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Sammanfattning 

Det kan troligen sägas att en höjning av vattenståndet med ca 10 cm bör inte ha allvarligare 

konsekvenser för sjöns biologi. Möjligen kan erhållas viss positiv effekt; igenväxning kanske 
kan bromsas något, se avsnittet om Vegetation. Men det bör också framhållas att gäddans 

situation i sjön och dess vandringsmöjligheter och leksituation bör beaktas och utvecklas i 
samband med planerade åtgärder. 

Vissa av de biologiska parametrar som nu studerats i Hornsjön har förut gjorts studier av, 
nämligen vegetation (Wallsten 1979), plankton och bottenfauna (Berggren 1979), fåglar 

(Rodebrand 1979) samt fisk och plankton (Aspengren 1985, Troschke 1987). För dessa 
organismgrupper görs vissa jämförelser mellan 70-talet och 2004/2005, dvs oftast knappt 30 år. 

Vissa jämförelser har gjorts med nämnda publikationer. 

En mer omfattande analys avses göras i en planerad rapport om sjöns biologi. Där skall alla 

kända biologiska fakta sammanfattas och kommenteras. 

 

 

Vegetation 

Generellt kan höjning av vattenståndet ge en ”negativ” effekt på vegetationen genom att 

mindre ljus når bottnen, speciellt i grumligt vatten. En väsentlig sådan förändring skulle kunna 
tänkas senarelägga uppväxandet av årsskott från bottnen. Men sannolikt innebär en höjning av 

högsta vattenståndet med 10 cm endast marginellt mindre med ljus till bottnen och ingen 
påvisbar effekt. En komplikation är möjligen att det verkliga vattenståndet periodvis legat långt 

under nuvarande ”dämningsgräns”. Om man framledes kommer att hålla nivån bättre, kan det 
därför medföra en större reell skillnad än 10 cm. 

Möjliga ”positiva” effekter av en ökad översvämningsperiod kan uppstå i form av bredare och 

mer rikt differentierade strandzoneringar. Vidare kan igenväxning med landväxter hållas 

tillbaka, eftersom landväxter inte klarar varaktig dränkning. Uppskattningsvis behöver stranden 
under högvattennivån vara översvämmad minst 10% av vegetationsperioden, dvs 2-3 veckor 

(B.  Ekstam muntl.). Bäst naturvårdseffekt i detta avseende erhålls om dränkningseffekten 
kombineras med betesdrift eller slåtter. 

Undervattensvegetationen var redan på 70-talet och anses även nu vara ett problem för 
friluftslivet, främst kanske fisket. Den främst längs hela västra stranden täta och grunt liggande 

vegetationen domineras starkt av olika kransalger Chara spp. Dessas förekomst i förhållande 
till vattenytan torde knappast förändras pga en höjning vattenytan, även om ”den reella 

höjningen” (se ovan) är mer än 10 cm 

 



Plankton 

Det inte sannolikt att en vattenståndshöjning skulle på ett signifikant sätt skulle kunna påverka 

planktonförekomster åt något håll! Möjligen skulle en ökning av vattnets turbiditet (grumling) 
pga vattenpåverkan på strandlinjen, kunna förändra ljus och vattenkvalitet, men oklart hur. 

 

Bottenfauna 

Det är knappast troligt att bottenfaunan i någon väsentlig grad skulle påverkas av en 

vattenhöjning på 10 cm eller något lite mer.  

 

Fisk 

Framför allt gädda vandrar från Östersjön upp i vattendragen och sjöar/våtmarker för att leka, 
och yngel är beroende av uppväxtmiljöer i dessa sötvatten. Nu fångades inga små gäddor alls, 

enbart 12 stora (400-2100 g, 413-690 mm). Avsaknaden av små gäddor beror troligen på 
metodikens otillräcklighet; de står närmare stranden, där näten inte sätts. Men orsaken kan ju 

också vara dåligt med lekområden, varför detta borde undersökas vidare.  

