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Sammanfattning 

I augusti år 2018 genomfördes två provfisken i ån Tidan på platserna Tibro och Tidaholm. 

Syftet med studien var att titta på om artdiversiteten skiljer sig mellan två olika och skilda 

lokaler i samma vattendrag. I studien diskuteras också vad likheter och skillnader i 

artsamhällenas sammansättning kan bero på. I studien granskas artiklar, kemiska 

förutsättningar och bakgrundsfakta. I början av artikeln förklaras syftet och frågeställningarna 

som denna studien utgick ifrån. I metoden förklaras hur provfisket är genomfört och 

beräkningar som ligger till grund för denna studien. Tillvägagångsättet för att kunna 

genomföra en liknade studie eller en fortsättning av denna studie förklaras i texten. Resultaten 

presenterar skillnader i markanvändning och jämför artdiversiteten mellan lokalerna. I studien 

kan man läsa om hur markanvändningen skiljer sig mellan lokalerna och granskning av 

fångstdata genom olika diversitets index och chi square test.  En diskussion som tas upp är 

markanvändningen och hur stor påverkan den har på vattendraget samt hur renhållning i 

vattendrag kan påverka mångfalden och göra ett vattendrag mer enahanda utan tydliga 

variationer och så vidare. Valet av platser som näten placerades på diskuteras samt 

fångsteffektiviteten av näten och representationen av färna i Tidaholm diskuteras. 

Vattenmiljöer kan ha många olika utseende och fysiska och kemiska förutsättningar men vad 

är fiskars möjligheter att anpassa sig till dessa olika förhållanden. Fiskarter är i toppen av 

näringskedjan och bör visa på om något inte står rätt till i vattendraget men fiskar är också 

väldigt anpassningsbara och många arter trivs i en mängd olika miljöer. Många fiskarter kan 

man hitta i nästan alla svenska vatten och det gör det svårt att säga nått om deras 

favorithabitat men en avsaknad av dessa arter kan säga mycket om vattendraget, så en god 

mångfald är ett bra betyg för många vatten. Mängden speciella habitat är också ett gott betyg 

för ett vatten som strävar efter en stor mångfald, utan dessa habitat sjunker mångfalden och 

förutsättningarna för mer habitatkrävande arter kan möjligen försvinna. 
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Introduktion 

1.1 Syfte  

Rapporten grundar sig till stor del i ett provfiskeprojekt utfört i ån Tidan. Detta projektet har 

sin upprinnelse i att privatpersoner upplevt vikande populationer av fisk och kräftor i Tidan ån 

runt Tidaholm. Tidans vattenförbund sammankallade den 21 oktober 2017 ett möte med 

länsstyrelsen, Tidaholms kommun och Tidaholms fiskevårdsområdesförening. Efter detta 

möte åtog sig Tidans vattenförbund, vid styrelsemöte den 15 november, att försöka samla 

ihop befintlig kunskap. Projektet ska ha sitt huvudsakliga fokus på populationerna av fisk och 

vattenkvalitet. Avsikten är att försöka visa om det finns ett problem med vikande populationer 

eller inte. Att försöka finna orsaker till eventuellt vikande populationer får komma i ett senare 

steg, om behov av detta finns (Håkan Magnuson, 2017). Uppdraget att utföra provfisket 

landade på Lars Petterson från Terralimno gruppen som assisterades av Enio Niiranen. Jag 

fick följa med Lars och Enio ut och provfiska och det är jag Jonas Wester som är författare till 

denna rapport. 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka artsamansättningen på respektive ort, 

(Tidaholm och Tibro) och om det inte är samma arter så kommer projektet att titta på 

befintliga data om vattnens kemiska och fysikaliska faktorer för att se om detta kan förklara 

skillnaderna. Lokalerna i Tidaholm skiljs med vandringshinder från platserna i Tibro och detta 

kan ha skapat en annorlunda artsammansättning på dessa platser. Eftersom sportfiskare har 

observerat ett vikande bestånd av fisk i Tidaholmstrakten detta kan försvåra studien något 

men tillräckligt med data, alltså antalet infångade fiskar, bör ändå kunna samlas in.  

1.2 Frågeställningar 

Hypoteserna under arbetets gång var att artsamansättning var kopplad till omgivande 

landskap (markanvändning). Norr om Tidaholm är den omgivande naturen runt ån Tidan mer 

fylld med åkermark och öppna landskap. Lokalerna i Tidaholm skiljs med vandringshinder 

från platserna i Tibro och detta kan ha skapat en annorlunda artsammansättning på dessa 

platser. Noll hypotesen till fråga ett är att artsammansätningen (mängd och variation av 

fiskarter mellan lokalerna) inte skiljer sig mellan platserna. Noll hypotesen till fråga två är att 

inga skillnader kunde ses och artsammansätningen var likvärdig. 

Detta leder till min frågeställning: 

Fråga 1 - Är det någon signifikant skillnad i artsammansättning av fisk mellan 

provfiskelokalerna? 

fråga 2 – Kan skillnaderna i andelen jordbruksmark mellan lokalerna leda till att 

vattenkvaliteten förändras mellan lokalerna?  

1.3 Tidigare studier 

Nästan 10 procent av alla världens arter lever i sötvattensmiljöer. Sedan början av 1970-

talet har sötvattenlevande fiskar, fåglar, däggdjur, reptiler och groddjur minskat med över 80 

procent, på global nivå.  WWF arbetar för att bevara och återställa dessa miljöer. Den 

negativa trenden måste vändas (WWF, 2018).  
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Tidanån rinner genom Västerhavets vattendistrikt från Strängeredssjön till Mariestad. I 

sötvattensmiljöer är övergödning fortfarande ett problem men situationen har blivit bättre 

efter att avloppsreningsverken har förbättrats. I haven är övergödningen ett av de största 

problemen. Eftersom en stor mängd näringsämnen har tillförts i haven under lång tid så finns 

det inga lätta lösningar längre. Effekterna av övergödning är liknade i sjöar så som i hav. 

