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Sammanfattning 
I Hemmesta sjöäng genomfördes en fiskinventering med fokus på att undersöka rekryteringen 
av gädda under maj månad 2012. Under provfisket användes en finmaskig ryssja som sattes ut i 
bäckfåran för att fånga utvandrande gäddyngel vilket ger en ungefärlig uppskattning av 
våtmarksområdets produktion av gäddyngel. Totalt fiskades fällan vid elva tillfällen och 113 
gäddyngel fångades. Detta tyder på att rekryteringen av gädda i våtmarken är låg, förmodligen 
för att våtmarkens vattenstånd är instabilt och vattnet sjunker undan tidigt efter vårfloden. Efter 
planerad våtmarksrestaurering kommer med största sannolikhet gäddproduktionen att höjas 
markant. 

 
Inledning 
Hemmesta sjöäng är ett 15 ha stort våtmarksområde. Genom våtmarken rinner en ca 1,5 km lång 
bäck som avvattnar omgivande marker och slutligen mynnar i sjön Hemmesta träsk vilken är 
förbundet med Torsbyfjärden väster om Värmdö (Figur 1). Under slutet av 1800-talet dikades 
området ut med ett huvuddike vars syfte var att förbättra möjligheterna för slåtter och jordbruk 
genom att marken blev torrare. Under 1940-talet dikades utloppet på nytt för att förbättra 
brukningsegenskaperna. Området är vattensjukt och svämmar över i samband med vårfloden 
under snösmältning men på grund av områdets kraftigt utdikade karaktär så sjunker vattnet 
undan snabbt och utgörs under större delen av våren snarare som sumpmark än översvämmad 
grässvål. Sedan markanvändningen i området försvann har våtmarken växt igen kraftigt. Stora 
områden i den östra delen av våtmarken består idag av lövsumpskog som domineras av björk 
och vide. Grova aspar, med död ved och hålträd finns i områdets sydöstra del. Den västra delen 
av sjöängen är fortfarande till stor del öppen men den centrala delen av området är under 
igenväxning.  

Under hösten 2012 påbörjades en restaurering av Hemmesta sjöäng för att återställa mer 
naturliga flödesförhållande för att gynna natur- och friluftsvärden. Ett viktigt delmål i projektet 
är att bättra på rekryteringsmöjligheterna för kustlevande sötvattensfiskar som gädda. Denna 
undersökning genomfördes för att undersöka ifall det förekom lyckad reproduktion av gädda i 
våtmarken innan restaurering. Förutom inventeringar av gädda så har det även utförts 
inventeringar av groddjur, fladdermöss och fåglar i området under 2011-2012. Dessa ligger till 
grund för uppföljning av område efter genomförande av de planerade åtgärderna. 
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Bakgrund 
Sedan mitten av 1990-talet har bestånden av vårlekande rovfiskar som gädda och abborre 
minskat kraftigt längs med östersjökusten. Minskningen är tydligast kring de områden som 
gränsar mot egentliga Östersjön t.ex. Gotland, Kalmarsund och Stockholms ytterskärgård. De 
faktiska orsakerna till beståndsminskningen är fortfarande oklar men det verkar vara 
reproduktionsstörningar där fiskynglen inte överlever som ligger till huvudsaklig grund för 
beståndsminskningen. De flesta är överens om att orsaken till rekryteringsproblematiken delvis 
går att härleda till storskaliga förändringar av Östersjöns ekosystem som skett till följd av ett 
kommersiellt överfiske, exploatering av grunda strandhabitat och eutrofiering vilka alla 
sammantaget gett ekosystemsförändringar som följd (Ljunggren m.fl. 2005).  
 
Fiskbestånd utmed kusten regleras i första hand av rekryteringen av ung fisk till bestånden. 
Rekryteringsbiologin får ses som relativt utredd vad det gäller de så kallade varmvattenarterna 
som abborre, gädda och karpfiskar där arternas krav på lek- och uppväxtmiljö vid kusten är 
likartad. Varmvattenarterna föredrar grunda, skyddade miljöer med låg vattenomsättning och 
därav tidig uppvärmning på våren vilket ger goda betingelser för lek. En mycket viktig faktor 
utöver tidigare nämnda faktorer är förekomst av vegetation. Många varmvattenarter är starkt 
knutna till vegetationen och den utnyttjas både som leksubstrat och som skydd för de nykläckta 
ynglen (Tabell 4). 
 
