: Bör genomföras snarast möjligt.
Uppskattad kostnad: 5 – 20 000 kr (inkluderar ej analys av data)
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12. Rekommendation för ändrat minimimått gällande gös
I syfte att dels minska uttaget och dels minska det riktade fisket mot mindre gös som
befinner sig bottennära på stora djup kan/bör FVOF utreda en höjning av minimimåttet
för gös till 50 cm.

Effekt: Ökad andel gösar som hinner reproducera sig innan fångst vilket stärker
populationens föryngring. Minskad ansträngning på djupt stående fisk, dvs. sannolikt
lägre dödlighet hos återsatt gös.
Prioritet: 1-2
Tidsplanering: Bör genomföras snarast möjligt.
Uppskattad kostnad: 0 kr
13. Maximimått för gädda och gös
Troféfiskar har en magisk attraktionskraft inom sportfisket. Vidare är väldigt storväxta,
dvs. gamla, individer ekologiskt värdefulla och samtidigt sämre som matfisk. Med den
bakgrunden föreslås FVOF att införa maximimått för gädda och gös. Avseende gädda bör
all fisk längre än 90 cm återsättas, detsamma föreslås gälla för gös längre än 65 cm.
Detta skulle innebära att uttaget sker enligt ”fönster-modellen”, dvs. endast gös mellan 45
(alternativt 50 cm vid ändrat minmimått)-65 cm samt gädda mellan 40-90 cm får
behållas (se förslag 12).

Effekt: Förbättra förutsättningarna för ett givande sportfiske och således öka intäkterna
från fiskekortsförsäljning. Bibehålla rovfiskens styrande roll i fisksamhället samt stärkt
reproduktion.
Prioritet: 1-2
Tidsplanering: Bör genomföras snarast möjligt
Uppskattad kostnad: 0 kr
14. ”Försiktighetsprincipen” gällande sportfiskets bedrivande
Tillgänglig information visar att sportfiskets ansträngning ökat (i form av antalet sålda
fiskekort) samt att fisketrycket är i paritet med vad som anses långsiktigt hållbart. Det är
därför viktigt att sportfiskets omfattning uppföljs. Vid en fortsatt tydlig ökning av
antalet sålda fiskekort bör det utredas huruvida antalet fiskekort ska kvoteras. En annan
tänkbar möjlighet att begränsa sportfiskets ansträngning är att höja fiskekortspriserna.

Effekt: Långsiktigt bevarande av fisksamhället, minskat fisketryck av främst gös.
Prioritet: 2
Tidsplanering: Kontinuerligt.
Uppskattad kostnad: 0 kr men minskade intäkter från försäljning av fiskekort.
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15. Uppmana och informera om ansvarsfullt nyttjande av ”catch &
release”
Fångst av främst gös på stora djup medför potentiellt hög dödlighet hos återsatt fisk. Av
den anledningen bör FVOF tydligt uppmana samtliga sportfiskare att ej rikta sitt fiske
mot gös stående på djup överstigande 10-12 m.

Effekt: Långsiktigt bevarande av nuvarande fisksamhälle, främst gös.
Prioritet: 1
Tidsplanering: Kontinuerligt.
Uppskattad kostnad: 0 kr
16. Inför förbud mot nattfiske
För att begränsa sportfiskets uttag av gös kan/bör föreningen utreda huruvida man ska
tillåta nattfiske. Ett tänkbart förbud mot nattfiske, exempelvis mellan kl. 22.00-04.00
kommer dels att minska fisketrycket och dels förenkla kontrollverksamheten.

