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1 Sammanfattning

Under sommaren 2001 har nissöga inventerats i Oppmannasjön, Ivösjön
och Levrasjön i Skåne. Förekomst av nissöga konstaterades på 16 lokaler i
två av sjöarna. Totalt undersöktes 21 lokaler i samtliga tre sjöar.  I
Levrasjön registrerades ingen nissögaförekomst trots att lämpliga miljöer
undersöktes. Höga tätheter av nissöga erhölls på tre av lokalerna i Ivösjön
samt på en lokal i Oppmannasjön.

För att ta fram en användbar inventeringsmetodik i miljöövervakande
syfte har tre olika typer av metoder utprovats; elfiske, fiske med not och
fällor. Detta för att kunna ta fram en tillämpbar kvantitativ metod vid
inventering av nissöga. Resultatet visade på god fångsteffektivitet vid
både elfiske och notfiske. Liten skillnad i fångstresultat förelåg mellan
dessa båda metoder. Fiske med burar (fällor) gav dock ingen fångst av
nissöga. För att kunna kvantifiera förekomsten av nissöga förslås därför en
kombination av notfiske och elfiske, alternativt enbart notfiske. Den
utprövade metoden bygger  på s. k. utfiskning, där fisket upprepas på
samma yta flera gånger.
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2 Inledning

Nissöga (Cobitis taenia) tas upp i gällande svenska rödlista som sällsynt
och klassas som missgynnad (NT) (Gärdenfors 2000). Nissöga är skyddad
av Bern-konventionen och ingår ibland de arter som skall skyddas inom
EU:s art- och habitatdirektiv. Ett åtgärdsprogram för artens bevarande har
tagits fram av Fiskeriverket och Naturvårdsverket (Kullander 1998).

Nissöga förekommer i sjöar och rinnande vattendrag längs södra
ostkusten  och i Mälardalen samt i Vänerns och Vätterns vattensystem.
Inventeringar har utförts i nämnda områden för att kartlägga artens
utbredning. Dock finns inga uppskattningar av populationstätheter
utförda i svenska vatten.

För att kunna kartlägga förekomst av nissöga och härvid kvantifiera
populationsstorlek behövs en lämplig fångstmetodik. Idag finns ingen
beprövad metod motsvarande metodik ”elfiske i rinnande vatten” för
nissöga som vanligtvis förekommer längs grunda sjöstränder. För att ta
fram en användbar metodik, både kvantitativt och kvalitativt, bör olika
typer av fångstmetoder utvärderas. Dessa kan vara elfiske, notdragning,
fångstfällor samt registrering med hjälp av ficklampa under kväll och natt.

I denna undersökning har nissögats förekomst inventerats i tre sjöar i
Skåne; Oppmannasjön, Ivösjön och Levrasjön. Samtliga sjöar är belägna
inom Skräbeåns vattensystem. Vidare har tre olika typer av fångstmetodik
utprovats för att få fram en lämplig metod för att i övervakande syfte
kunna kvantifiera nissögats förekomst i dessa sjöar.

3 Artbeskrivning – nissöga

Nissöga (Cobitis taenia Linnaeus, 1758) är den enda arten inom familjen
Cobitidae som förekommer i Sverige (22 europeiska arter). Närmast
besläktad är arten med grönling (Barbatula barbatula). Nissöga kan nå en
längd av 9-13 cm. Den är långsmal med hoptryckt kropp och huvud,
artnamnet taenia betyder just band, vilket syftar på fiskens hoptryckta
kroppsform. Munnen är liten och nedåtriktad med tre par korta
skäggtömmar. Framför ögat finns en kort och utfällbar tagg. Sidorna är
ljusa med band av bruna och svarta fläckar (Bild 1).

Bild 1. Nissöga (Cobitis taenia) fångad i Ivösjön 2001.
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Nissöga är framförallt en nattaktiv fisk som på dagen gräver ner sig i
mjukbotten (Kullander et al. 1988). Födan utgörs av evertebrater som silas
ut från bottensedimentet och födointaget är som högst under
högsommaren (Robotham 1977). Arten kan genom tarmandning utnyttja
atmosfärsikt syre och kan tolerera relativt låga syrehalter i vattnet
(Robotham 1979). I ett EU-projekt (FAME) klassas nissöga som
intermediärt tålig mot eutrofiering (Erik Degerman muntl.). Nissöga lever
sommartid på grunt vatten, främst på mjukbottnar bestående av fin sand
och/eller slam, ofta tillsammans i små grupper. Både i fält och i
kontrollerade försök har nissöga visat på en preferens för finare
sedimentfraktioner (Robotham 1978). Detta, tillsammans med vanan att
gräva ned sig, gör arten svårinventerad vid traditionella provfisken, vilket
kan vara en förklaring till den dåliga kännedomen om dess förekomst i
landet.

Inom en sjö eller ett vattendrag förekommer arten dessutom på olika
vattenområden vid olika tider på året. Vid en säsongsundersökning av ett
strandområde vid Edsviken i Solna kommun förekom nissöga i högst
täthet under den varmaste delen av sommaren (17-18 °C), vid lägre
vattentemperatur under hösten lämnade fiskarna strandområdet (< 10 °C)
(Lundberg & Eggert 1996). I Centraleuropa och Storbritannien lever arten
huvudsakligen i rinnande vatten. I Sverige förekommer nissöga både i
rinnande vatten och i sjöar.

3.1 Nissögats förekomst i Skåne

Kullander, Larje, & Bignert (1988) anger Ivösjön och Oppmannasjön som
landets sydligaste lokaler för nissögats utbredning. I Ivösjön och
Oppmannasjön som ligger i Skräbeåns vattensystem, gjordes fynd av
nissöga vid en inventering sommaren 1988. Lokala fiskare i Ivösjön fångar
nissöga med kratta och specialbyggd håv (Jean Jönsson, muntl.). Arten var
betydligt vanligare för 30-40 år sedan, då den användes som agnfisk
(Strömberg & Carlberg 1989, Carlberg & Strömberg 1990). Senare
undersökningar har visat på artens förekomst i närliggande Levrasjön
(Mikael Svensson muntl.). Vid Fiskeriverkets nätprovfisken har nissöga
fångats i Oppmannasjön (1997) och i Krageholmssjön (1994-2000).
Krageholmssjön ligger i Svartåns vattensystem belägen på Skånska
sydkusten.