Arbetet med restaurerandet av lek- och uppväxtområden har på senare år blivit en allt viktigare 
fråga eftersom många kustavsnitt i egentliga Östersjön uppvisat en väsentlig minskning av 
fiskbestånden. Grunda vikar, kustmynnande vattendrag och närliggande våtmarker har visat sig 
ha en god potential som lek- och uppväxtmiljöer för fisk. I dessa miljöer är näringstillgången 

Figur 1. Översikt Hemmesta sjöäng (röd markering) med provfiskeplats utpekad (röd pil). Hemmesta sjöäng är 
idag ett lek- och uppväxtområde för fisk och groddjur, samt fungerar som viktig häckningslokal för fåglar. Under 
2012 påbörjades projektet ”Hemmesta sjöäng- rekreation för fågel, fisk och människa” av Värmdö kommun i 
samarbete med Trafikverket, Sportfiskarna , WWF och Värmdö fågelklubb. Syftet med projektet är att restaurera 
området för att förbättra förutsättningarna för lekande fisk och häckande fåglar samt främja friluftslivet. 
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god och tillsammans med en skyddande växtlighet värms vattnet upp snabbt under vår och 
försommar vilket tillåter en hög produktion för växter och alger. Många av vikarna är skyddade 
mot större vågpåverkan. Mycket forskning tyder på hur viktiga dessa skyddade miljöer är för 
kustfiskpopulationernas reproduktion (Karås 1996a; Karås 1996b; Karås 1999; Sandström 
2003). Men mänskliga störningar har påverkat dessa rekryteringsmiljöers kvalitet negativt. 
Enorma arealer sjöar, våtmarker, vattendrag och översvämningsområden har torrlagts genom 
mänskliga aktiviteter. I grunda vikar som tidigare utgjort kärnområden för fisken har vassbälten 
och annan vegetation röjts till förmån för marinor och andra verksamheter. I Stockholms län har 
det skattats att ungefär 10 % av länets ursprungliga våtmarker finns kvar och av dessa bedöms 
endast 14 % som hydrologiskt intakta, alltså blott en bråkdel av vad som en gång funnits.  
 
Studier som syftat till att undersöka mängden sötvattensfödd fisk som lever i havet har än så 
länge enbart utförts i mindre skala men hos gädda har frekvenser som 14 % (Kalmarsund), 50 % 
(Oknö, Timmernabbsviken) och 74 % (Forsmarksregionen) rapporterats (Opublicerad data, 
muntl. Lars Ljunggren). Engstedt m.fl. (2011) redovisar en skattning på 45 % 
sötvattensursprung för gäddor från ostkusten. Trots att en gädda tillväxer och lever den större 
delen av sitt liv ute i själva Östersjön är det alltså stor chans att fisken är en sötvattenslekare som 
kläckts och vuxit upp i en utsötad flada, en våtmark eller ett dike. Än mer häpnadsväckande blir 
denna skattning om man tar i beaktning att dessa miljöer är starkt påverkade och numera 
ovanligt förekommande och trots detta till stor del verkar vara lek- och uppväxtområdet för 
många av Östersjöns gäddor. Enligt senare års forskning uppvisar gäddan dessutom liksom 
tidigare känt hos laxfiskar en stark så kallad homing (Engstedt m.fl. 2011). Det innebär att 
gäddor som är födda i ett specifikt vattendrag i hög grad återvänder till födelseplatsen vid 
lekmognad och att uppgången av lekande gädda i respektive kustvattendrag bör betraktas som 
avgränsade populationer. Detta styrker sambandet mellan väl fungerande lekmiljöer i sötvatten 
och starka bestånd av vuxen fisk i närliggande kustområde. 
 