Effekt: Långsiktigt bevarande av nuvarande fisksamhälle, minskat fisketryck av gös
Prioritet: 2
Tidsplanering: Kontinuerligt.
Uppskattad kostnad: 0 kr
17. Inför särskilt fiskekort för att bedriva vertikalfiske och ismete
I dags läge är vertikalfiske en mycket utbredd fiskemetod i jakten på Glans gösar. Dock
föreligger viss otydlighet gällande bestämmelser för nämnd metod och detsamma gäller i
viss mån ismete (det sistnämnda påverkas även av förslag 17). Då det juridiskt sannolikt
är krångligt att utreda huruvida vertikalfiske utgör en regelöverträdelse föreslås FVOF
att införa ett särskilt fiskekort (mot förhöjd kostnad) för vertikalfiske och eventuellt även
ismete. På så vis kan fisket på ett bättre vis kontrolleras och intäkterna till FVOF ökar
vilket kan nyttjas till att bedriva fiskevård, exempelvis arvodering av utökad tillsyn.
Effekt: Bättre kontroll och översikt av fiskets bedrivande samt ökade intäkter.

Prioritet: 2
Tidsplanering: Bör genomföras snarast möjligt.
Uppskattad kostnad: Okänt
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18. ”Försiktighetsprincipen” gällande mängdfångande redskap
Tillgänglig information och beräkningar visar att nuvarande uttag av fisk i Glan är i
paritet med vad som anses långsiktigt hållbart. Därför föreslås FVOF verka för att
nuvarande ansträngning gällande fiske med mängdfångade redskap bibehålls alternativt
minskar. Jämfört förslag 14 (försiktighetsprincipen avseende sportfiskets bedrivande) har
detta förslag en högre prioritet då mängdfångade redskap generellt sett anses medföra
kraftigare effekter på fiskbestånden. I viss mån har Glans FVOF redan agerat i denna
fråga genom att införa större maskstorlek samt att utreda möjligheten till att arrendera
Norrköpings kommuns fiskevatten i Glan i syfte att fortsatt avhysa detta från fiske med
mängdfångande redskap men sannolikt krävs ytterligare begränsningar (ex. se förslag
20).

Effekt: Långsiktigt bevarande av fisksamhället, minskat uttag av främst könsmogen gös.
Prioritet: 1
Tidsplanering: Kontinuerligt
Uppskattad kostnad: 0 kr
19. Begränsa fisket med mängdfångande redskap innanför 3meterskurvan (inlusive friliggande grund) under lektid (april-juni)
En hög fiskeansträngning med mängdfångande redskap under lektid kan få dramatiska
effekter för fiskbestånden. FVOF föreslås uppmana samtliga fiskerättsägare att i största
möjliga mån begränsa ansträngningen under april-juni då många arter (abborre, gädda,
gös och karpfisk) aggregerar för reproduktion och är särskilt känsliga för högt fisketryck.
Denna åtgärd är i viss mån kopplad till förslag 9 men är mer generellt gällande och
därav betydelsefullt.

Effekt: Förbättrad rekrytering. Grundläggande för god utveckling av sjöns fiskbestånd.
Prioritet: 1-2
Tidsplanering: Bör genomföras snarast möjligt.
Uppskattad kostnad: 0 kr
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20. Förhållningssätt gentemot utsättning av gös
FVOF har vid flertalet tillfällen genomfört utsättningar av gös i syfte att stärka redan
befintligt bestånd. I framtida förvaltning avrådes sådana åtgärder då studier visat att
utsättning av gös i redan etablerade och väl fungerande bestånd är tämligen oproduktivt.

Effekt: Motverka negativa effekter på redan befintligt gösbestånd.
Prioritet: 1
Tidsplanering: Bör genomföras snarast möjligt.
Uppskattad kostnad: minskad kostnad
21. Förhållningssätt gentemot utsättning av ål
Utsättning av ål i Glan medför ringa positiv effekt för artens hotade situation då
vandringshinder i form av vattenkraftverk försvårar ålens naturliga vandring mot sitt
lekområde. Av den anledningen bör FVOF noga överväga fortsatta utsättningar av
nämnd art.

