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Inledning
Garnsviken är belägen strax norr om Sigtuna i Stockholms län. Vikens utlopp
mynnar i Sigtunafjärden via ett smalt sund. Enligt sjökortet är största djupet i
Garnsviken 4,5 m. Under 2007 utförde Naturvatten i Roslagen AB ett standardiserat provfiske i viken på uppdrag av Ekologigruppen (Naturvatten i Roslagen
2007). Flera intressanta fångster gjordes 2007, bland annat flera aspar samt
faren. Upplandsstiftelsen, Knivsta och Sigtuna kommun samarbetar sedan några
år tillbaka kring åsystemet Knivstaån-Lövstaån med syftet att höja områdets
naturvärden. Under sommaren 2012 har Upplandsstiftelsen utfört ett standardiserat provfiske i Garnsviken. Studien, som utfördes av Johan Persson, Tomas
Loreth och Alexander Masalin, har finansierats av Upplandsstiftelsen och Sigtuna
kommun.

Material och metoder
Vid provfisket användes åtta Nordiska översiktsnät som placerades ut enligt
standard för provfiske i sjöar (Fiskeriverket 2001). Varje nät är 30 m långt och
består av 12 st 2,5 m långa sektioner med maskstorlekar från 5 upp till 55 mm.
Åtta nät lades ut per kväll under två kvällar och vittjades på morgonen dagen
efter. Vittjningarna gjordes 1 respektive 2 augusti 2012. Näten lades på ungefär
samma stationer (Figur 1) som vid inventeringen 2007 (Naturvatten i Roslagen
2007). Riktningen på varje nät bestämdes genom att snurra en flaska på durken
och dit halsen pekade när flaskan stannat lades nätet. Utläggningen gjordes på
djup mellan 1,6 och 3,6 m. I samband med nätupptagningen togs vattentemperatur med en mätare av modellen WTW Cond 330i och siktdjupet togs med en
vit standardskiva (25 cm diameter) för siktdjupsmätning. Vid urplockningen av
fisk hölls fångsten i varje nät isär och behandlades som en enhet. Samtliga fiskar
längdmättes och protokollfördes artvis. Fisken vägdes artvis och nätvis.

Resultat
Totalt fångades 12 olika arter under provfisket i Garnsviken. Fångsten dominerades
av abborre, björkna, braxen och mört som tillsammans utgjorde mer än 80 % av
fångsten (Figur 2). Övriga arter var asp, benlöja, faren, gers, gädda, gös, mört, sarv
och sutare.
Uppgifter kring positioner, djup, vattentemperatur och siktdjup för de bägge
nätutläggningarna och nätupptagningarna presenteras i Tabell 1–4. Vattentemperaturen låg stabilt på 20 °C över hela Garnsviken de bägge dagarna medan siktdjupet var relativt lågt och med en liten variation mellan 1,0–1,3 m (Tabell 2 och 4).
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Figur 1. Karta över Garnsviken med nätprovfiskestationerna markerade. Röd = Omgång 1 (vittjad 120801) och Grön =
Omgång 2 (vittjad 120802).

4

Tabell 1. Data för nät utplacerade 120731. Positioner anges i WGS-84,
decimalgrader.
Nätnummer

Klockslag

Djup (m)

Koordinat N

Koordinat E

1		14.45		2,4		59,62465

17,73975

2		14.50		3,0		59,62617

17,74379

3		14.55		2,5		59,63316

17,75148

4		15.00		3,4		59,63584

17,75008

5		15.05		3,0		59,63701

17,75024

6		15.10		2,6		59,63554

17,74419

7		15.15		3,2		59,64003

17,74559

8		15.20		3,6		59,64087

17,74689

Tabell 2. Data för nätupptagning 120801.
Nätnummer

Klockslag

Vattentemperatur (°C)

Siktdjup (m)

1		09.05		19,9			1,0
2		09.15		20,0			1,1
3		09.25		19,9			1,2
4 		09.35		20,0			1,2
5 		09.45		20,0			1,2
6 		09.50		19,9			1,2
7 		10.00		20,0			1,3
8 		10.05		20,0			1,2

Tabell 3. Data för nät utplacerade 120801. Positioner anges i WGS-84,
decimalgrader.
Nätnummer

Klockslag

Djup (m)