Gäddans lekperiod sträcker sig ungefär från slutet av mars till mitten av maj. Under denna tid så 
vandrar gäddorna till grunda skyddade havsvikar, gloflador och upp i tillrinnande sötvatten för 
att leka. Rommen fästs på vegetation och kläcks efter ungefär 120 dygnsgrader, dvs. efter 10 
dagar vid vattentemperatur på 12°C. De nykläckta ynglen fäster sig med en tagg på nosen på 
vegetation och livnär sig på gulesäcken som de fått med sig från ägget. Efter att gulesäcken 
förbrukats vilket tar kring en vecka blir gäddorna frisimmande och övergår till att äta 
djurplankton (främst upp till 35 mm längd), insekter (främst kring 35 – 70 mm längd) och 
såsmåningom allt mer fisk (över 70 mm). (Engstedt m.fl. 2011).  
 
Material och metod 
Provfisket pågick under en dryg månads tid (7 maj till 5 juni) och redskapet som användes var 
en så kallad yngelfälla. Yngelfällan är en ryssja som består av ett främre hus i gjort i plexiglas 
med sidor på 50x50 cm. Från den kubformade plexiglasdelen är en 1,2 m lång strut gjord av 
finmaskigt nät (1-2 mm) fäst och i änden av struten är en fångstburk i plast (30x15x10 cm) 
påkopplad som kan lossas vid vittjning (Figur 2). Fällan används i strömmande vatten där den 
placeras i strömriktningen så att utvandrande gäddyngel fångas upp i fällan och slutligen hamnar 
längst bak i plastburken. Vittjning genomfördes med ungefär 24 timmars mellanrum. 

Än så länge så finns det inga undersökt vilken fångstbarhet denna yngelfälla har. Det är 
mängder av faktorer som påverkar hur pass stor fångstbarhet fällan har som att vattnet skall ha 
god genomströmning i fällan och att fällan skall vara rätt placerad i strömmen. Vid detta 
provfiske användes två stycken skyddsnät som placerades ut ca fem och två meter ovanför fällan 
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vilka hade en maskstorlek av ca 35mm och vars enda syfte var att fånga upp gräs, löv, grenar 
och annat som annars risker att hamna i fällan och stoppa vattenflödet i denna. 

Utan en väldigt stor insats kan det vara svårt att skatta en totalproduktion av gäddyngel i en 
våtmark eller mellan våtmarker. Metoden är däremot även i en mindre insats mycket användbar 
för att få en fingervisning om hur pass mycket gädda ett område producerar och i synnerhet över 
tid som ifall man fiskar före och efter en åtgärd, alltså som ett kvalitativt mått. 

Yngelfällan placerades ut ca 100 m uppströms vägbron vid riksväg 274 (Figur 3). De fångade 
ynglen räknades och mättes på en fuktig mätbräda och återutsattes därefter. All övrig fångst 
noterades genom att de artbestämdes och antalet uppskattades. Fällan placerades i mitten av 
bäckens strömfåra och fångsteffektiviteten uppskattades grovt till att kunna vara så mycket som 
upp till ca 50%. 

 

Figur 2. Yngelfällan placerad och fiskande i Hemmesta sjöäng. 
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Resultat 

Totalt fiskades yngelfällan under elva provfisketillfällen och 113 gäddyngel fångades. Under de 
fyra första tillfällena fångades inga gäddyngel. Vid resterande provfisketillfällen fångades det 
mellan ett till 45 yngel per provfisketillfälle med en topp mot slutet av maj. Medellängden på de 
fångade individerna för varje provfisketillfälle varierade mellan 16-23 mm (Tabell 1). Förutom 
fångsten av gäddyngel hittades även rom som förmodligen var ifrån id vid flera tillfällen i fällan 
samt två adulta mörtar. Övriga organismer som fångades under provfiskeperioden var 
trollsländelarver, dykarbaggar, mygglarver, grodyngel och andra insekter. 
 