4 Litteratursammanställning – metodik

Vid fångst av mindre bottenlevande fiskar kan olika typer av metodik
användas. I rinnande vatten används i huvudsak elfiske men även fällor
(minnow traps) har visat sig vara en användbar metod. I stillastående
vatten är vanligt använda metoder nätfiske, notfiske, elfiske och fällor
(Bagenal 1978, Bohlin et al. 1989). Olika metoder kan dock påverka
överlevnaden av fångad fisk. Vid en studie av små bentiska fiskarter i
USA var elfiske en mer skonsam metod än fiske med fällor (Gee Minnow
Traps) (Cooke et al. 1998). Vidare kan beräkning av en arts abundans inom
ett område bero på, dels fångstmetodik, dels miljöförhållanden vid
insamlingstillfället, såsom bottenstruktur, vegetation och vattnets



Nissöga 2001 Eklövs Fiskevård

                                                                                                                                                                                       

6

grumlighet. Vid en test av tre olika fångstmetoder, trål (otter-trawl), burar
(throw trap) och fällor (minnow trap) i ett område med mycket
undervattensvegetation fångades det fler fiskar och arter med trål än med
de andra metoderna (Petrik & Levin 2000). I Sverige har notfiske, elfiske
och observation med hjälp av ficklampa använts vid inventering efter
nissöga (Carlberg & Strömberg 1989, Delling et al. 2000, Lundberg &
Eggert 1996).

4.1 Nätprovfiske

Vid fiske med översiktsnät blir oftast fångst av mindre bottenlevande arter
underskattad. Dock har införandet av den nya nätstandarden ”Norden”,
som har en sektion med finare maskstorlek, visat sig fånga dessa arter i
större utsträckning (Delling et al. 2000). Nissöga har ökat i fångsterna och i
bl. a Kalmar län har flera nya sjöar med nissögaförekomst konstaterats i
samband med de senaste årens nätprovfisken (Lennartsson 2001). Fiske
med översiktsnät är dock arbetskrävande och är inte en lämplig metod för
ett riktat inventeringsarbete efter nissöga.

4.2 Elfiske

I rinnande vatten är elfiske den mest lämpliga metoden för att fånga
bottenlevande fiskarter. I vattendrag där nissöga förekommer i
strömvattenområden fångas arten regelbundet med elfiske, exempel finns
från Emån i Småland (Sjöstrand et al. 1999). Dock utgörs fångsterna som
regel endast av enstaka individer, vilket kan förklaras med att elfisket
oftast är inriktat på arter som lax och öring, där dessutom fisket utförs på
hårdbottnar. Ett riktat fiske efter nissöga bör  utföras i  miljöer med
mjukbottnar i mer lugnflytande delar av vattendragen. Elfiske i sådana
miljöer gav vid en inventering i Östergötland 1999 flera fynd av nissöga
(Delling et al. 2000).

Elfiske har med framgång provats i sjöar vid riktade inventeringar efter
nissöga, bl. a i Skåne och Småland (Carlberg & Strömberg 1989, Per
Sjöstrand muntl.). I Skåne har förekomst av nissöga registrerats vid elfiske
i  Ivösjön och Levrasjön (Carlberg & Strömberg 1989, Mikael Svensson
muntl.). Under sommaren 2001 fångades arten i Rocksjön, Småland, i
samband med en elfiskeinventering (Per Sjöstrand muntl.). Elfiske anses
vara en lämplig metod för fångst av nissöga och metoden har därför
testats i denna undersökning.

4.3 Notfiske

Notfiske är den metod som har använts mest vid inventering av olika
fiskarter i strandzonen av sjöar. Framförallt har metoden använts med stor
framgång vid riktade inventeringar efter nissöga i Sverige (Carlberg &
Strömberg 1989, Delling et al. 2000). Carlberg & Strömberg (1989), ansåg
att den bästa metoden var notfiske. Vid deras inventering användes en not
som var 6 m lång, 2.5 m i höjd och med 5 mm maskstorlek. Vid
inventeringen i Östergötland 1999 användes en motsvarande finmaskig
not vars underteln var kraftigt förtyngd (Delling et al. 2000). Notfiske är
en väl utprovad kvalitativ metod och troligtvis den mest lämpade för att
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inventera nissöga i sjöar.  Metoden har därför testats i denna
undersökning.

4.4 Fångst med fällor

Att fånga fisk levande i fällor är en vanlig och utprövad metod för att
studera habitatval och för inventering av strömlevande fiskarter (Bagenal
1978). Fällornas utformning har visat sig vara av stor betydelse för deras
effektivitet. Vid utprovning av olika typer av ”minnow traps” i rinnande
vatten för fångst av mindre bentiska fiskarter, var den mest effektiva
typen en fälla med en ingång, tillverkad av plexiglas och agnad med
fiskfoder (pellets). Fällan var 11 cm i längd och 7.5 cm i  diameter (Culp &
Glozier 1989). Vid ett försök att fånga årsyngel av mört och abborre,
testade Fiskeriverkets Sötvattenslaboratorium (ref. Magnus Dahlberg)
sommaren 1999 en stålbur (Minnow gee trap) i Mälaren. Burarna fiskades
både obetade och betade (anisförstärkt mjölpasta), samt placerades
antingen på bottnen, hängande i ytan, eller mellan ytan och bottnen.
Försöket gav ingen fångst av abborre eller mört men flera nissögon
fångades i de burar som var placerade på bottnen. För fångst av
evertebrater, groddjur och mindre fisk i stillastående vatten har en fälla
tagits fram vid limnologen i Lund. Denna benämns ”aktivfauna fälla”.
Storleken är 10 cm i längd och 7-9 cm i diameter. Fällan har en ingång
bestående av en finmaskig nätstrut (Wagner 1992). Att använda fällor vid
inventering av nissöga bedöms vara en alternativ metod och har därför
testats i denna undersökning