Miljön för fiskar och blötdjur förändas av övergödning, detta kan man se på exempelvis 

mängden algblomning som grumlar vattnet och skymmer botten från nödvändigt ljus. 

(länsstyrelsen, u.d.). Historiska och nutida fångstdata av fisk har tidigare använts av forskare 

för att studera påverkan från jordbruksmark på fisksamhällen. Walser (1999) studerade 

fisksamhällen i den centrala Chattahoochee River, USA och fann signifikanta skillnader i 

artsammansättning. Fysikaliska livsmiljödata samlades in för att undersöka förhållandet 

mellan jordbruksmarksanvändning och strömhabitat struktur. De fann ett signifikant positivt 

förhållande mellan jordbruksanvändning och flodsediment. Strömdjup heterogeniteten 

(olikhet) minskade signifikant med ökat sediment. flodsträckor med jordbruksmarker hade 

signifikant lägre nivåer av fiskdiversitet än skogade sträckor. Jordbruket förklarade också 

betydande variationer i vanliga arters riklighet men var inte en signifikant förutsägelse av en 

enskild arts mångfald eller artriklighet i huvudvattnet. De flesta stillastående arterna som trivs 

med grovt bottensubstrat minskade med ökat jordbruk runt vattnet. Walsers resultat visar att 

de mindre vattendragen och deras associerade samhällen är mer mottagliga än huvudvattnet 

av effekterna från jordbruk. Detta resultat är viktigt för bevarandet, eftersom dessa lokaler 

fungerar som tillflyktsort vid eventuella störningar så som översvämningar och torka (Walser 

CA, 1999). Schlosser (1982) har visat att markanvändning runt stora floder kan ha en stor 

effekt på trofiska strukturer och fisksamhällen i flodsystemet. Förändringar i 

vattenförhållanden resulterar vanligen i mätbara förändringar i fisksamhällen (Karr, 1981). 

Förändringarna i vattenförhållanden mellan lokalerna bör ge en mätbar förändring i 

fisksamhällena. Röjning av sidvegetation ger förändringar i strömtemperatur och 

primärproduktion som följd (Ringler, 1975). Primärproduktionen och strömtempuraturen kan 

möjligtvis skilja sig mellan lokalerna och ge en mätbar effekt på fisksamhällena. Vid ökat fint 

sediment på botten minskar överlevanden av fiskägg (Morgan, 1983). Fint bottensediment är 

båda lokalerna drabbade av men skulle kunna vara en faktor som skiljer fisksamhällena från 

varandra mellan de olika lokalerna. I en ny studie visar det sig att klimatförändringarna 

dramatiskt förändrar fiskpopulationers dynamik och storleksstruktur. Förändringarna kan 

uppkomma om olika stora individer påverkas olika av klimatet. Detta visar att det är viktigt 

att ta hänsyn till variation i kroppsstorlek inom arter för att kunna förstå hur de kommer att 

påverkas av klimatförändringar. Olika fiskpopulationer kan drabbas helt olika av 

konsekvenserna av klimatförändringarna. Mängden fisk kan minska i vissa vattendrag och 

öka i andra till följd av uppvärmningen. Populationerna kan domineras av små eller stora 

individer, beroende på att individerna konkurrerar med varandra och är olika 

tempuraturkänsliga (Max Lindmark, 2018). 

Sjöar och vattendrag i jordbruksområden har blivit allt grumligare. Detta till följd av den 

ökade erosionen av suspenderade partiklar och deras transport i det rinnande vattnet. En orsak 

är att höga halter av näringsämnen hamnar i vattnet och resulterar i övergödning, vilket kan 

leda till en hög primär produktion av alger och stora algblomningar. Detta bidrar i sin tur till 
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att grumla vattnet. Växter och djur vid och i vattendraget påverkas negativt av det grumliga 

vattnet. För fisksamhällen kan vattengrumlighet leda till flera effekter, till exempel 

framkommer det att för ålevande fisk i nordöstra Missouri så minskade skillnaden mellan 

vilka fiskararter som var forslevande och stillvattenslevande när procentandelen fint substrat 

ökade, vilket ledde till en minskning i fiskdiversiteten (Ryan, 1991). En annan effekt av hög 

turbiditet är att ljusinflödet minskar vilket påverkar fiskar och andra organismer som använder 

synen i jakt på föda. Det framkom även att mycket höga nivåer av sediment kan vara direkt 

dödliga för fisk eftersom det riskerar att sätta igen gälarna. Fiskar har svårt att hitta bra ställen 

att lägga sina ägg på när sediment täcker botten istället för grus och sten.  

Jordbruk påverkar strömmande vatten världen över och ger en mängd olika stressfaktorer, 

som påverkar miljön. Effekter som övergödning ökar med fler jordbruk, detta sammanfaller 

troligen med ökad bevattning och därmed minskat vattenflödet, men deras gemensamma 

effekter på fiskbestånden är okända. ”Fiskpopulationer och vattnens fysikaliska effekter 

studerades vid 36 speciellt utvalda platser i Nya Zeeland” (Lange, 2014), för att täcka en bred 

variation av jordbruksintensitet och vattenabstraktion. Landskapen var inte nära korrelerade, 

vilket gjorde det möjligt att utröna deras individuella och kombinerade effekter. Öring 

tätheten beskrivs best genom en modell som enbart tittar på jordbruksintensitet. Men för att 

kolla öringens förekomst bör modellen (modellen är ett resultat i diagramform som 

undersöker relationen mellan öringens förekomst och jordbruksandel och bevattning) 

innehålla vattenuttag (vattenabstaktion) och jordbruksintensitet. Upland bullys 

(Gobiomorphus breviceps) bestånd var opåverkade av lantbrukstätheten. Upland bullys 

närvaro och densitet visade ett unimodalt svar på kväveförekomsten. 

Ammoniumkoncentrationen var den enda uppmätta variabeln relaterad till vattenabstraktion. 

De sista modellerna för stressfaktorer förklarade mer av variationen i fiskdensitet medan de 

sista modellerna för liggande stressfaktorer förklarade mer av variationen i fiskens närvaro. 