Effekt: inga tydliga effekter förväntas vare sig för sjöns ekosystem eller fiskets ekonomi.
Prioritet: 3
Tidsplanering: Kontinuerlig diskussion samt i förhållande
vattenmyndighetens direktiv avseende bevarande av ål.
Uppskattad kostnad: 0 kr
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22. Inventering av makrofytsamhället
I dags läge råder det i princip total kunskapsbrist gällande makrofytsamhället i Glan.
Som ett led i att skapa en bättre bild av Glans ekosystem föreslås därför FVOF att
genomföra en inventering av sjöns makrofytsamhälle då detta ofta både avspeglar och
påverkar sjöns fisksamhälle och vattenkemi.

Effekt: Förbättrat kunskapsunderlag om Glans ekosystem.
Prioritet: 3
Tidsplanering: Inom 5 år
Uppskattad kostnad: 30-100 000 kr
23. Inventering av vandrarmussla samt framställning av åtgärdsplan
Sommaren 2013 iakttogs arten vandrarmussla i Glan och beståndet har därefter kraftigt
ökat. Då arten anses vara en så kallad invasiv art med förutsättningar att skapa
förskjutningar i ekosystemet och begränsa bad- och fritidsmöjligheter i anslutning till
sjön bör detta tas på största allvar. Initialt föreslås FVOF att initiera en inventering
avseende artens utbredning och beståndstäthet i sjön varpå sedan en åtgärdsplan bör
framställas i syfte att begränsa artens påverkan på sjön. Detta bör samkoordineras med
berörda myndigheter likt Länsstyrelsen.

Effekt: Motverka storskaliga förskjutningar i ekosystemet samt begränsa artens
allmänna skada.
Prioritet: 1-2
Tidsplanering: Omgående
Uppskattad kostnad: Okänt
24. Delaktighet i Nedre Motala ströms vattenråd
FVOF uppmanas att fortsätta sin delaktighet i nämnt vattenråd i syfte att förbättra
möjligheten till att påverka myndigheternas arbete. Vidare medför denna åtgärd att ny
lagstiftning och allmänna vattenvårdsfrågor kommer FVOF till kännedom vid ett
tidigare stadium.

Effekt: Stärka Glans roll i regional vattenvård. Förbättrad kontroll över händelser vilka
berör sjön och övriga Motala ström.
Prioritet: 2
Tidsplanering: Redan initierat
Uppskattad kostnad: 0 kr
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25. Framställa nytt sjökort
Besökande sportfiskare efterfrågar ofta djupkartor och att framställa ett sådant vore en
god service gentemot nämnd grupp. Denna åtgärd beslutade FVOF att påbörja redan
under framställningen av denna fiskevårsplan och ett nytt sjökort beräknas vara
tillgängligt år 2016.

Effekt: Förbättrad service gentemot besökande sportfiskare samt säkrare båttrafik.
Prioritet: 2
Tidsplanering: Pågående.
Uppskattad kostnad: ca 250 000 kr
26. Inventering/utredning av mellanskarvens populationsstorlek och
födointag samt begränsa ytterligare kolonisation
Enligt Dahlberg & Engströms undersökning (2001) utgör skarvens predation en
betydande del av fiskuttaget i Glan och potentiellt sett har detta stor påverkan på
fisksamhället. För att ge en bättre bild av omfattning av skarvens predation bör
beståndsutveckling följas noggrant för att skapa att kunskapsunderlag att nyttja vid
ansökan om utökad skyddsjakt alternativt äggprickning.

Effekt: Ger en ökad förståelse och kontroll över mellanskarvens effekter på Glans
fiskbestånd. Ökad biomassa av samtliga fiskarter. Åtgärden är även generellt viktig för
fiske- och naturvårdens förhållningssätt gentemot mellanskarv.
Prioritet: 1
Tidsplanering: Bör genomföras snarast möjligt.
Uppskattad kostnad: Okänt
27. Tillsynsrutiner, utökad tillsyn och kontrollavgift
Regelbunden tillsyn av fisket är avgörande för att genomförda åtgärder, exempelvis
fångstbegränsningar, ger önskad effekt. FVOF uppmanas därför samordna tillsynen och
dess rutiner samt att utöka befintlig tillsyn.