4.5 Observation med ficklampa

Då nissöga främst är aktiv under dygnets mörka del har observationer
med ficklampa provats i olika sjöar. Vid en inventering av nissöga i
Edsviken, Solna kommun, sommaren 1996 användes kraftiga ficklampor.
Metoden visade sig vara användbar för att registrera förekomsten av
nissöga inom ett grunt strandområde, vattendjup 5-50 cm (Lundberg &
Eggert 1996). Metoden har dock sina begränsningar då den kräver ett
relativt  klart vatten för att vara tillförlitlig. I sjöars strandregion kan en
uppgrumling ske vid pålandsvind eller vid vadning om bottensedimentet
består av fint organiskt material eller lera. I Ivösjön finns på vissa
strandområden en lerfraktion som lätt ger en mjölkvit färg på vattnet. Det
valdes därför att inte testa denna metod i innevarande undersökning.
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5 Material och metoder

5.1 Undersökt område

Inventering har genomförts i sjöarna Oppmannasjön, Ivösjön och
Levrasjön, samtliga belägna inom Skräbeåns avrinningsområde.
Undersökningen utfördes under perioden 27 augusti till 19 september
2001. Vattentemperaturen under inventeringsperioden varierade mellan
20.4 °C och 15.3 °C.

Nissöga förekommer enligt tidigare undersökningar talrikast i sjöarnas
strandzon. Notfiske har vidare visat sig var mest lämpligt på relativt släta
bottnar bestående av sand, dy, gyttja eller lera. Provytor valdes i olika
delar av sjöarna på områden med öppna strandzoner med lite vegetation.
Naturligt öppna vikar, exponerade stränder och vissa badplatser valdes
därför till provytor.

Total undersöktes 21 olika lokaler i dessa sjöar (Figur 1). Undersökningen
utfördes dels kvalitativt med not- och elfiske, dels kvantitativt med not-,
elfiske och fällor (burar).

Figur 1. De undersökta sjöarna, där de olika lokalerna är markerade med pil och
nummer (1-21).
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5.2 Metodik – kvalitativt fiske

För att kartlägga förekomsten av nissöga i de undersökta sjöarna valdes
notfiske, som är en beprövad metod för att inventera fisk i sjöars
strandområden. På några lokaler där notfiske var svårt att genomföra
effektivt, på grund av rikligt med block eller avsaknad av svagt sluttande
strandzon, användes elfiske. Vid elfisket användes Lugabs likriktare och
ett motordrivet aggregat av märket Honda (EX 650). Spänningen valdes
till 400 V. Fisket skedde på en i förväg bestämd yta. Fisket påbörjades vid
ett djup på ca 0.7-0.8 m (djupaste nivån) och avslutades in mot land.

Vid notfisket användes en specialtillverkad finmaskig not (Lundgrens
Fiskeredskaps-Fabrik AB), med en maskstorlek av 4 mm (knutlöst garn),
höjd av 1.7 m och en längd av 5.5 m. Notens underteln är kraftigt
blyförtyngd och dess överteln är försedd med flöten.  Motsvarande not
användes med stor framgång vid en kvalitativ nissögainventering i
Östergötland 1999 (Delling et al. 2000).

Vid fisket lades noten ut i en båge på ett djup av 0.7-0.9 m, ca 10-30 m från
land och drogs sedan sakta in mot land av två personer. Notens öppning
höll en bredd på ca 3 m (Bild 2). Vid strandzonen drogs undertelnen av
noten upp försiktigt på land, så att fångad fisk kunde samlas in (Bild 3).
All fisk artbestämdes, räknades och längdmättes. På varje lokal drogs
noten, om utrymme fanns, på flera platser (2-5).

Bild 2 . Noten dras sakta in mot land.



Nissöga 2001 Eklövs Fiskevård

                                                                                                                                                                                       

10

5.3 Metodik – Kvantitativt fiske

För att utröna en lämplig kvantitativ provtagningsmetodik för nissöga i
stillastående vatten testades tre olika fiskemetoder. Dessa är elfiske,
notfiske och fiske med burar (fällor).

Elfiske

Vid elfisket användes Lugabs likriktare och ett motordrivet aggregat av
märket Honda (EX 650). Spänningen valdes till 400 V. Fisket skedde på en
i förväg bestämd yta, vars ytterhörn markerades med bambupinnar. Fisket
påbörjades vid ett djup av ca 0.7-0.8 m. Bredden på elfiskelokalen valdes
till 3 m och fisket skedde vinkelrätt in mot land på en längd av ca 15-20 m
(Figur 2). Bredden valdes till 3 m för att överensstämma med bredden vid
motsvarande notfiske. Fisket upprepades sedan på samma yta flera
gånger, minst tre gånger. Vid fångst av nissöga, upprepades fisket tills två
fisken efter varandra utan fångst av nissöga inträffade. Varje fiske tog ca
15-20 minuter. Mellan varje fiske gjordes en paus på 5 minuter. Det
kvantitativa elfisket utfördes på 6 lokaler. På två av de lokaler där nissöga
registrerades utfördes fisket på två olika delytor (lokal 1 och 2).

Figur 2. Illustrerar tillvägagångssättet vid kvantitativt not- och elfiske.

Notfiske

Vid notfisket användes enligt beskrivning ovan en specialtillverkad
finmaskig not. Vid fisket lades noten ut i en båge på ett djup av 0.7-0.8 m,
ca 15-20 m från land, och drogs sedan sakta in mot stranden med en bredd
(öppning) på ca 3 m (Figur 2).  Före notfisket markerades den avfiskade
ytans ytterhörn med bambupinnar. Fisket upprepades sedan på samma
yta flera gånger, minst tre gånger och vid fångst av nissöga, upprepades
fisket ytterliggare tills två fisken efter varandra utan fångst av nissöga
inträffade. Varje notdrag tog ca 15-20 minuter. Mellan varje notdrag
gjordes en paus på 5 minuter. Det kvantitativa notfisket utfördes på 9
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lokaler. Vid två av de lokaler där nissöga registrerades utfördes fisket på
två olika delytor (lokal 1 och 2).