Sammantaget uppvisade jordbruksintensiteten starkare negativa relationer med 

fiskpopulationer än vattenabstraktion och fisk saknades från strömmen, vars 

uppströmsavrinningsområden innehöll mer än 40% högproducerande exotiska gräsmarker. 

Resursförvaltare med tanke på intensifierande vattenabstraktion eller jordbruk i lågreglerade 

avrinningsområden bör vara medvetna om samspelet mellan dessa två jordbruks stressfaktorer 

(Lange, 2014). Behovet av naturliga störningar i vattenlanskapet är viktigt för att behålla den 

biologiska mångfalden. Stormfällen, jordskred, bäverdammar, is avgång och höga flöden är 

exempel på omvälvande processer som behövs för att upprätthålla arter och struktur. 

Rensning och reglering av vattendrag leder till förändringar i vattenmiljön och ger en allt mer 

homogen miljö där avsaknaden av stenar, djuphålor och strömpartier ger en likriktad miljö 

med liknade ströhastigheter och bottenförhållande (Berglund, 2008).   

1.4 Fakta om Tidan och dess ekologiska och kemiska status enligt VISS 

Kommande fakta är från (Anonym, Tidans vattenförbund, 2019-02-06). ”Tidans 

medelvattenföring vid utloppet i Mariestad är (1968–2004) 19,3 m³/sek” (Anonym, Tidans 

vattenförbund, 2019-02-06). Tidans längd är 18,5 mil. Höjdskillnaden mellan Strängeredssjön 

och utloppet i Mariestad är 249 m. Det största biflödet är Ösan som rinner genom Skövde och 

slutar i Östen. Ösans medelvattenföring är 4,7 m³/sek (Anonym, Tidans vattenförbund, 2019-
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02-06). Höga naturvärden finns i stora delar av Tidan. I Tidan kan man hitta flera särskilt 

värdefulla strömsträckor och forsar som innehåller en mycket artrik fauna med ett antal 

hotade arter bland annat flodpärlmusslan. Öringen finns i stort sett hela Tidan och 

reproducerar sig. En stor del av Skaraborgs strömstare häckar i Tidan mellan Stråken och 

Tidaholm. Kungsfiskaren häckar ofta i Tidans närhet. Tidans omgivningar bjuder på frodigt 

och artrikt växtliv med ett antal ovanliga och hotade arter bland annat Safsa och 

Klockgentiana. Strandängar finns längs ett antal av Tidans sträckor och i en stor mängd kring 

sjön Östen. Strandängarna är artrika och har en hävdberoende örtflora samt utgör värdefulla 

häckningslokaler för många fågelarter (Anonym, Tidans vattenförbund, 2019-02-06). 

Informationen i detta stycke syftar till Tidans ekologiska och kemiska status mellan 

Madängsholmen och Korsberga. Tidans ekologiska status uppges som måttlig år 2016 och 

oförändrad sedan 2004 enligt databasen Viss (2019-01-07). Hydromorfologin är 

utslagsgivande för bedömningen eftersom fiskar inte kan vandra naturligt i vattensystemet, då 

det finns flera definitiva vandringshinder. Även flera definitiva vandringshinder nedströms i 

Tidan hindrar öringen att vandra i vattendraget, öringen från Vänern har förr vandrat upp och 

lekt i Tidans avrinningsområde. Vattenkvaliteten är bra för såväl näringsämnen som 

försurning, detta skiljer sig från Korsberga och norr ut i Tidan ån där övergödningen är 

påtaglig. Kemisk status uppnår ej god status (Anonym, Viss, 2017). Tungmetaller som 

kvicksilver överstiger gränsvärdena och Bromerad difenyleter överskrids också. Annan 

betydande miljöpåverkan är vattenpest som är en främmande växt för vattendraget. Vattenpest 

trivs i övergödda vatten och kan ödelägga habitat för kräftor och fisk när den hindrar solljus 

att tränga ned till botten. Längre norrut (norr om Tibro) så är övergödning ett stort problem 

(Anonym, Viss, 2017). 

1,5 Fakta om förekommande fiskarter 

1,5,1 Abborre Perca fluviatilis 

Abborren är grönaktig med svarta ränder och röda undre fenor. En av landets vanligaste fiskar 

och känns igen på de svarta tvärgående ränderna på sidorna. De har även taggiga gällock samt 

främre delen av ryggfenan är taggig och sträva fjäll på sidorna. Abborren blir oftast runt 35 

cm men snittabborren är betydligt mindre. Hanarna är något mindre än honorna och 

kroppsformen kan variera på olika lokala miljöförhållanden. Små abborrar är smala och 

långsträckta men äldre individer blir grövre och bastanta och gamla fiskar får puckelrygg. 

Abborren finns i alla typer av sjöar och vattendrag och bräckt vatten det enda den inte gillar är 

starkt strömmande vatten, det är ej stora krav på habitat abborren har. Abborren livnär sig 

dom första åren på plankton och små larver men som vuxen äter den kräftdjur och fisk. 

Abborren lever mestadels i stim men som vuxen individ kan den klara sig själv. På somrarna 

lever den ofta grunt i anslutning till vegetation eller stenrösen (Sven O. Kullander, 2012). 

1,5,2 Gers Gymnocephalus cernua 

Gersen liknar gösen i färgen och har slemmig kropp. Ryggfenan har fullt med spetsiga taggar 

över hela fenan så det blir lätt infekterade sår vid fel handhavande. Gällocken är försedda med 

en kraftig tagg och sidorna är fulla med små svarta prickar som även täcker fenorna. Kroppen 

är långsträckt och munnen symmetrisk. Gersen blir sällan större än 14 cm lång. Gersen finns i 

stora delar av Sverige förutom i fjällområdet och starkt strömmande vatten. Föda består 
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huvudsakligen av fiskägg, insektslarver, kräftdjur, musslor och mygglarver (Sven O. 

Kullander, 2012).  