Det förefaller viktigt att poängtera att situationen för gäddan, som har minskat radikalt i 

Östersjön, bör beaktas på flera sätt:  

1) Tillse att gäddan nu och framför allt i framtiden kan vandra upp från Östersjön genom 

utflödet till Hornsjön 

2) Inventera specifikt efter lämpliga gäddlekplatser (mader och andra vårliga 

översvämningsområden), och överväg huruvida ett höjt vattenstånd måste kompenseras av 
ordnande av lekplatser. Eller kanske dessa kommer att bli fler/större genom höjningen; det går 

inte att nu säga.  

3) Tillse att de två sydliga tillflödena som nu relativt ofta torkar ut på sommaren, kanske kan 

ges med ändrad topografi så att vatten finns längre. 

I övrigt kan nog inte fiskpopulationerna anses ”hotade” av planerad reglering och höjning av 

vattenståndet med 10 cm, eller lite mer (beroende på att nivån periodvis legat under vad som 
föreskrivits).  

  

Fåglar 

En liten summering av fågelavsnittet i föreliggande rapport visar att kanske drygt 10 arter 

(mest änder) har sannolikt eller säkert minskat sedan 70-talet, medan ungefär halva antalet har 
ökat. Orsakerna torde kunna vara igenväxning av strandpartier och våtmarksområden, tex. 

starrmader. Som konstaterat i vegetationsavsnittet skulle en ökad översvämning kunna 
resultera i en uppbromsad igenväxning, i så fall till nytta även för änder och vadare. 

Hornsjön och dess ”västra omgivning” utgör ett s.k. Natura 2000-område. I den översikt av 
områdets kvaliteter som finns poängteras en del fåglar knutna till sjön. Men dessa – sothöna, 

vattenrall, brun kärrhök och tärnor  – torde inte påverkas av den tänkta vattenhöjningen, även 

om de två förstnämnda eventuellt har minskat något sedan 70-talet (se fågelavsnittet).  

 



Vattenkemi   (preliminär begränsad utvärdering) 

F.n. (februari 2006) har bearbetats enbart dels tot-N och tot-P, dels de inkommande två ”stora” 

vattendragen, det utgående och mitten av sjön; yta och botten (se karta 1 för lokalerna för 
bottenfaunaprovtagning). 

Sett som genomsnitt över året (tabell nedan), ligger för total-P lokalerna i sjön nära 0.05 mg/L 
(enl Naturvårdsverkets (1999) bedömningsgrunder: ”höga halter” = 3), medan tillflödena ligger 

betydligt högre; 0.11 respektive 0.26 (”extremt höga halter” = 5). Dessa bedömningar av 
tillstånd gäller såväl för hela året som produktionsperioden (maj-oktober). Det senare 

rekommenderas i Bedömningsgrunderna. Tillflödena är alltså mycket näringsrika, sjön i sig 
relativt näringsrik. 

Tabell. Total-P, medelvärden för perioden juni 2004 – december 2005, 7-18 tillfällen 

 IN (Lött) IN (Alved) UT YTLIGT 3-4 m djup 

Lokal: lokal 2  lokal 7 lokal 1 Lokal H Lokal H 

# g tot-N/L (x) 0.11 0.26 0.05 0.05 0.05 

enl NV1999 5 5 3 3 3 

enbart maj-okt 0.16 (---) 0.05 0.04 0.04 

enl NV1999 5  3 3 3 

 

Sett som genomsnitt över året (tabell nedan), ligger för total-N de flesta lokaler i intervallet 1.6 
– 1.7 mg/L, utom för Alvedsjökanalen, som i genomsnitt håller 3,25 mg/L. Så gott som 

samtliga koncentrationer bör bedömas som ”mycket höga halter”; 4. 

Tabell. Total-N, medelvärden för perioden juni 2004 – december 2005, 7-18 tillfällen 

 IN (Lött) IN (alved) UT YTLIGT 3-4 m djup 

Lokal: lokal 2  lokal 7 lokal 1 Lokal H Lokal H 

# g tot-N/L (x) 1.71 3.25 1.63 1.58 1.64 

enl NV1999 4 4 4 4 4  

(enb maj-okt) (1.48) (3.9) (1.73) 1.33 1.48 

enl NV1999 4 4 4 4 4 
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Ang.”Inventering av växtsamhällen ….” utförd av Sara Paulsson 2004,      
se nästkommande sidor). 
Denna rapport lämnas nu/här in med bara smärre ändringar, men nedanstående kan 
tillfogas. En mer omfattande analys avses göras i en planerad rapport om sjöns biologi. 