Bild 3 . Ett notdrag avslutas med att den fångade fisken samlas in. Bambupinnar
markerar den avfiskade ytans ytterhörn.

Burförsök

Fyra olika typer av burar (fällor) testades. Dessa fiskades med eller utan
bete (Bild 4). Som bete valdes kräftpellets.

1. Aktivfauna fälla, enkel (med ingång av finmaskigt nylonnät).
2. Aktivfauna fälla  dubbel (med ingång av finmaskigt nylonnät).
3. Pet-flaskor (vars toppdel hade skurits av och placerats inåt som en
mjärde).
4. Kräftburar (finmaskigt nät, 4 mm och med ingång av finmaskigt
nylonnät).

”Aktivfauna fälla” är en bur som passivt fångar evertebrater, groddjur och
mindre fisk (Wagner 1992).

Fisket skedde över en natt under perioden 28 - 30 augusti.
Vattentemperaturen varierade mellan 19-20 °C.  Burarna kopplades ihop i
grupper med 4 av samma typ. Varannan bur var betad och varannan
obetad. Avståndet mellan burarna var 2 m. Samtliga burtyper testades på
samma lokal och natt. Burarna placerades ut genom vadning (vadarbyxor)
från land och i en linje utåt mot djupare vatten. Djupen varierade från 0.4
till 1.0 m. Tre olika områden undersöktes: lokal 5. Ivöklack, lokal 8.
Almesbodaviken och lokal 9. Drängabryggan (Figur 1). På dessa lokaler
hade fångst av nissöga gjorts dagarna före testet (27-28 augusti).
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Bild 4. Burar som användes vid testet: kräftmjärde, aktivfauna fälla och pet-
flaskor.

6 Resultat

6.1 Kvalitativt fiske

Totalt undersöktes 21 olika lokaler i sjöarna Ivösjön, Levrasjön och
Oppmannasjön. Nissöga registrerades på 16 lokaler. Totalt fångades 125
individer, i längder mellan 30 – 97 mm (nos – stjärtfena) (Figur 3). Andra
arter som förekom i fångsterna var abborre, benlöja, gärs, lake, mört och
storspigg. Med notfiske undersöktes 20 lokaler. Utav dessa undersöktes 11
kvalitativt. Två  lokaler undersöktes kvalitativt med elfiske, en lokal både
med not och elfiske (lokal 3). En lokal (lokal 17) undersöktes enbart med
elfiske.

Längdfördelning nissöga 
2001    
n=125

0

5

10

15

20

25

25 35 45 55 65 75 85 95

Längd (mm)

Figur 3. Längdfördelning av nissöga vid undersökningen 2001.
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Nedan redovisas resultatet från samtliga lokaler (Tabell 1 , Bilaga 1).
I Levrasjön registrerades ingen nissöga trots att lämpliga miljöer
undersöktes, varav en lokal där nissöga tidigare har fångats med elfiske
(Mikael Svensson, muntl.). På lokal 3 utfördes först notfiske på tre ytor. Då
fisket försvårades på grund av förekomst av block och sten, genomfördes
ett elfiske på samma ytor som notfisket. Vid notfisket fångades 2 nissögon.
Med elfisket fångades 5 nissögon.

Tabell 1. Antal fångade nissögon samt förekomst av andra arter på de undersökta
lokalerna 1-21.

Lokal Nissöga Övriga arter

1 kvantitativt elfiske/not 4 abborre 

2 kvantitativt elfiske/not 12 abborre

3 kvalitativt elfiske/not 7 abborre, benlöja, gärs, mört

4 kvalitativt not 2 abborre

5 kvalit/kvant elfiske/not 27 abborre, gärs

6 kvalitativt not 12 benlöja, gärs, mört

7 kvalitativt not 1 mört

8 kvalitativt not 6 abborre

9 kvalitativt not 3 -

10 kvalitativt not 0 -

11 kvalitativt not 3 abborre, benlöja, gärs, mört

12 kvalitativt not 5 benlöja, mört

13 kvalitativt not 21 abborre, gärs, mört

14 kvalitativt not 1 benlöja, mört

15 kvantitativt elfiske/not 0 abborre, lake

16 kvantitativt elfiske/not 0 abborre, mört

17 kvantitativt elfiske 0 abborre, lake

18 kvantitativt elfiske/not 0 lake, mört

19 kvantitativt not 6 abborre, mört, storspigg

20 kvantitativt not 1 -

21 kvantitativt not 14 abborre, mört

Metod

6.2 Kvantitativt fiske

Elfiske och notfiske

Med elfiske undersöktes 6 lokaler kvantitativt. På tre av dessa lokaler
registrerades nissöga. Med notfiske undersöktes 9 lokaler kvantitativt,
varvid nissöga registrerades på 6 lokaler. På 6 lokaler användes både
elfiske och notfiske, varvid nissöga registrerades på 3 lokaler (Tabell 2).
Vid elfiske upprepades fisket mellan 3 till 6 gånger, vid notfiske 3 till 8
gånger, för att uppnå två fisken efter varandra utan fångst av nissöga.  För
lokaler med fångst av nissöga har abundansen beräknats genom att ta
[(antal fångade nissögon/undersökt yta) * 100], vilket ger ett mått på antal
nissögon per 100 m2. Fångsteffektiviteten (p-värde) har beräknats för
första fiskets effektivitet, vilket var 0.47 i medeltal för elfisket och 0.52 i
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medeltal för notfisket på lokaler där nissöga förekom. På lokaler där både
elfiske och notfiske utfördes var framräknade tätheter av nissöga ej
signifikant skilda ifrån varandra (t-test, P>0.5), vilket indikerar liten
skillnad mellan metodernas fångsteffektivitet.

Tabell 2. Resultat för lokaler där kvantitativt elfiske och notfiske har utförts.
Delytor är markerade bokstäver A-D.