1,5,3 Mört Rutilus rutilus 

En av landets vanligaste karpfiskar. Mörten har klarröda bukfenor och rygg och stjärtfenan 

har en röd underton. Mörtens ögon är också röda, sidorna är silverfärgade och magen vit, 

ryggen något mörkare på vissa individer nästan svart. Mörten blir oftast 15 till 30 cm lång 

men i vissa fall större. Mörten är känslig för lågt pH i vattnet och återfinns ej i försurade sjöar 

och vattendrag. Mörten utbredning täcker nästan hela Sverige men återfinns sällan i höglänt 

terräng exempelvis på över 500 meter över havet. Mörten äter en mängd olika typer av föda 

som exempelvis snäckor, musslor, bottenlevande ryggradslösa djur, djurplankton och 

insekter. 

1,5,4 Färna Squalius cephalus 

Färnan trivs i strömmande vatten. Färnan skiljs från iden genom att se på analfenans 

utbuktande kanter. Färnan blir vanligen 25 till 35 cm lång men i gynnsamma förhållanden 

mycket större. Ögonen är vita med lite grå ton i till skillnad från mörten. Kroppsformen är 

mer långsträckt än mörtens och mycket grövre och bredare. Färnans sidor är silvriga med 

stora fjäll som i kanterna tenderar till svart. Ryggen är mörkt färgad och bukfenan och 

analfenan är röda och de andra fenorna mörka. Färnan är vanligt förekommande i Tidanån till 

skillnad från många andra svenska vatten (Sven O. Kullander, 2012). Färnan förekommer i 

flera mellan- och sydsvenska vatten. Färnan livnär sig på kräftdjur, fisk, insektslarver, 

ryggradslösa djur, grodor, frön och andra växtämnen (Anonym, Svenska fisk basen, u.d.). 

1,5,5 Löja alburnus alburnus 

Löjan är en silverskimrande stimfisk som är en förhållandevis liten fisk i svenska vatten. 

Löjan bli ofta 10cm lång och har silvriga sidor, mörkare rygg och transparanta fenor. Löjan 

har många släktingar och är en mycket vanlig fisk i svenska vatten. I Sverige förekommer löja 

upp till Torne älven och ner längds ostkusten, och i hela inlandet i södra delen av Sverige. 

Löjan livnär sig på puppor, kräftdjur, insektslarver, insekter och plankton. Löjan jagar med 

hjälp av synen och fångar mycket insekter. Leken sker maj till juni på stenbotten nära 

stranden (Sven O. Kullander, 2012).   

1,5,6 Sutare Tinca tinca 

Sutare är svåra att förväxla med övriga svenska fiskar. Dom har intensivt röda ögon, rundade 

fenor, små fjäll och guldskimrande sidor. Sutare vistas ofta i övergödda vatten och är 

skymningsaktiv. Födovalet består av blötdjur, maskar, kräftdjur, insekter och mygglarver. 

Sutaren när könsmogen ålder vid 2 till 3 års ålder och lever i upptill 20 år. Vintern vistas den 

på botten i ett dvalliknande tillstånd (Sven O. Kullander, 2012). 

1,5,7 Braxen Abramis brama 

Braxen skiftar från silver till brons under livets gång. Braxen är högryggad tillplattad och 

rundad från sidorna sett. Lång analfena ljusa ögon och som ung mycket lik sin nära släkting 

Björkna. Braxen är allmän i södra och mellersta delen av Sverige och dess nordgräns går i 

Värmland i inlandet och ut med östkusten upp till Luleå. Braxen trivs i grunda varma sjöar 
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med god vegetation. Braxen kan i sällsynta fall bli upp till 30 år. Braxens föda består av 

maskar, blötdjur, kräftdjur och insektslarver. 



Metod 

2,1 Provfiske 

Fisksamhällen i Tibro och Tidaholm (figur 1) undersöktes genom provfiske med 

strömöversiktsnät, (figur 2 och 3). I Tidaholm skedde provfisket den 20–21 augusti 2018 och i 

Tibro skedde provfisket den 26–27 augusti 2018, tiden för provfisket senarelades på grund av 

den varma sommaren och höga vattentemperaturer. Infångad fisk artbestämdes, mättes och 

vägdes (bilaga 1). Länsstyrelsen har gett tillstånd för detta provfisket men den etiska aspekten 

med provfiske med strömöversiktsnät kan diskuteras då de fångade fiskarna dör, till skillnad 

från elfiske då fiskarna chockas för att kunna tas upp, undersökas och att sedan släppas 

tillbaka. I detta fallet var strömöversiktsnät en förutsättning för att få ett tillförlitligt svar på 

om fiskpopulationerna är vikande eller ej. En etisk kurs är ett kompetenskrav från 

länsstyrelsen för att få genomföra ett provfiske av denna typ. Etiskt sett så är 

strömöversiktsnäten en lindrigare typ av fiske än andra typer av sjöfiskenät och fångar lite 

fisk i jämförelse så att fisksamhället skonas. Ett stort uttag av fisksamhället skulle skada 

samhället och göra det svårt för populationen att repa sig. Men eftersom det i vissa fall är 

nödvändigt att kolla på en stor del (nästan alla fiskarter och mängden fisk) av fisksamhället så 

är strömöversiktsnät ett alternativ. 

Standardiserat provfiske med strömöversiktsnät används för att ge underlag för att bedöma 

fiskbeståndet på en representativ lokal i ett vattendrag. Idag finns ingen speciellt utformad 

metodik för att bedöma vattnets potential eller ekologiska status utgående från 

undersökningar med strömöversiktsnät, men undersökningstypen är utformad för att kunna ge 

sådana möjligheter i framtiden. Med mer användning av strömöversiktsnät så kommer det 

vara ett komplement till ekologisk status. Eftersom strömöversiktsnät som metod kan 

användas på ett flera habitattyper, från djupa lugnvatten och mjukbottnar till strömmande 

delar med hårdbotten, så kommer resultatet också att skilja sig åt från det standardiserade 

elfiske där framförallt grunda strömmande områden med hårdbotten fiskas. Strömöversiktsnät 

kan med framgång även användas i våra stora älvar, i både starkflytande eller lugna partier 

där man inte kan komma åt med ett vadningselfiske (Bergengren, 2016). 