 
Tilläggsinformation 

• Figurerna 2 och 3 redovisar strandens olika vegetationspartier A, B, … O runt sjön, 
utgående från pumpstationen i södra änden. Dessutom finns i rapporttexten redovisat 
vegetation på 16 ”öar”, angivna i dessa figurer. 

• De dominerande arterna av vegetation i dessa vegetationspartier respektive öar 
presenteras i rapportens text. 

• I figur 2 ges information om strandvegetationen är ”tät” eller ”gles”. Några ytterligare 
kvantitativa resultat finns inte redovisade eller insamlade vid denna studie september 
2004. 

 
Tidigare studier 

Den enda tidigare studien av Hornsjöns vattenvegetation utfördes 1977, alltså 27 år 
tidigare (Wallsten 1979). Den ena figuren (”beståndsbildande vegetation”) i Wallstens 
rapport återges här som figur 1. Ambitionsnivån var ungefär densamma som den 
föreliggande, bägge bedömer dels gles/tät övervattensvegetation (här Fig. 2), dels de 
dominerande (beståndsbildande) arterna såväl över som under vattenytan (här Fig. 3 och 
4). Bägge studierna ger dessutom en total artlista. Föreliggande studie innehåller dock 
något mer exakt information om var i de olika strandpartierna och vid öarna runt hela sjön 
de inte dominerande arterna förekommer (Tabell 1 och 2). 

Viss information om strändernas vegetation lämnas även av Skoglund (1975), men det 
arbetet kommenteras ej ytterligare här. 

 
Övervattensvegetation längs stränderna verkar generellt nu vara både mer förekommande 
och tätare än på 70-talet. Wallsten (1979) redovisar dock ett nordsydgående och knappt 1 
km långt stråk med vass ca 100 m ut längs mitten på östra stranden; detta finns inte kvar 
mer än som möjligen en viss upphöjning på bottnen. Vissa arter har troligen ökat något, 
t.ex. säv och ag, som nu dominerar längs flera sträckor i sydvästra delen av sjön, där det 
tidigare var gles vass eller föga vegetation alls. Längs östra sidan har alltså 
övervattensvegetationen ökad i bredd och täthet, och förutom vass finns inslag av 
kaveldun och ag. En viss ökning av den mäktiga vassförekomsten längs hela västra sidan 
norr om Klosterholmen verkar ha skett, främst söder om Aspholmarna (ö nr 12) och i 
nordligaste änden. Detta kräver dock djupare analys för att säkert bedöma. 
 

Undervattensvegetationen förefaller inte ha ökat i ”bredd ut mot sjön”, men vissa 
artförskjutningar förefaller ha skett. En tidigare dominans av vattenbläddra i nordligaste 
delen har tagits över av kransalger. Hästsvans har blivit talrikare, nu på flera ställen längs 
västra-sydvästra stranden. 

 
Dominerande arter och artrika delar av sjön (Tabell 1 och 2 i vegetationsdelen) 

De mest dominerande arterna, i betydelsen att de förekommer i flertalet strandavsnitt, är 
inte helt oväntat gräs och halvgräs; ag och bladvass samt flera säv- och starrarter, alla i 50-
85% av de 15 strandpartierna. Bland ”blommor” noteras vattenmynta, fackelblomster, 
strandlysing och strandklo i 35-50%.  



Några mindre vanliga arter kan noteras; vattenblink, vattenbläddra, strätta, frossört, 
kärrsälting och ärtstarr, ingen av dem är dock egentligen sällsynt. 