Lokal Metod Yta Antal Fångst Täthet % fångst 

(m2) fisken nissöga (per 100 m2) 1-fisket
1A elfiske 54 3 0 0.0 -
1B elfiske 39 4 2 5.1 50
1C notfiske 39 3 0 0.0 -
1D notfiske 52 3 2 3.8 100

2A elfiske 60 5 2 3.3 0
2B elfiske 57 3 2 3.5 100
2C notfiske 54 5 6 11.1 17
2D notfiske 57 4 2 3.5 50

5A elfiske 39 6 8 20.5 38
5B notfiske 36 5 12 33.3 33

19 notfiske 60 5 6 10.0 33
20 notfiske 42 3 1 2.4 100
21 notfiske 39 8 14 35.9 29

Burförsök

Ingen fångst av nissöga gjordes i burarna (fällorna). De arter som fångades
var abborre, gärs och lake (Tabell 3). Tydligt var att fångstförsöken med
burarna ej var en tillförlitlig metod för att fånga och kvantifiera
förekomsten av nissöga. Överlag var fångsterna av andra arter låg i
burarna.

Tabell 3. Fångst av fisk i de testade burarna.

Metod Lokal 5 Lokal 8 Lokal 9

Aktiv-fauna enkel abborre 0 lake 

Aktiv-fauna dubbel 0 0 0

Pet-flaska 0 0 abborre, gärs

Kräftbur 0 0 0

Täthet nissöga

För att kunna jämföra nissögats abundans på lokaler där kvalitativt fiske
har utförts har ett p-värde på 0.5 använts (medeltal av p-värdet mellan
elfiske och notfiske). För lokaler med fångst av nissöga har abundansen
beräknats genom att ta [(antal fångade nissögon/undersökt yta) *
100)/0.5], vilket ger ett relativt mått på antal nissögon per 100 m2.  Nedan
redovisas framräknad täthet av nissöga på de lokaler där arten fångades
(Tabell 4). För lokal 1 och 2 har ett medelvärde beräknats från det utförda
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kvantitativa el- och notfisket. För lokal 5 har ett medelvärde beräknats för
kvalitativt och kvantitativt fiske.

Tabell 4. Beräknad täthet för de undersökta lokaler där nissöga registrerades. Yta
är total yta som undersökts på de olika lokalerna. Antal delytor anger antal olika
ytor per lokal som undersökts (notdrag, elfiske).

Lokal Yta Antal Täthet Antal

(m2)  delytor (per 100 m2) arter

1 184 4 2.2 2

2 228 4 5.4 2

3 112 3 3.6 5

4 90 1 4.4 2

5 233 5 20.9 3

6 54 2 44.4 4

7 90 2 2.2 2

8 270 5 4.4 2

9 234 5 2.6 1

11 225 3 2.7 5

12 234 3 4.3 3

13 153 3 27.5 4

14 198 2 1.0 3

19 60 1 10.0 4
20 42 1 2.4 1
21 39 1 35.9 3

Höga tätheter av nissöga erhölls på lokal 5 Ivöns nordvästra del, lokal 6 ön
St. Danmark, lokal 13 Enöns sydöstra del, samt på lokal 21 belägen på
Oppmannasjöns nordöstra del.

7 Diskussion

Av den utförda undersökning framgår att lämpliga metoder att inventera
nissöga är notfiske och elfiske. De båda metoderna skiljer sig lite åt vad
gäller fångsteffektivitet på lokaler med jämn botten. På lokaler med mer
ojämn botten, kan notfisket försvåras på grund av att undertelnen fastnar i
stenar och block. På en sådan yta är sannolikt elfisket mer effektivt.
Resultatet från  lokal 3, där både notfiske och elfiske utfördes på samma
yta efter varandra, visar på att elfisket kan vara en alternativ metod till
notfisket på lokaler där notfisket är svårt att genomföra tillräckligt
effektivt. Likaså kan elfisket ha en sämre effektivitet på djupare
vattenområden, där notfisket istället kan vara mer tillförlitligt.

Försöket med burar (fällor) gav ingen fångst av nissöga, trots att de lokaler
som valdes hade en relativt riklig förekomst av arten. Det var totalt sett
förhållandevis lite fisk som fångades i burarna och de arter som fångades
var lake, abborre och gärs. Dessa arter har ett annorlunda beteende än
nissöga när de söker skydd och gömslen, oftast bland stenar och i
vegetation, medan nissöga gräver ner sig i bottensedimentet. Detta
beteende kan vara en orsak till att dessa arter fångades men inte nissöga.
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På de lokaler där nissöga saknades, var två belägna i Ivösjön. På lokal 10,
som ligger på Ivöns östra sida, var förhållandena ogynnsamma för
notdragning. Mycket vassrester samt avsaknad av svagt sluttande
strandzon, vilket försvårade notdragning, kan förklara varför nissöga ej
fångades. På lokal 15 på Ivösjöns östra sida, Ivetofta badplats, var
förhållandena däremot gynnsamma. Här förekom lämplig bottenmiljö
med sand och grus, dessutom fiskades det både med not och  elfiske. Att
nissöga ej påträffades på denna lokal, trots goda fysiska miljöbetingelser
indikerar att andra faktorer än den fysiska miljön kan påverka nissögats
förekomst. Denna lokal är också den som är närmast belägen Bromölla.
Det kan därför ej uteslutas att en negativ miljöpåverkan kan ha skett från
närliggande områden. I Levrasjön fångades ingen nissöga trots att relativt
stora ytor på tre olika lokaler undersöktes. Tidigare har det på en av dessa
lokaler fångats nissöga. Orsak till nissögats frånvaro bör undersökas
vidare.