Effekt: Minska regelöverträdelser och öka mängden sålda fiskekort.
Prioritet: 1
Tidsplanering: Bör genomföras snarast möjligt.
Uppskattad kostnad: Okänt
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28. Utse fiskevårdsansvarig och fiskevårdsgrupp
I det framtida arbetet med fiskevård i Glan är det av stor vikt med tydligt ledarskap och
drivkraft. Därav uppmanas FVOF att utse en fiskevårdsansvarig med tillhörande
arbetsgrupp. Fiskevårdsgruppen är då ansvarig, med föreliggande fiskevårdsplan som
redskap, för att planera framtida fiskevård, kontakta myndigheter, söka finansiering
m.m.

Effekt: Effektivisera fiskevårdsarbetet samt skapa ekonomiska förutsättningar för väl
fungerande fiskevård.
Prioritet: 2
Tidsplanering: Bör genomföras snarast möjligt
Uppskattad kostnad: Rimligt arvode bör utgå.
29. Anställ fiskevårdsansvarig
Ett alternativ till förslaget ovan är att FVOF deltidsanställer en fiskevårdsansvarig. En
sådan person ska då ha en central roll i att organisera fiskevården samtidigt som denne
kan/bör bedriva diverse undersökningar samt kontrollverksamhet. Detta bör långsiktigt
sett medföra att FVOF:s intäkter från fiskekortsförsäljningen ökar samt att fiskbeståndet
gynnas. Positiva erfarenheter från denna form av åtgärd finns främst i USA men även
från Storsjöns FVOF i Sandviken.

Effekt: Effektivisera fiskevårdsarbetet samt skapa ekonomiska förutsättningar för väl
fungerande fiskevård.
Prioritet: 2
Tidsplanering: När/om ekonomin så tillåter
Uppskattad kostnad: 100-200 000 kr årligen
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Tabell 3. Samtliga åtgärdsförslag, inklusive prioritet, för Glans FVOF.
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Prioritet
1
1-2
1
1-2
1-2
1
2
1
1
3
1-2
1-2
1-2
2
1
2
2
1
1-2
1
3
3
1-2
2
2
1
2
2
2

Åtgärd
Verka för minskad närsaltstillförsel till Glan
Bevakning av MSV:s recipientkontrollprogram
Åtgärda vandringshinder
Förbättrad vattenreglering
Verka för mindre variationer i Glans vattenstånd
Uppföljning av nätprovfiske
Åldersanalys av abborre, gös och mört
Inventering av lekområden för gös
Inför lekfredningsområde för gös
Fredning av asp, lake och vimma
Inför kontinuerlig fångstrapportering
Ändrat minimimått för gös
Maximimått för gädda och gös
”Försiktighetsprincipen” avseende sportfiskets bedrivande
Uppmana om ansvarsfullt nyttjande av ”catch & release”
Inför förbud mott nattfiske
Inför särskilt fiskekort för vertikalfiske och ismete
”Försiktighetsprincipen” gällande mängdfångande redskap
Begränsa fisket med mängdfångande redskap innanför 3-meterskurvan
Förhållningssätt gentemot utsättning av gös
Förhållningssätt gentemot utsättning av ål
Inventering av makrofytsamhället
Inventering av vandrarmussla samt framställning av åtgärdsplan
Delaktighet i Nedre Motala ströms vattenråd
Framställa nytt sjökort
Utred mellanskarvens populationsstorlek samt begränsa kolonisation
Tillsynsrutiner, utökad tillsyn och kontrollavgift
Utse fiskevårdsansvarig och fiskevårdsgrupp
Anställ fiskevårdsansvarig
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Med hopp om en god framtid för sjön Glan, där en långsiktigt
hållbar förvaltning av ekosystemet till vinning för samtliga
intressenter står i fokus!

Petter Tibblin, Tibblin EcoFish Consulting
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