De artrikaste partierna är dels den flacka västra viken söder om Klosterholmen och 
vassorområdet norr om Klosterholmen med 20 respektive 19 arter, dels området runt 
mynningen av Löttorpskanalen i sydöstra hörnet av sjön med 18 arter. Det verkliga antalet 
kan nog tänkas vara större, eftersom denna studie genomfördes i september och i t.ex. 
vassarna mindre vanliga arter kan ha förbisetts. 
Öarna är tämligen artfattiga, 1-4 arter, varvid vass förekommer på alla, och Salix sp. 
(vide-arter) på 40 % och ag på 25% av öarna. Dock på ö nr 16, längst ner i söder, 
påträffades 14 arter.  
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Inventering av växtsamhällen vid Hornsjön 

 
Inledning 
Den största sjön på Öland är Hornsjön som är 2,1 km2 stor och ligger nordväst om Högby på 
norra Öland. Under sensommaren 1977 gjordes en inventering av vattenvegetationen i 
Hornsjön (Wallsten 1979, återgiven i föreliggande rapport som Fig. 1). Under september 2004 
återinventerades sjön för att ge en bild av hur vegetationen har förändrats. Dessutom 
inventerades strandkanten runt hela sjön.  
Det finns två stora tillflöden i den södra delen och ett utlopp i den norra delen. Hornsjön som 
är kalkrik omges i öster av tallskog, i söder och norr av blandskog och i väster av lövskog 
samt hyggen. Den östra stranden består av sandbankar och den västra stranden av blockrik 
morän. 
 
Metodik 
Vattenvegetation undersöktes från båt med hjälp av Lutherräfsa och strandkantsvegetation 
inventerades antingen från båt eller land. De arter som var svårbestämda i fält togs hem för 
vidare examination. Svensk Flora av Krok Almquist 1997 användes för artbestämning. Till 
min hjälp i fält hade jag Alexandre Lanssens, utbytesstudent från Holland. Artbestämning av 
kransalger har utförts av Lise-lotte Karlsson, Kalmar medan Börje Ekstam, Högskolan i 
Kalmar har hjälpt till vid bestämning av övriga arter. 
 
Resultat 
A Tät zon där ag och bladvass dominerar. Även obestämd vide, obestämda starrar, 

fackelblomster, knappsäv, säv/blåsäv., hästsvans samt Chara tomentosa/hispida  
och Chara aspera. 

 
B Gles zon där ag dominerar. Även knappsäv och spikblad. 
 
C Gles zon där ag dominerar. Även ryltåg, knappsäv, vattenmynta, spikblad, 

svalting, gåsört, strandklo, strandlysing, obestämd kransblommig, kärrsälting, 
hästsvans, säv/blåsäv, ältranunkel, ärtstarr, kärrsilja och bredkaveldun. 

 
D Gles zon med hästsvans, knappsäv, veketåg, andmat, mannagräs, vattenmynta 

och vattenblink. 
 
E 1-5 m delvis tät, delvis gles zon där ag dominerar. Även hästsvans, veketåg, 

jättegröe, mannagräs, vattenmynta, ältranunkel, vattenblink, svärdslilja, 
strandlysing, ryltåg och gäddnate. Området bakom strandkanten är idag ett 
hygge och väster om detta finns en ekhage. 

 
 Mellan E och F finns en skogsdunge och ett agområde. 
 
F 1-2 m gles zon där knappsäv dominerar. Även ältranunkel, ag, svalting, 

vattenmynta, hästsvans, mannagräs, ryltåg, spikblad, gäddnate, svärdslilja, 
strandklo, säv/blåsäv, obestämda starrar, frossört, strandlysing, obestämd 
flockblomstrig och jättegröe. Ett agområde finns 5 m ut från stranden längs 22 
m av stranden. Ett andra agområde finns 5 m ut från stranden längs 40 m av 
stranden. Här finns även fackelblomster, vattenblink, säv/blåsäv och bladvass. 
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G Tät zon där bladvass dominerar. Även al, obestämda starrar, kärrsilja, obestämd 

ormbunke, vit näckros, ryltåg, vattenmynta, strätta, spikblad, säv/blåsäv och 
hästsvans. 
Vid udden finns en gles zon med knappsäv, vattenmynta, strätta, obestämda 
starrar, vit näckros, gåsört och säv/blåsäv. 