7.1 Förslag på kvantitativ metod

För att kvantifiera förekomsten av nissöga inom ett område bör en lämplig
metod vara en kombination av notfiske och elfiske, alternativt enbart
notfiske. Där en utfiskningsmetodik används, dvs. där fisket upprepas på
samma yta flera gånger, minst tre gånger (och vid fångst av nissöga),
upprepas fisket ytterligare tills två fisken efter varandra utan fångst av
nissöga inträffar. Storleken på undersökningsytan bestäms till en del av
vattendjupet. Lämpligt djup att påbörja fisket är ca 0.7-0.8 m. Fisket bör
ske vinkelrätt in mot land med en utfiskad bredd av 3 m. Avståndet till
land kan därför variera beroende på strandlinjens lutningsgrad. I Ivösjön
var medellängden på lokalerna 18 m, med en variation från 11 till 33 m.
Bredden väljs efter den notlängd som används. Vid en total notlängd av
5.5 m, som användes i denna undersökning, var bredden på notdraget
som bäst vid 3 m för att noten skulle ligga i en svag båge. På varje lokal
bör flera provytor väljas. Dessa begränsas dock av lokalens storlek.
Lämplig tidpunkt för provtagning är under sommaren/sensommaren.

En alternativ metod är att dra noten på flera delytor (3-5) inom ett område.
Därmed kan en större yta genomsökas, vilket ökar sannolikheten att
påträffa nissöga vid låga tätheter. En relativ abundans kan därefter
beräknas. Från innevarande undersökning var fångsteffektiviteten (p-
värdet) i medeltal 0.5. Fångsteffektiviteten varierar med all säkerhet på
grund av varierande bottensubstrat, vattendjup, siktdjup och bottnens
allmänna struktur.

7.2 Förslag på framtida undersökningar

För att kunna följa nissögats utveckling över tid i de undersökta sjöarna
(s.k. tidsserie-övervakning), föreslås att några lokaler undersöks i en
tidsserie med intervall av två år. I Ivösjön väljs förslagsvis tre lokaler
(lokal 2, 5, 15), i Oppmannasjön två lokaler (19, 21) och i Levrasjön en lokal
(18). Fisket bör ske kvantitativt enligt metodik beskriven ovan. Lämplig
tidpunkt för provtagning är under sommaren/sensommaren.
Vidare bör det på de lokaler där nissöga saknades (lokal 15 och 18)
återinventeras med tätare intervall, lämpligen varje år, för att utröna orsak
till artens frånvaro.
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 Bilaga 1
1. Ivösjön, Sävedal
Datum: 2001-09-14 Lokalkoordinater:  6215394 -1411050
Metod: Kvantitativt, elfiske och not Provyta totalt: 184 m2

Lokalbeskrivning: Exponerad vik, strandlängd ca 100 m
Bottensubstrat: Sand med lite inslag av grov detritus
Antal provytor: 4 (2 elfiske, 2 not)
Maxdjup: 0.70 m Längd: 13-18 m
Temperatur: 17.2 °C Lämplighet för provtagning: God
Anmärkning: Sparsam förekomst av nissöga
Fångst nissöga: 4 exx. (55 - 92 mm) Andra arter: abborre 1 ex. (70 mm)

2. Ivösjön, Backagården
Datum: 2001-09-11 Lokalkoordinater:  6215738 -1410926
Metod: Kvantitativt, elfiske och not Provyta totalt: 228 m2

Lokalbeskrivning: Öppen vik intill stugsområde, strandlängd ca 70 m
Bottensubstrat: Sand med inslag av lera, sten, grov och fin detritus
Antal provytor: 4 (2 elfiske, 2 not)
Maxdjup: 0.55 m Längd: 18-20 m
Temperatur: 16.9 °C Lämplighet för provtagning: God
Anmärkning: Relativ god förekomst av nissöga
Fångst nissöga: 12 exx. (56-90 mm)
Andra arter: abborre 98 exx. (60-110 mm)
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3. Ivösjön, Bäckaskogsviken
Datum: 2001-09-11 Lokalkoordinater:  6218878 -1409604
Metod: Kvalitativt, elfiske och not Provyta totalt: 112 m2

Lokalbeskrivning: Exponerad strand på sjöns sydvästra sida
Bottensubstrat: Sand med inslag av sten och block.
Antal provytor: 3, elfiske och not på samma yta
Maxdjup: 0.40 m Längd: 12-13 m
Temperatur: 16.8 °C Lämplighet för provtagning: Mindre god för notfiske
Anmärkning: Relativ god förekomst av nissöga
Fångst nissöga: 7 exx. (53-90 mm)
Andra arter: abborre 1 ex. (100 mm), benlöja 35 exx. (30-40 mm), gärs 7 exx.(25-50
mm), mört 48 exx.(22-65 mm).

4. Ivösjön, Ivö Camping
Datum: 2001-08-29 Lokalkoordinater:  6221004 -1411549
Metod: Kvalitativt, not Provyta totalt: 90 m2

Lokalbeskrivning: Liten badstrand mellan bladvassbestånd, strandlängd 15 m
Bottensubstrat: Sand och fin detritus med inslag av grov detritus och lera
Antal provytor: 1 Maxdjup: 0.70 m Längd: 30 m
Temperatur: 19.0 °C Lämplighet för provtagning: Ej lämplig. Provtagning svår
pågrund av mycket död vass.
Anmärkning: Sparsam förekomst av nissöga.
Fångst nissöga: 2 exx. (40-48 mm)
Andra arter: abborre 2 exx. (55-69 mm)
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5. Ivösjön, Ivö klack (kvalitativt)
Datum: 2001-08-28 Lokalkoordinater:  6223666 -1412061
Metod: Kvalitativt, not Provyta totalt: 158 m2

Lokalbeskrivning: Öppen vik på Ivöns nordvästra del, strandlängd ca 150 m
Bottensubstrat: Sand och grus med inslag av fin detritus och sten
Antal provytor: 3 Maxdjup: 0.90 m Längd: 15-20 m
Temperatur: 19.5 °C Lämplighet för provtagning: God.
Anmärkning: Relativ god förekomst av nissöga.
Fångst nissöga: 7 exx. (65-89 mm)
Andra arter: abborre 1 ex. (125 mm), gärs 2 exx. (35-42 mm)

5. Ivösjön, Ivö klack (kvantitativt)
Datum: 2001-09-19 Lokalkoordinater:  6223633 –1412025
Metod: Kvantitativt, elfiske och not Provyta totalt: 75 m2