Tabell 1.  Vittjnings datum, antal fångade gäddyngel samt medellängd (µ) på fångade gäddor i Hemmesta sjöäng. 
Som referensmått på storleken hos gäddyngel finns medellängd angivet vid samma datum från Snäckstaviks 
våtmark i Grödinge på Södertörn (en våtmark med mycket goda lek- och uppväxtförutsättningar för gädda). 

Datum Antal µ-längd Hemmesta (mm) µ -längd Snäckstavik (mm) 
8 maj 0 0 14 
9 maj 0 0 15 
15 maj 0 0 26 
22 maj 6 16 35 
23 maj 7 17 36 
24 maj 10 17 36 
29 maj 45 22 59 
30 maj 24 20 - 
31 maj 20 22 73 
5 juni 1 23 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 3. Antal fångade individer vid de olika provfisketillfällena. 
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Diskussion 
Resultatet visar att gädda och förmodligen id simmar upp i Hemmesta sjöäng för att leka. 
Rekryteringen av gädda i våtmarken bedöms innan åtgärderna vara svag. Dels fångades få 
gäddyngel och gäddynglen hade låg medelstorlek. Förklaringen till detta kan vara att då området 
är så pass dikat så misslyckas majoriteten av de gäddor som leker tidigt i våtmarken. De grunda 
och översvämmade platser som de tidigt lekande gäddorna föredrar har förmodligen ett för 
instabilt vattenstånd där rom och yngel hinner torka ut innan dem vuxit sig så stora att de kan 
följa med den sjunkande vattennivån.  
 
De gäddor som leker senare och på de platser som har ett mer ståndvarigt vatten som i själva 
bäckfåran är förmodligen de gäddor som lyckas med leken. Detta skulle kunna förklara varför 
utvandringen konstaterades starta så pass sent (första ynglen fångades vid provfisket mellan den 
21-22 maj trots att naturintresserade personer rapporterat om gäddor som lekt uppe bland 
videsnår och grunda grässvålar så tidigt som i slutet av mars). Likaså verkar ynglens 
uppväxtmiljö vara begränsad, medelstorleken på ynglen är långt lägre jämfört med Snäckstaviks 
våtmark på Södertörn vilken med sitt uppdämda och förmodligen födorikare och varmare vatten 
ger bättre förutsättningar för uppväxande gäddyngel (Tabell 1).  
 
Att försöka kvantifiera provfiskeresultatet till en siffra är omöjligt men man kan alltså helt klart 
bedöma att produktionen är låg och att det förmodligen inte rör sig om mer än maximalt ett par 
tusental gäddyngel som producerats i våtmarken under våren 2012. Med planerade 
restaureringar med varaktigt vattenstånd och en varmare och födorikare miljö för gäddynglen så 
har denna produktion all möjlighet att öka hundrafalt.  
 
I Oknebäck, Kalmar, bedrev Högskolan i Kalmar och f.d. Fiskeriverket under flera år forskning 
för att kvantifiera effekterna vid restaureringen av en mindre våtmark. Under första året när 
våtmarken var i dåligt skick med ojämnt vattenstånd kvantifierades yngelproduktionen till ca 
3 000 utvandrande gäddyngel. Efter att våtmarken restaurerats och erhållit en produktiv yta av 
ca 3 ha ökade antalet utvandrande gäddor till ca 60 000 st första året efter restaurering och över 
100 000 andra året efter restaurering (Ljunggren m.fl. 2011). En utveckling som likväl kan arta 
sig även vid Hemmesta sjöäng när området restaurerats. 
 
Under provfisket observerades även mört och braxen som lekte vid de strömmande partierna 
under cykelbron strax nedströms där fällan var placerad.  
 
Som framtida uppföljning av våtmarkrestaureringens effekt vore det önskvärt att fortsätta 
yngelfisket efter gädda under följande år.  Det vore även intressant att fiska efter vuxna lekfiskar 
för att se mängd och arter som stiger för att leka i våtmarken, gärna över ett längre 
tidsperspektiv för att utvärdera ifall fiskevårdsåtgärden inte enbart lyckats på yngel men även på 
de vuxna bestånden. 
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