Koordinat N

Koordinat E

1		18.20		2,7		59,64233

17,74748

2		18.23		2,9		59,64575

17,74554

3		18.25		2,9		59,65012

17,74299

4		18.29		3,0		59,65078

17,74282

5		18.32		2,4		59,65130

17,74408

6		18.36		2,1		59,65255

17,74367

7		18.39		1,7		59,65625

17,73652

8		18.41		1,6		59,65657

17,73767
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Tabell 4. Data för nätupptagning 120802.
Nätnummer

Klockslag

Vattentemperatur (°C)

Siktdjup (m)

1		08.55		20,0			1,0
2		09.00		20,0			1,0
3 		09.06		20,0			1,2
4		09.18		20,0			1,2
5 		09.20		20,0			1,1
6		09.25		20,0			1,1
7		09.36		20,0			1,1
8		09.45		20,0			1,1
Figur 2 visar den andel i antal som varje art upptog av den totala fångsten.
Den totala summan fångade individer uppgår till 4495 stycken. För exakt antal
fångade individer inom varje art, se respektive arts avsnitt.

Figur 2. Procentuell fördelning av fångsten i Garnsviken 2012.

Abborre
Abborren dominerade fångsten i Garnsviken antalsmässigt med totalt 1365
fiskar fångade. Abborrens medellängd var 85 mm och medianlängden 60 mm.
Medelvikten var 12 gram. Figur 3 visar abborrens längdfördelning.
Tre troliga årsklasser kan urskiljas. De abborrar som mätte 50 till 70 mm var 0+
(födda 2012). Fiskar som mätte 90 till 120 mm bör vara 1+ (födda 2011) och
fiskar i storleksklassen 130-200 mm är 2+ (födda 2010).
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Figur 3. Längdfördelning (mm) hos abborre fångad i Garnsviken 2012. En stor fisk, 46 cm lång, uteslöts från
diagrammet för att ge en mer rättvis översikt av längdkurvan.

Asp
Totalt fångades nio fiskar i Garnsviken. Medellängden var 342 mm och medelvikten var 344 gram. Längderna (i mm) redovisas i tabellen nedan.
Tabell 5. Längden hos de nio fångade asparna i Garnsviken 2012.
188
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Aspen är idag kategoriserad som Nära hotad (NT) enligt Artdatabankens rödlista
(Gärdenfors 2010). Uppgifter från yrkesfiskare i Mälaren antyder att bestånden
är stabila, eller till och med svagt ökande.

Aspfångst vid nätprovfiske i Garnsviken 2012.
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Figur 4. Längdfördelning (mm) hos björkna fångad i Garnsviken 2012.

Björkna
Björkna var en vanligt förekommande fångst vid provfisket. Totalt fångades 913
fiskar. Björknans medellängd var 78 mm och medianlängden 67 mm. Medelvikten var 6,4 gram. Figur 4 visar storleksfördelningen av björkna.
Diagrammet visar på åtminstone två årsklasser, 60-80 mm som är 1+ (födda
2011) och 90–110 mm som är 2+ (födda 2010). Björknan har för liten tillväxt
för att fastna i översiktsnäten som årsyngel.

Faren
Totalt fångades 39 fiskar. Medellängden var 395 mm och medelvikten var hela
531 gram.

Gers
Totalt fångades 240 fiskar. Medellängden var 77 mm.

Gädda
Enbart två gäddor fångades under provfisket, 462 och 500 mm långa. Gäddan är
ofta underrepresenterad vid nätprovfisken och gäddbeståndet är troligen relativt
bra i Garnsviken som har en riklig förekomst av betesfisk.

Braxen
Braxen var även den en vanligt förekommande art i provfisket. Totalt fångades
979 fiskar och medellängden var 89 mm, drygt en centimeter längre än medellängden hos björknan. Medianlängden var 68 mm, alltså snarlik björknans.
Medelvikten var 12 gram. Figur 5 visar längdfördelningen hos braxen.
Diagrammet visar på ungefär samma tillväxtkurva som björknan. 1+ (födda
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Figur 5. Längdfördelning (mm) hos braxen fångad i Garnsviken 2012.