 
H Tät zon dominerad av bladvass. Även hästsvans, ag, kärrsilja, obestämd 

ormbunke, al, spikblad, strandlysing, obestämda starrar, smalkaveldun, 
vattenmynta, obestämd vide, svalting, strandklo, vattenbläddra, obestämd 
kransblommig. 
Vid utloppet i norr dominerar bladvass men det finns även en del smalkaveldun 
samt mycket Chara tomentosa/hispida. 
Bakom vassbältet, åt väster, finns obestämd vide, al, björk och hassel. 
 

I Tät zon där ag och smalkaveldun dominerar. Även säv/blåsäv, obestämd vide 
och borstnate. 

 
J Tät zon där ag och bladvass dominerar. Även smalkaveldun och i trädridån 

bakom vassbältet finns även obestämd vide. 
 
K Tät zon där bladvass dominerar. Även bredkaveldun, al, obestämd vide och ag. 
 
L Tät zon där ag och smalkaveldun dominerar. Även bladvass, gäddnate och 

rostnate. 
 
M Tät zon där bladvass dominerar. Även ag, obestämda starrar, säv/blåsäv, 

vattenbläddra, borstnate, näckmossa, svalting, strätta, strandklo, vattenmynta, 
strandlysing, sjöfräken, svärdslilja, fackelblomster, knappsäv, rostnate och 
gäddnate. 

  
N Tät zon där ag dominerar. Även obestämd vide, bladvass, obestämda starrar, 

säv/blåsäv, strandklo, fackelblomster, näckmossa, borstnate, Chara 
tomentosa/hispida och Chara aspera. 

 
O Tät zon där knappsäv dominerar. Även vattenbläddra, säv/blåsäv, obestämda 

starrar, fackelblomster, ag, svärdslilja, bladvass, borstnate, näckmossa och 
Chara tomentosa/hispida  och Chara aspera. 

. 
Öar 
1  Bladvass. 
2 Bladvass, al och obestämd vide. 
3 Bladvass och obestämd vide. 
4 Bladvass, obestämd vide och al. 
5 Bladvass, obestämd vide och asp. 
6 Bladvass, björk, obestämd vide, asp och ag. 
7 Bladvass. 
8 Bladvass samt några träd. 
9 Bladvass. 
10 Bladvass samt några träd. 
11 Bladvass, björk och obestämd vide. 
12 Bladvass. 
13 Bladvass. 
14 Bladvass, ag samt några träd. 
15 Bladvass, ag samt några träd. 
16 Bladvass, säv/blåsäv, obestämda starrar, knappsäv, strandlysing, obestämd vide, 

gäddnate, svärdslilja, vattenmynta, kärrsilja och al. 
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Sammanfattning 
Strandkantsvegetationen är tät runt större delen av Hornsjön (Fig. 2). De dominerande arterna 
är ag och bladvass. Exempel på andra arter är knappsäv, vattenmynta och hästsvans (Fig. 3). 
Sedan den första inventeringen har mängden vattenvegetation ökat, både i utbredning och 
med antal arter Den dominerande undervattensarten är kransalger (Fig. 4). 1977 inventerades 
en kransalg, Chara tomentosa, medan det i år inventerats ytterligare två arter, nämligen Chara 
hispida och Chara aspera. Det var först vid artbestämningen av kransalgerna som det 
framgick att den ena arten egentligen var två olika arter, Chara tomentosa och Chara hispida. 
Chara tomentosa dominerar förmodligen större delen av sjön men det går inte att säga exakt 
var Chara hispida finns. Däremot är utbredningen av den mindre arten Chara aspera 
säkerställd. Exempel på annan vattenvegetation är vattenblink, vattenbläddra och näckmossa. 
I rapporten från studierna 1977 beskrivs hur kransalgerna vållar problem för friluftslivet och 
att det var önskvärt att förhindra ytterligare igenväxning. Att det finns kransalger i Hornsjön 
anses hjälpa till att stabilisera bottnen vilket leder till att vattnet blir mindre grumligt. Vid en 
eventuell skörd av vattenvegetationen bör man ha detta i åtanke. Sjön har sänkts vid två flera 
tillfällen vilket har lett till att strandkantsvegetationen runtomkring sjön har brett ut sig, främst 
i den nordvästra delen.  
 
 
Tabell 1. Artlista för strandkantsvegetationen och dominerande arter i Hornsjön 2004. 
Tabell 2. Artlista för öarna och därpå dominerande arter i Hornsjön 2004. 
 