Med strömöversiktsnät fångas fisken genom att den trasslar in sig i nätmaskorna. Näten är 0,7 

m djupa vid fiske och 18 meter långa. Näten utgörs av 12 sektioner för att det ska passa fiske 

efter många arter och storlekar av fisk, med olika maskstorlekar (5-55mm), maskstorlekarnas 

ordningsföljd i nätet är från början framtagen via slumpen och är samma i alla 

strömöversiktsnät. Nätarean är 12,6 m2, maskorna är monterade på flöttelnen samt 

sjunktelnen. Trådtjockleken varierar mellan 0,25 i 55 mm maskan till 0,10mm i 5mm maskan. 

Nätet hålls på plats med hjälp av ankare uppströms och sträcks ut av strömmen, näten läggs 

längds med vattendraget i vattendragets strömriktning. Strömöversiktsnät för rinnande vatten 

har bottenkontakt med undertelnen (rep med sjunkande förmåga) och står upprätt med hjälp 

av flyttelnen. Övre delen märks med någon typ av flöte eller boj. Innan man genomför ett 

provfiske med strömöversiktsnät är det lämpligt att genomföra en biotopkartering eller en 

enklare undersökning av området eftersom näten skall läggas i ett antal specifika biotoper om 

de förekommer (Bergengren, 2016). Dessa biotoper rymmer en biologisk mångfald och fauna 

som är väsentlig utifrån ett fisksamhälles perspektiv. Inför provfisket i Tidan gjordes en 
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undersökning av sträckorna (lokalerna) detta i slutet av sommaren 2018, och gav ett svar på 

vilka typer av biotoper som fanns på de olika lokalerna och vilka förutsättningar vattendraget 

gav i strömhastighet och djup. 
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Figur 1 En översiktskarta över lokalerna de gröna punkterna och Tidan ån är näten och den 

framträdande blå linje Tidan ån och översiktskartan som är hämtad från © Lantmäteriets 

(2018). 
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Strömöversiktsnät används i vattendrag från strömmande till lugna partier. Strömöversiktsnät 

ger, liksom vanliga överskitsnät som används vid sjöprovfiske en bild av fisksamhället, både 

med avseende på artdiversitet och längd samt arternas relativa abundans (antal individer av en 

art per nätansträngning). Strömöversiktsnät kan läggas från 0,8 m djup och djupare, det vill 

säga precis utanför de vattendjup som normalt undersöks med vadningselfiske. 

Strömöversiktsnät kan sedan användas ned till större djup. Detta ger en stora fördelar då man 

kan använda samma redskap över ett helt vattendrag utan att ändra nättyp eller handhavande. 

(Bergengren, 2016). 

2,2 Val av lokaler 

Enligt (Bergengren, 2016) ska lokalen vara visuellt homogen med avseende på omgivningen 

men bör om möjligt innehålla nedanstående fyra biotoptyper, speciellt vid ett standardiserat 

provfiske med strömöversiktsnät. Dessa fyra biotoptyper rymmer alla typer av miljöer som är 

viktiga att fiska av för att få en bra bild av fisksamhället samt täcker de största delen av 

vattendraget. Ofta så täcker en eller två biotoptyper en större del av vattendraget. För att få en 

sprid variation av fångst och miljötyper så bör man leta upp dessa biotoptyper. 

a. Grunda och strömmande biotoper som har ett snittdjup mellan 0,5 m och 1,5 m, med 

en vattenhastighet som är högre än 0,2 m/s, helst mellan 0,2 och 0,7 m/s. Maxdjupet är 

1–2 m och i regel domineras biotopen av hårdbottnar. Vegetationen domineras ofta av 

mossor eller starr. Fisket skall bedrivas på djup över en meter. 

b. Grunda och lugnflytande biotoper med ett snittdjup mellan 0,5 m och 1,5 m, med en 

vattenhastighet mellan 0,05 och 0,2 m/s. Maxdjupet är 2–3 m och den dominerande 

bottentypen är en blandning av mjukbottnar och hårdbottnar. 

c. Djupa och strömmande biotoper med ett snittdjup på större än 1,5 m och en 

vattenhastighet som är högre än 0,2 m/s. Bottentypen är i regel blandad hård och 

mjukbotten och vattenvegetationen domineras av submersa makrofyter och mossor. 

d. Djupa och lugnflytande biotoper med ett snittdjup större än 1,5 m och en 

vattenhastighet som är lägre än 0,2 m/s. Bottentypen är i regel mjukbotten och 

vattenvegetationen domineras av vass eller flytblad (Bergengren, 2016). 

Lämpliga sträckor valdes utifrån att Lars Pettersson och Enio Niiranen granskade sträckorna 

och valde ut lämpliga lokaler för provfisket som Tidans vattenförbund godkände. Nätens 

koordinatangivelser kan ses i tabell 1 på nästa sida.  I Tidaholm blev sträckan ca 2000m och i 

Tibro ca 1500m, se figur 2 och 3. Riktmärken valdes ut för att lätt kunna lokalisera sig till 

nätplatsen och ett flertal biotoptyper hittades, dock inte djupa strömmande partier. Totalt 16 

nät lades ut jämnt fördelade mellan lokalerna i Tidaholm och Tibro. Antalet nät bestämdes 

utifrån att vi hade 8 nät att tillgå och begränsat med tid att fiska. 
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Koordinaterna är angivna i RT90 format. 

Tabell 1 Visar koordinatangivelserna för provfiskningsnäten. 