2011) är 60–80 mm och 2+ (födda 2010) är 90–120 mm. Mer tydlig är den
topp som visar åldersgruppen 3+ (födda 2009) som var 140-200 mm. Braxen
har för liten tillväxt för att fastna i översiktsnäten som årsyngel.

Sarv
Endast två sarvar fångades, 110 och 129 mm långa.

Sutare
Fyra fiskar fångades under provfisket. Medellängden var 504 mm och medelvikten 1337 gram.

Benlöja
Totalt fångades 221 benlöjor och den totala vikten var 2350 gram, vilket ger en
medelvikt på ca 10 gram.

Gös
Totalt fångades 22 fiskar. Medellängden var 241 mm. Figur 6 visar längdfördelningen för gös.
Längdkurvan visar på två tydliga årsklasser. Fiskar mellan 60 och 80 mm är
0+ (födda 2012). Gösen har sedan en snabb tillväxt under sitt första levnadsår
och kan vara runt 200 mm som 1+. Fisket på vandrande lekgös, som enligt
närboende bedrivs med handredskap men framförallt med olagliga massfångande
redskap, från Sigtunafjärden och in i Garnsviken har med all sannolikhet stor negativ inverkan på gösbeståndet i närområdet. Resultaten av denna undersökning
och provfisket 2007 visar att Garnsviken utgör en god uppväxtmiljö för mindre
gös varför det är av särskild vikt att måna om gösens möjlighet till fri vandring
mellan Sigtunafjärden och Garnsviken.
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Figur 6. Längdfördelning (mm) hos gös fångad i Garnsviken 2012.

Mört
Totalt fångades 706 fiskar. Medellängden var 122 mm och medianlängden 121
mm. Medelvikten var 21 gram. Mörtens tillväxt varierar mycket mellan olika
sjöar, främst beroende av näringsstatus. Figur 7 visar längdfördelningen av mört.

Figur 7. Längdfördelning (mm) hos mört fångad i Garnsviken 2012.
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I tabell 6 jämförs fångsterna vid 2007 och 2012 års provfiske.
Tabell 6. Jämförelse mellan fångster (antal individer) gjorda vid 2007 respektive 2012 års provfisken i Garnsviken.
Av tabellen framgår att det fångades åtskilliga fler individer under 2012 och att det framförallt var abborre, björkna,
braxen och mört som stod för denna ökning. Värt att notera är att det under 2012 års provfiske fiskades cirka tre
timmar längre för varje nät, vilket troligen påverkat antaletfångade fiskar. Vid provfisket 2007 var dock fångsten av
asp och benlöja ungefär dubbelt så stor som 2012.

Art
Abborre
Asp
Benlöja
Björkna
Braxen
Faren
Gers
Gädda
Gös
Mört
Sarv
Sutare

Antal fångade 2007
292
18
444
589
98
28
164
2
19
276
0
1

Antal fångade 2012
1365
9
221
913
979
39
240
2
22
706
3
4

Slutsatser
Detta provfiske och det som gjordes av Naturvatten i Roslagen 2007 visar att
Garnsviken har ett rikt och diverst fisksamhälle. Vid båda provfiskena fångades
flera exemplar av den rödlistade aspen. Var dessa aspar leker vore ytterst intressant att ta reda på. Möjligheter finns att asparna härstammar från LövstaånKnivstaån eller från Oxundasystemet. En annan möjlighet är att det rör sig om
sjölekande aspar från Mälaren. Oavsett ursprung utgör Garnsviken en mycket
värdefull uppväxtmiljö för asp. Då Garnsviken utgör en bra lek- och uppväxtmiljö
för gös bör sundet mellan Garnsviken och Sigtunafjärden fredas från allt fiske
för att säkerställa fri fiskpassage. Enligt närboende sker ofta ett olagligt fiske
med mängdfångande redskap och tillsynen bör därför skärpas. Avslutningsvis bör
påpekas att den relativt sällsynta arten faren förekommer i mycket storväxta bestånd i Garnsviken. Inga unga individer av faren fångades dock. Det kan bero på
att leken av någon anledning inte varit framgångsrik i Garnsviken eller att fisken
leker på annan lokal.
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I denna rapport sammanställs
resultaten från ett nätprovfiske
i Garnsviken i Mälaren som
utfördes under augusti 2012.
Undersökningen har finansierats av Upplandsstiftelsen och
Sigtuna kommun.
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