Lokalbeskrivning: Öppen vik på Ivöns nordvästra del, strandlängd ca 150 m.
Bottensubstrat: Sand och grus med inslag av fin detritus och sten.
Antal provytor: 2 (1 elfiske, 1 not)
Maxdjup: 0.85 m Längd: 12-13 m
Temperatur: 15.9 °C Lämplighet för provtagning: God.
Anmärkning: Riklig förekomst av nissöga
Fångst nissöga: 20 exx. (56-90 mm)
Andra arter: 0
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6. Ivösjön, St. Danmark
Datum: 2001-08-27 Lokalkoordinater:  6224850 -1412110
Metod: Kvalitativt, not Provyta totalt: 54 m2

Lokalbeskrivning: Exponerad strand på öns norra sida
Bottensubstrat: Sand och sten med inslag av lera och block
Antal provytor: 2 Maxdjup: 0.90 m Längd: 18 m
Temperatur: 20 °C Lämplighet för provtagning: Mindre god. Provtagning svår
pågrund av block, vattnet grumlas upp av lera.
Anmärkning: Riklig förekomst av nissöga
Fångst nissöga: 12 exx. (30-90 mm)
Andra arter: benlöja 29 exx. (30-40 mm), gärs 5 exx. (30-45 mm), mört 1 ex. (100 mm)

7. Ivösjön, Vallö
Datum: 2001-08-28 Lokalkoordinater:  6226277 -1412795
Metod: Kvalitativt, not Provyta totalt: 90 m2

Lokalbeskrivning: Öppning i bladvassbestånd, strandlängd 20 m
Bottensubstrat: Sand med inslag av sten och findetritus
Antal provytor: 2 Maxdjup: 0.95 m Längd: 15 m
Temperatur: 20 °C Lämplighet för provtagning: Ej lämplig. Provtagning svår
pågrund av mycket död vass.
Anmärkning: Sparsam förekomst av nissöga
Fångst nissöga: 1 ex. (70 mm)
Andra arter: mört 12 exx. (30-50 mm)
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8. Ivösjön, Almesbodaviken
Datum: 2001-08-27 Lokalkoordinater:  6223238 -1413753
Metod: Kvalitativt, not Provyta totalt: 270 m2

Lokalbeskrivning: Öppen vik på Ivöns nordöstra del, strandlängd ca 100 m
Bottensubstrat: Sand och grus med inslag av silt och findetritus
Antal provytor: 5 Maxdjup: 0.9 m Längd: 18 m
Temperatur: 20.5 °C Lämplighet för provtagning: God
Anmärkning: Relativ god förekomst av nissöga
Fångst nissöga: 6 exx. (54-85 mm)
Andra arter: abborre 2 exx. (47-62 mm)

9. Ivösjön, Drängabryggan
Datum: 2001-08-27 Lokalkoordinater:  6220279 -1414452
Metod: Kvalitativt, not Provyta totalt: 234 m2

Lokalbeskrivning: Öppen vik på Ivöns östra del, strandlängd ca 50 m
Bottensubstrat: Sand med inslag av findetritus
Antal provytor: 5 Maxdjup: 0.85 m Längd: 15-16 m
Temperatur: 20.5 °C Lämplighet för provtagning: God
Anmärkning: Måttlig förekomst av nissöga
Fångst nissöga: 3 exx. (50-58 mm)
Andra arter: 0
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10. Ivösjön, Vikhem
Datum: 2001-08-27 Lokalkoordinater:  6219124 -1414722
Metod: Kvalitativt, not Provyta totalt: 135 m2

Lokalbeskrivning: Mindre öppet område vid båtbrygga på Ivöns östra del
Bottensubstrat: Findetritus och sand med inslag av organiskt material
Antal provytor: 3 Maxdjup: 0.60 m Längd: 15 m
Temperatur: 20.4 °C Lämplighet för provtagning: Ej lämplig. Mycket vassrester
Anmärkning: Området saknar sandstrandzon. Ingen fisk fångad
Fångst nissöga: 0
Andra arter: 0

11. Ivösjön, Nabben
Datum: 2001-08-29 Lokalkoordinater:  6219154 -1413718
Metod: Kvalitativt, not Provyta totalt: 225 m2

Lokalbeskrivning: Exponerad strand på Ivöns sydvästra del
Bottensubstrat: Sand med inslag av sten och lera
Antal provytor: 3 Maxdjup: 0.85 m Längd: 25 m
Temperatur: 19 °C Lämplighet för provtagning: Tämligen bra, bitvis svår
pågrund av block
Anmärkning: Måttlig förekomst av nissöga
Fångst nissöga: 3 exx. (43-55 mm)
Andra arter: Abborre 197 exx. (60-92 mm), benlöja 1 ex. (25 mm), gärs 5 exx. (30-55
mm), mört 6 exx. (35-54 mm)
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12. Ivösjön, Enö
Datum: 2001-08-28 Lokalkoordinater:  6223622 -1416089
Metod: Kvalitativt, not Provyta totalt: 234 m2

Lokalbeskrivning: Öppen vik på Enöns nordvästra del, strandlängd ca 40 m
Bottensubstrat: Sand med inslag av sten
Antal provytor: 3 Maxdjup: 1.0 m Längd: 26 m
Temperatur: 19 °C Lämplighet för provtagning: God
Anmärkning: Relativ god förekomst av nissöga
Fångst nissöga: 5 exx. (43-55 mm)
Andra arter: Benlöja 1 ex. (75 mm), mört 6 exx. (75-92 mm)

13. Ivösjön, Enö
Datum: 2001-08-28 Lokalkoordinater:  6221430 -1416303
Metod: Kvalitativt, not Provyta totalt: 153 m2

Lokalbeskrivning: Öppen vik på Enöns sydöstra del, strandlängd ca 30 m
Bottensubstrat: Sand med inslag av grus
Antal provytor: 3 Maxdjup: 1.0 m Längd: 26 m
Temperatur: 19 °C Lämplighet för provtagning: God
Anmärkning: Riklig förekomst av nissöga
Fångst nissöga: 21 exx. (47-97 mm)
Andra arter: Abborre 4 exx. (53-60 mm), gärs 4 exx. (27-40 mm), mört 15 exx. (52-57
mm)
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14. Ivösjön, Enö
Datum: 2001-08-28 Lokalkoordinater:  6221174 -1416139
Metod: Kvalitativt, not Provyta totalt: 198 m2