 
Fig. 1. Vegetations utbredning 1977 i Hornsjön (Wallsten 1979). 
Fig. 2. Täthet för strandkantsvegetationen runt Hornsjön 2004. 
Fig. 3. Dominerande växtarter för strandkantsvegetationen runt Hornsjön 2004. 
Fig. 4. Undervattensvegetationens utbredning i Hornsjön 2004. 
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Tabell 2. Artlista för öarna och därpå dominerande arter i Hornsjön 2004.    
                     

Svenskt namn Latinskt namn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

1
5 

1
6 

Sum
ma 
öar 

Kärrsilja Peucedanum palustre                               x 1 
Svärdslilja Iris pseudacorus                x 1 

Gäddnate Potamogeton natans                x 1 

Bladvass Phragmites australis x x x x x x x x x x x x x x x x 16 

Säv/blåsäv Eleocharis sp.                x 1 

Knappsäv Eleocharis palustris                x 1 

Ag   Cladium mariscus      x        x x x 4 

Obestämda starrar Carex spp.                x 1 

Asp  Populus tremula     x           x 2 

Obestämd vide  Salix sp.  x x x x x     x     x 7 

Björk  Betula pendula      x     x     x 3 

Al Alnus glutinosa  x  x            x 3 

Strandlysing Lysimachia vulgaris                x 1 

Vattenmynta Mentha aquatica                x 1 

Summa arter 2004 1 3 2 3 3 4 1 1 1 1 3 1 1 2 2 
1
4  

 



Tabell 1. Artlista för strandkantsvegetationen och dominerande arter i Hornsjön 2004.
Summa

Svenskt namn Latinskt namn A B C D E F G H I J K L M N O zoner

Sjöfräken Equisetum fluviatile x 1
Obestämd ormbunke Polypodiaceae sp. x x 2
Svalting Alisma plantago-aquatica x x x x 4
Kärrsälting Triglochin palustris x 1
Kärrsilja Peucedanum palustre x x x 3
Svärdslilja Iris pseudacorus x x x x 4
Rostnate Potamogeton alpinus x x 2
Gäddnate Potamogeton natans x x x x 4
Borstnate Potamogeton pectinatus x x x x 4
Veketåg Juncus effusus x x 2
Ryltåg Juncus articulatus x x x x 4
Bladvass Phragmites australis x x x x x x x x x 9
Mannagräs Glyceria fluitans x x x 3
Jättegröe Glyceria maxima x x 2
Obestämd andmat Lemna sp. x 1
Smalkaveldun Typha angustifolia x x x x 4
Bredkaveldun Typha latifolia x x 2
Säv/blåsäv Scirpus lacustris/tabernaemontani x x x x x x x x 8
Knappsäv Eleocharis palustris x x x x x x x x 8
Ag  Cladium mariscus x x x x x x x x x x x x x 13
Ärtstarr Carex oederi x 1
Obestämda starrar Carex spp. x x x x x x x 7
Obestämd vide Salix sp. x x x x x x 6
Hassel Corylus avellana x 1
Björk Betula pendula x 1
Al Alnus glutinosa x x x 3
Vit näckros Nymphaea alba x 1
Ältranunkel Ranunculus bulbosus x x x 3
Gåsört Potentilla anserina ssp. anserina x x 2
Fackelblomster Lythrum salicaria x x x x x 5
Hästsvans Hippuris vulgaris x x x x x x x 7
Obestämd flockblomstrig Apiaceae/Umbelliferae sp. x 1
Strätta Angelica sylvestris x x 2
Spikblad Hydrocotyle vulgaris x x x x x 5
Vattenblink  Hottonia palustris x x x 3
Strandlysing Lysimachia vulgaris x x x x x 5
Obestämd kransblommig Lamiaceae/Labiatae sp. x x 2
Vattenmynta  Mentha aquatica x x x x x x x 7
Strandklo Lycopus europaeus x x x x x 5
Frossört Scutellaria galericulata x 1
Vattenbläddra Ultricularia vulgaris x x x 3
Näckmossa Fontinalis antipyretica x x x 3
Kransalg 1 eller 2 Chara tomentosa/hispida x x x x 4
Kransalg 3 Chara aspera x x x 3

10 3 17 7 12 20 14 19 5 4 5 5 18 11 12Summa arter 2004













 

Ang. ”Undersökning av växt- och djurplankton….” utförd av Gertrud 

Cronberg 2005, se nästkommande sidor). 