Nätnummer och plats Koordinater väst/ost Koordinater nord/syd 

1 Tidaholm 6453317 1392188 

2 Tidaholm 6453351 1392186 

3 Tidaholm 6454618 1392068 

4 Tidaholm 6454730 1392050 

5 Tidaholm 6455017 1391798 

6 Tidaholm 6455051 1391815 

7 Tidaholm 6456318 1392480 

8 Tidaholm 6456341 1392480 

1 Tibro 6477911 1402582 

2 Tibro 6478072 1402555 

3 Tibro 6478503 1402713 

4 Tibro 6478503 1402720 

5 Tibro 6478770 1403104 

6 Tibro 6478770 1403104 

7 Tibro 6479256 1403137 

8 Tibro 6479160 1403137 

Placeringen av näten kan ses i figur 1 och 2 nedan. 
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Figur 2 Visar vart näten placerades söder om Tidaholm. Ortofotot är från © Lantmäteriet (2018). 
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Figur 3 visar var näten placerades i södra delen av Tibro. Ortofotot är tagit från © Lantmäteriet. 

Vid de två ensamma röda punkterna i mitten av kartan ligger det två nät vid vardera punkt. 



17 
 

2,3 Metod för beräkning av markanvändning. 

Metoden som används i den här studien för att granska markanvändning var att skapa 

omgivande buffertzoner runt Tidanån i kartverktyget map ArcGIS. Alla kartor som används 

är hämtade från SLU:s nedladdningstjänst GET, https://maps.slu.se/ . Buffertzonerna som 

skapades var 2 mil långa och 200 meter breda, alltså 100 meter åt vardera håll från ån. Detta 

på grund av att studien ville ha en rättvis bild av markförhållanden och en något jämnare 

fördelning av marktyperna som inte skulle säga så mycket om landskapsbilden. marktyper 

som användes var åker, skog barr- och blandskog, lövskog, låg bebyggelse, annan öppen 

mark utan skog och annan öppen mark det som exkluderades var vatten som studien såg som 

orelevant granskning eftersom marktyperna var i focus. Därefter beräknades arean av 

markandvändningsslag i omgivande buffertområde runt Tidanån. Resultaten sammanställdes 

sedan i tårtdiagram i Excel. 

  

Figur 4 visar tillvägagångsättet för att beräkna markanvändningen tunt Tidan ån. Alla små 

sträck i buffertområdet är avgränsningar mellan olika typer av markanvändning. Ortofotot och 

terrängkartan är från © Lantmäteriet (2018). 

2,4 Statistisk analys. 

De statistiska metoder som användes var Chi-square, Shannon-Wiener diversitetindex och 

Simpson's diversitetindex. Shannon-Wiener diversitetindex och Simpson's diversitetindex 

räknades ut i Excel och Chi-square beräknades i SPSS och statistikprogrammet R och visar 

sannolikheten av att populationer är relaterade till varandra eller inte. Beräkning och 

redovisning av artdiversiteten görs genom redovisning av resultaten i tabellform och diagram 

som visar en rank abundanskurva över de olika lokalerna. Shannon-Wiener diversitetindex 

https://maps.slu.se/
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och Simpson's diversitetindex användes för att ge ett mer talande svar på artdiversiteten där 

man kan se skillnader i artdiversitet. 

Resultat 
Som syns i figur 5 och 6 så skiljer sig andelen åkermark markant mellan området söder om 

Tidaholm med 11% åkermark från området mellan Tidaholm och Tibro som har 30% 

åkermark. Skog barr och blandskog skiljer sig också liksom andelen annan öppen mark med 

och utan skog. På båda lokalerna är andelen lövskog och låg bebyggelse liten. Den bruna 

tårtbiten är annan öppen mark med eller utan skog och symboliseras separat i ett eget 

tårtdiagram till höger om huvudtårtdiagramet. 

 
Figur 5 visar hur andelen markanvändningen är fördelad mellan Tidaholm och Tibro  

 

Figur 6 visar hur andelen markanvändningen är fördelad söder om Tidaholm 
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Figur 7 visar antalet fångade fiskar i relation till 

jordbruksmark. 

 

 

Förekommande arter på respektive plats 

var Mört, Abborre, Färna och Gers. Löja 

fångades endast i Tidaholm och Sutare och 

Braxen endast i Tibro se bilaga 2. Vid 

provfisket i Tidaholm var 

vattentemperaturen 18 °C och vid fisket i 

Tibro 17 °C  

Tabell 2 Visar fångstresultaten i antalet 

individer av vardera art på respektive lokal. 

Art Tidaholm Tibro

Mört 38 36

Abborre 9 6

Färna 8 1

Gers 4 10

Löja 4 0

Sutare 0 1

Braxen 0 2  

Fiskfördelningen mellan Tibro och 

Tidaholm skiljer sig förvånansvärt lite åt. 

De få arter som man kan se skillnad på 

mellan lokalerna är Färna, som det finns 

markant fler av i Tidaholm och Gers där 

förhållandet var motsatt, det fångades 

alltså betydligt färre i Tidaholm än Tibro. 
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Figur 8 Visar ett rank abundansdiagram över fisknärvaron (se tabell 2) i mellan Tidaholm och 

Tibro. Arterna är rangordnade i storleksföljd (antal fiskar fångade) och behöver inte 

nödvändigtvis vara samma art i Tibro som Tidaholm. 

I Tibro gav Shannon-wiener diversity index ett resultat på 1,13 av maximalt 1,79. I Tidaholm 

gav Shannon-wiener diversity index ett resultat på 1,19 av maximalt 1,61 en något högre 

diversitet i Tidaholm. I Tibro gav Simpson's diversity index en 59% chans att man 

slumpmässigt fångar två olika arter i följd. I Tidaholm gav Simpson's diversity index en 60% 

chans att man slumpmässigt fångar två olika arter i följd. 

Chi-square of indenpendence gav svaret att resultaten ej var signifikant, då artdiversiteten inte 

skiljer sig nämnvärt mellan Tibro och Tidaholm. Chi-square of indenpendence måste ha 

resultat som är minimalt fem enheter (fångade fiskar) av varje exemplar och ger därför ett inte 

helt tillförlitligt resultat men genom granskning av resultaten så ser man förvånansvärt få 

skillnader mellan fångstantal och platser. 