Lokalbeskrivning: Exponeradstrand på Enöns södra del, strandlängd ca 50 m
Bottensubstrat: Grus och sten med inslag av sand
Antal provytor: 2 Maxdjup: 0.65 m Längd: 33 m
Temperatur: 19 °C Lämplighet för provtagning: Mindre bra, på grund av sten
som lyfter noten
Anmärkning: Sparsam fångst av nisssöga
Fångst nissöga: 1 ex. (56 mm)
Andra arter: Benlöja 5 exx. (23-30 mm), mört 1 ex. (85 mm)

15. Ivösjön, Ivetofta badplats
Datum: 2001-09-19 Lokalkoordinater:  6218481 -1416384
Metod: Kvantitativt, elfiske och not Provyta totalt: 120 m2

Lokalbeskrivning: Badplats på sjön östra sida, strandlängd ca 50 m.
Bottensubstrat: Sand med inslag av sten
Antal provytor: 2 Maxdjup: 0.80 m Längd: 20 m
Temperatur: 15.3 °C Lämplighet för provtagning: God
Anmärkning: Ingen fångst av nisssöga trots lämplig biotop
Fångst nissöga: 0
Andra arter: Abborre 2 exx. (70-75 mm), lake 1 ex. (75 mm)
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16. Levrasjön, Norregård
Datum: 2001-09-14 Lokalkoordinater:  6219225 -1417461
Metod: Kvantitativt, elfiske och not Provyta totalt: 93 m2

Lokalbeskrivning: Badplats på sjön södra sida, strandlängd ca 20 m
Bottensubstrat: Sand med inslag av sten och findetritus
Antal provytor: 2 Maxdjup: 0.70 m Längd: 15-16 m
Temperatur: 17.1 °C Lämplighet för provtagning: God för elfiske, mindre bra för
not på grund av riklig förekomst av alger
Anmärkning: Ingen fångst av nisssöga trots lämplig biotop
Fångst nissöga: 0
Andra arter: Abborre 36 exx. (57-73 mm), mört 89 exx. (35-90 mm)

17. Levrasjön, Råby
Datum: 2001-09-19 Lokalkoordinater:  6220410 -1418848
Metod: Kvalitativt, elfiske Provyta totalt: 500 m2 (10x50 m)
Lokalbeskrivning: Båtplats på sjön östra sida
Bottensubstrat: Sand med inslag av grov- och findetritus
Antal provytor: 1 Maxdjup: 0.85 m Längd: 50 m
Temperatur: 15.6 °C Lämplighet för provtagning: Mindre bra, strandzon saknas,
mycket alger på bottnen
Anmärkning: Ingen fångst av nisssöga. På lokalen har nissöga tidigare registrerats
med elfiske (Mikael Svensson muntl.)
Fångst nissöga: 0 Andra arter: Abborre 1 ex. (70 mm), lake 3 exx. (65-102 mm)
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18. Levrasjön, Råby badplats
Datum: 2001-09-14 Lokalkoordinater:  6220563 -1418914
Metod: Kvantitativt, elfiske och not Provyta totalt: 69 m2

Lokalbeskrivning: Badplats på sjön östra sida
Bottensubstrat: Sand med inslag av findetritus och block
Antal provytor: 2 Maxdjup: 0.70 m Längd: 11-12 m
Temperatur: 15.6 °C Lämplighet för provtagning: God för elfiske, mindre bra för
not på grund av riklig förekomst av alger
Anmärkning: Ingen fångst av nisssöga trots lämplig biotop
Fångst nissöga: 0
Andra arter: Lake 1 ex. (62 mm), mört 4 exx. (25-57 mm)

19. Oppmannasjön, Bäckaskog
Datum: 2001-09-19 Lokalkoordinater:  6217720 -1409181
Metod: Kvantitativt, not Provyta totalt: 60 m2

Lokalbeskrivning: Långgrunt område  på sjön sydöstra sida
Bottensubstrat: Sand med inslag av lera, fin- och grovdetritus
Antal provytor: 1 Maxdjup: 0.50 m Längd: 14 m
Temperatur: 15.2 °C Lämplighet för provtagning: God trots rikligt med alger
Anmärkning: Relativt god förekomst av nissöga
Fångst nissöga: 6 exx. (85-92 mm)
Andra arter: Abborre 20 exx. (69-110 mm), mört 3 exx. (98-110 mm), storspigg 1 ex.
(27 mm)
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20. Oppmannasjön, Bäckaskog
Datum: 2001-09-19 Lokalkoordinater:  6217897 -1409252
Metod: Kvantitativt, not Provyta totalt: 42 m2

Lokalbeskrivning: Långgrunt område  på sjön sydöstra sida
Bottensubstrat: Sand med inslag av lera, fin- och grovdetritus
Antal provytor: 1 Maxdjup: 0.45 m Längd: 20 m
Temperatur: 15.2 °C Lämplighet för provtagning: Mindre bra på grund av riklig
förekomst av alger
Anmärkning: Sparsam förekomst av nissöga
Fångst nissöga: 1 ex. (91 mm)
Andra arter: 0

21. Oppmannasjön, Barumsviken
Datum: 2001-09-19 Lokalkoordinater:  6220515 -1409447
Metod: Kvantitativt, not Provyta totalt: 39 m2

Lokalbeskrivning: Smal strandremsa vid båtplats
Bottensubstrat: Sand med inslag av sten och block
Antal provytor: 1 Maxdjup: 0.85 m Längd: 13 m
Temperatur: 15.2 °C Lämplighet för provtagning: Mindre bra på grund av
förekomst av sten och block
Anmärkning: Riklig förekomst av nissöga
Fångst nissöga: 14 exx. (62-97 mm)
Andra arter: Abborre 77 exx. (70-130 mm), mört 4 exx. (90-110 mm)