Denna rapport lämnas nu/här in med bara smärre ändringar, men nedanstående kan 
tillfogas. En mer omfattande analys avses göras i en planerad rapport om sjöns biologi. 

 

Tidigare studier 

Berggren (1979) redovisar studier av Hornsjöns planktonsamhällen. Under februari-
september 1977 utfördes åtta provtagningar, enbart i södra delen av sjön. Dessutom 

redovisas tre sommarprover från södra och norra delen från 1969, 1973 och 1974. Från 
alla dessa tillfällen presenteras såväl växt- som djurplankton. Troschke (1987) redovisar 

växtplanktonprover tagna i augusti 1987. 

Samtliga dessa prover togs dock tyvärr med 45um håv, varför växtplankton sannolikt 

blivit mer eller mindre underrepresenterade, men tyvärr i en oklar omfattning. De nämnda 
provtagningarna verkar i huvudsak vara kvalitativ, så eventuella förändringar m.a.p. 

biomassa eller abundans låter sig inte bedömas. Bedömning av förändringar av artantal 
inom olika taxonomiska grupper och trofikategorier förefaller svårt pga förändringar i 

taxonomin och klassning, alltså krävs en betydande ”re-analys” av de gamla proverna 
(muntl. G. Cronberg). 

Likväl har konstaterats att många arter är desamma idag som tidigare, och den allmänna 
uppsättningen av arter pekar nu som då på att sjön kan betraktas som eutrof (näringsrik), 

men med ganska många indifferenta / ”neutrala” arter (muntl. G. Cronberg). Vissa arter 
verkar dessutom tyda på att vattnet var och är måttligt humusrikt, vilket ju stämmer! 

Berggren (1979) redovisar värden på 45-65 mg Pt/L. 
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Undersökning av växt- och djurplankton i Hornsjön, 2005. 
 

Gertrud Cronberg 

 
 
Undersökningens omfattning 
Denna studie omfattar kvalitativ och kvantitativ undersökning av växt- och 
djurplankton i Hornsjön på Öland.  
 
 
 
Metodik 
Provtagningar gjordes den 24 maj, 28 juli och 24 oktober 2005. Planktonprov togs på 
två punkter i sjön, alla på mindre än 1 meters djup. Provpunkt, P1, var belägen i 
södra ändan av sjön (djup ca 1 m) och provpunkt, P2, var mera centralt i sjön (djup 
3,5 m). Dessa finns markerad på kartan i rapportens fiskdelen, även om den exakta 
positionen kan ha varierat något lite mellan de olika tillfällena. 
 
De kvalitativa växtplanktonproven insamlades med 10 m planktonnät och djur-
planktonproven med 40 m nät. Dessa prov fixerades med formalin till 2-4% 
slutkoncentration. De kvantitativa växtplanktonproven togs med ett plexiglasrör / en 
spann. Dessa prov fixerades med Lugols lösning. 
 
De kvantitativa proven analyserades i omvänt mikroskop. De dominerande arterna 
räknades i 2-5 ml:s kammare. Deras biomassa beräknades i mg/L (våtvikt). 
Dessutom har de olika arternas frekvens skattats enligt en tregradig skala (1 = 
enstaka fynd, 2 = vanligt förekommande och 3 = mycket vanlig, ofta dominerande). 
Organismerna har indelats i tre ekologiska grupper, utifrån deras allmänt sett 
huvudsakliga förekomst. 
 

E  = eutrofa organismer, dvs. de som framför allt förekommer vid 
  näringsrika förhållanden, 
 
O  =  oligotrofa organismer, dvs. de som föredrar näringsfattiga 
  förhållanden, 
 
I  = indifferenta organismer, dvs. organismer med bred ekologisk 
  tolerans. 