Tabell 3 visar ett chi-square resultat mellan Tibro och Tidaholms artdiversitet 

Chi-Square Tests 

  Value df 

Asymptotic 
Significance 

(2-sided) 
Exact Sig. 
(2-sided) 

Pearson 
Chi-
Square 

22,750a 20 0,301 0,857 

 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1,8

Lo
ga

ri
tm

er
ad

 f
ån

gs
td

at
a

Arter

tidaholm tibro



Diskussion 
Jag gick in i det här projektet med en hypotes att det skulle finnas en skillnad mellan 

Tidaholm och Tibros artdiversitet (alla fiskarter och antalet av dessa på varje lokal). Detta på 

grund utav att markanvändningen runt Tidanån skiljer sig på dessa lokaler, de fysikaliska och 

kemiska förhållandena i vattnet borde skilja sig med tanke på detta.  Det visade sig dock att 

det inte var någon markant skillnad mellan lokalerna, arterna var likvärdiga och antalet också. 

I hypotesen så påverkas vattendragets artdiversitet av omgivande mark så som jordbruksmark 

och skogsandelen kring vattendraget. Denna hypotes underbyggs av Walser CA, 1999 som 

kom fram till att jordbruket förklarade betydande variationer i vanliga arters riklighet men var 

inte en signifikant förutsägelse av en enskild arts mångfald eller artriklighet i huvudvattnet 

(Walser CA, 1999).  

Frågan är hur stort ett vattendrag måste vara för att vara opåverkat av exempelvis angränsande 

jordbruk? Vattnets storlek har en stor effekt på vilka arter som trivs i vattendraget och 

överskuggar landskapsomgivningens effekter som man kan se i mindre vattendrag. Storleken 

av vattendraget gör ofta att habitaten i vattendraget blir mer lika och svåra att hitta. 

Strömsträckor blir inte lika markanta och återfinns inte i samma utsträckning som i ett litet 

vattendrag. I sydsvenska vattendrag lever en mängd fiskarter som inte har specialiserade 

ekologiska nischer, varav abborre, mört och löja är några, detta ger ett resultat som är mer likt 

än man kan tänka sig mellan två skilda platser. 

Behovet av naturliga störningar i vattenlanskapet är viktigt för att behålla den biologiska 

mångfalden. Stormfällen, jordskred, bäverdammar, isavgång och höga flöden är exempel på 

omvälvande processer som behövs för att upprätthålla arter och struktur. Rensning och 

reglering av vattendrag leder till förändringar i vattenmiljön och ger en allt mer homogen 

miljö där avsaknaden av stenar, djuphålor och strömpartier ger en likriktad miljö med liknade 

strömhastigheter och bottenförhållanden (Berglund, 2008). Detta kan leda till en minskad 

artdiversitet och monokulturella förhållanden som enbart gynnar de fiskar som har breda 

nischer och inga speciella habitatkrav. Vid provfisket såg jag tecken på att det fanns lite död 

ved, få djuphålor och några stenar, detta kan leda till ett allt för likt habitat över området som 

missgynnar artdiversiteten.  

Omgivande landskap med Strandzoner som dungar, sly och träd längs åkanten ger skydd åt 

vattendraget som inte utsätts i samma utsträckning av omgivande landskaps användning. 

Längs Tidanån finns det gott om standzoner, detta kan man se i andelen annan öppen mark i 

resultaten och de verkar fungera väl mellan Tidaholm och Tibro där övergödningen ej är 

angiven i VISS-databasen men längre norrut är det ett observerat problem. Andelen 

strandzoner med skydd norrut kan vara mindre, utsläppen högre eller så kan jordmånen skilja 

sig mellan platserna, det kan också helt enkelt handla om en naturlig kumulativ effekt som 

leder till högre näringsbelastning längre ner i sträckan. Norberg 2007 gjorde en studie för att 

utforma multifunktionella strandzoner längs ett vattendrag på ett ekonomiskt och hållbart sätt, 

detta kräver att man tar hänsyn till en mängd olika faktorer. Studien valde 

föroreningsreducerande förmåga som strandzonens främsta uppgift. Då jordarten i området de 
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undersökte mestadels bestod av sand så blev inte påverkan via ytavrinningen så stor jämfört 

med om jordarten hade haft en finare textur till exempel lerjord (Norberg, 2007).  

Gödsling och erosion av strandkanter kan leda till att vattenkvalitén försämras runt

jordbrukslandskap. Strandzonens förmåga till att rena vattnet och binda gödning tror jag kan 

leda till att artdiversiteten blir mer likartad och opåverkad. 

Platsval av provfiskelokaler gjordes för Tidans vattenförbund räkning, detta gav ett platsval i 

Tidaholm som för denna studiens syfte inte var optimalt. Ett platsval söder om Tidaholm hade 

givit mer skogslandskap (mindre påverkan av jordbruk) runt ån och hade bättre passat syftet 

för studien. Nätens fångsteffektivitet kan anses normal men det är noterbart att få löjor och 

inga gäddor fångades. En del stora hål i näten hittades vid upptagning som kan tyda på att 

större fisk slitit sig. Om dessa inte slitit sig hade resultatet sett annorlunda ut och möjligen 

hade en högre artdiversitet kunnat skönjas. Löjorna som fångades var av samma storlek och 

detta kan tyda på att endast dessa kunde fångas i näten eftersom finmaskorna har svårt att 

trassla in småfisken (Norden näten ger ett större fångst av små fisk, detta är min personliga 

uppfattning).  

Färnans representation i Tidaholm var ett av resultaten som stack ut. Färnan föredrar 

strömmande vatten men finns även i sjöar och bräcktvatten. Färnan uppsöker dy och 

gräsbottnar och i kraftigt forsar står den gärna i lä varifrån den ofta går upp till ytan för att 

med ett plask fånga sitt byte. Färnans föda består av frön andra växtämnen, små kräftdjur, 

maskar, insektslarver, och på vattenytan nerfallande ryggradslösa djur samt stundom fiskar 

och fiskägg. Även grodor och vattensnokar kan ibland fångas. Storvuxna färnor tar kräftor 

(Anonym, Svenska fisk basen, u.d.). Färnans representation i Tidaholm kan bero på en mängd 

saker men eftersom ån är något smalare och grundare i Tidaholm och vattenhastigheten på 

vissa platser mer strömmande så är detta tänkbara orsaker. Även mängden gräsbottnar och 

ställen för skydd kan vara tänkbara orsaker som ger dessa effekter tillsammans. 

Kemiska och fysikaliska förutsättningar på lokalerna skiljer sig men andelen fisk skiljer sig 

inte nämnvärt. Den kemiska statusen skiljer sig mellan lokalerna det är framförallt andelen 

näringsämnen som är högre i Tibro än Tidaholm. Konnektiviteten drar ner det totala betyget 

på båda lokalerna eftersom det finns en mängd vandringshinder i Tidan. Skillnaden mellan 

habitaten och livsmiljöerna var små i Tibro, mängden stenbotten liten mestadels dybotten och 

vass intill kanterna och en del vassruggar mitt i ån. De första näten i Tibro och de sista näten i 

Tidaholm var tydligt präglade av jordbruk. 

4,1 Förslag till förbättring av vidare studie 

För att komma fram till ett avslöjande resultat så föreslår jag att vissa arter, som inte säger så 

mycket om habitat, plockas bort ur studien exempelvis mört, abborre och löja. Detta kräver 

mer fångstdata och större provfisken för att komma upp till lämplig mängd fångst. Färna och 

sutare är lämpliga fiskar att studera och för att få ett chi-square resultat att lita på krävs en 

förväntad fångst av minst 5 fiskar per art i respektive lokal. Ifall studien utökas så vore det 

lämpligt att fiska söder om Tidaholm för att kunna ge svar på vilka omgivande faktorer som 
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påverkar fisksamhället såsom mängden skogsmark runt vattendraget och vilken påverkan 

urban miljö har på vattendraget. 

4,2 Erkännanden 

Ett stort tack till Lars Petterson och Enio Niiranen för att jag fick följa med på provfisket och 

ta del av resultaten, vill tacka för att jag fick flera lärorika och trevliga dagar med provfiske. 

Tack Annie Jonsson för din handledning med stöd och råd. Tack Cecilia Jonsson för 

korrekturläsning, konstruktiv kritik och diskussion. Tack också till min underbara fru Rakel 

Abel Green för stöd, påtryckningar, korrekturläsningar och marktjänst, utan henne hade det 

inte gått. 
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Bilaga 1  
Läggning nr Datum 

2018-08-20/2018-08-21 

Klockslag, läggning: 

19:00 

Klockslag, upptag: 

09:00 

          

  

Nätnummer 1  Nätnummer 2 Nätnummer 3 Nätnummer 4 Nätnummer 5 Nätnummer 6 
  

Nätnummer 7 
  

Nätnummer 8 
  

  

Kullö    Kullö   Vassö Vassö Nedstr vammans 
utlopp 

Nedstr vammans utlopp Svartekulla Svartekulla 

koordinater RT 90 

6453317 1392188 6453351 1392186 6454618 1392068 6454730 1392050 6455017 1391798 6455051 1391815 6456318 1392480 6456341 1392480 

Fiskedjup 

1 m 1,2–1,3 0,8–1,2 1,2–1,3 1,3–1,7 1,3–1,7 1,6–2,1 1,2 

Habitattyp 

lugnflytande lugnflytande lugnflytande svagt strömmande lugnflytande lugnflytande nedströms forsnacke nedströms forsnacke 

Fiskart Antal Vikt 
(gram) 

Antal Vikt 
(gram) 

Antal Vikt 
(gram) 

Antal Vikt 
(gram) 

Antal Vikt gram Antal Vikt gram Antal Vikt 
gram 

Antal Vikt gram 

Abborre 4 798 1 111   2 111   2 242     

Gers 1 7     1 2   1 15 1 5   

Mört 8 213 3 406 14 628 8 673 3 165 2 84     

Färna 1 298 3 927   2 541 1 409     1 63 

Löja 
          4 14     

Fångst/ansträngning 

antal 
14  7  14  13  4  9  1  1  

Fångst/ansträngning 

vikt 

 1360  1629  

 

689 

 

 1642  639  355  82  63 

Shannon-wiener diversitets index ett resultat på 1,19 av maximalt 1,61 



 
Läggning nr Datum 

2018-08-26/2018-08-27 

Klockslag, läggning: 

15:40 

Klockslag, upptag: 

09:00 

          

  

Nätnummer 1  Nätnummer 2 Nätnummer 3 Nätnummer 4 Nätnummer 5 Nätnummer 6 
  

Nätnummer 7 
  

Nätnummer 8 
  

  

 
  

 
  

      

koordinater RT 90 

6477911 1402582 6478072 1402555 6478503 1402713 6478503 1402720 6478770 1403104 6478770 1403104 6479256 1403137 6479160 1403137 

Fiskedjup 

2,5 m 2,3 1,4–1,1 1,65–2,8 1,6–2,0 1,8–1,9 2,1–0,8 1,2 

Habitattyp 

lugnflytande lugnflytande lugnflytande lugnflytande lugnflytande lugnflytande uppströms forsnacke lugnflytande 

Fiskart Antal Vikt 
(gram) 

Antal Vikt 
(gram) 

Antal Vikt 
(gram) 

Antal Vikt 
(gram) 

Antal Vikt gram Antal Vikt gram Antal Vikt gram Antal Vikt gram 

Abborre 1 201   1 116 1 10 1 401 1 8 1 201   

Gers 
  1 15   7 35 1 5     1 12 

Mört 
    2 38 6 317 1 47 2 32 14 419 11 694 

Färna 
      1 112         

Löja 
                

 Sutare 
            1 796   

 Braxen 
              2 1257 

Fångst/ansträngning 

antal 
1  1  3  15  3  3  16  14  

Fångst/ansträngning 

vikt 

 372  86  

 

154 

 

 474  453  355  1484  1016 

Shannon-wiener diversitets index visade 1,13 av maximalt 1,79



 