 
 
 
Bedömning av planktonsamhället. 
Nedan anges växtplanktons biomassa och djurplankton abundansen av dominerande 
arter vid de tre olika provtagningstillfällena. Dessutom har listor över biomassa, 
registrerade arter och släkten sammanställts i Tabell 1-2 samt djurplankton i Tabell 3. 
 
 
 
Provtagning den 24 maj. 
Växtplankton biomassan för P1 och P2 var måttligt stor, 1,4 mg/L respektive 2,5 
mg/L och dominerades av blågröna alger, grönalger och kiselalger. Övriga 
alggrupper hade mindre betydelse (Figur 1-2, 4; Tabell 1-3). 
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Station P1 (maj) 
Dominerande växtplankton mg/l % Dominerande djurplankton Antal/L 
Total biomassa 1,37  Totala antalet djurplankton 1285 
Monader 0,27 20 Keratella cochlearis 922 
Cyanodictyon imperfectum 0,22 16 Cyclopoida copepoder 135 
Tetraedron minimum 0,20 15 Nauplier 85 
Synedra spp. 0,19 14 Filinia longiseta 25 
Pediastrum spp. 0,17 12 Aplanchna priodonta 17 

 
Växtplanktonsamhället i Hornsjön på den strandnära stationen P1 dominerades av 
monader, den blågröna algen Cyanodictyon imperfectum, grönalgerna Tetraedron 
minimum och Pediastrum spp samt kiselalgen Synedra spp (Tabell 1).  
 
Det totala antalet djurplankton var litet. Djurplanktonsamhället dominerades av 
hjuldjuret Keratella cochlearis, cyclopoida hoppkräftor och nauplius-larver. Antalet 
djurplankton-arter var relativt lågt, 13 arter/grupper registrerades. Indifferenta och 
eutrofa arter övervägde (Tabell 3).  
 

 
 Figur 1. Fördelning av registrerade växtplankton-arter på olika alggrupper, Hornsjön 2003. 
 
 
 

Station P2 (maj) 

Dominerande växtplankton mg/l % Dominerande djurplankton Antal/L 
Total biomassa 2,47  Totala antalet djurplankton 1727 
Cyclotella spp. 0,62 25 Keratella cochlearis 1550 
Cyanodictyon imperfectum 0,61 25 Cyclopoida copepoder 80 
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Monader 0,34 14 Keratella quadrata 35 
Synedra spp. 0,33 13 Nauplier 26 
Pediastrum spp. 0,25 10 Chydorus sphaericus 14 
 
 
Mängden växt- och djurplankton var större på stationen P2, som ligger mitti i 
Hornsjön, än den strandnära stationen P1. Vattendjupet på P2 var ca 3,5 m. 
 
Växtplankton dominerades av kiselalger tillhörande släktet Cyclotella och den 
blågröna algen Cyanodictyon imperfectum. Dessutom förekom det riklig med 
monader och kiselalgen Synedra spp.   
Djurplankton dominerades av hjuldjuret Keratella cochlearis och Cyclopoida 
hoppkräftor. Djurplanktonsamhället var artfattigt. Endast 10 arter registrerades. 
Eutrofa och indifferenta arter var vanligast förekommande (Tabell 3).  
 
 

 Figur 2. Växtplanktons biomassa, Hornsjön 2005.  

 

 
 

I maj registrerades i maj 38 algarter/grupper. Blågröna alger och grönalger var 
representerade med flest arter. Eutrofa arter var vanligast. Samhället var måttligt 
artrikt.  
 
 
Provtagning den 28 juli. 
Växtplanktons biomassa mer eller mindre fördubblades under perioden juni till juli  
på båda provtagningspunkterna. Mängden djurplankton ökade på P1 men var lägre 
på P2 jämfört med provtagningen i maj. 
 
På provpunkt P1 dominerades växtplankton av pico blågröna alger, dvs mycket små 
blågröna alger med cellstorlek Ø 1-3 m och pansarflagellater  tillhörande släktet 
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Peridinium. Dessutom förekom rikligt av grönalgerna Pediastrum spp och 
blågrönalgen Radiocystis geminata. Djurplankton dominerades av hjuldjuren 
Keratella cochlearis hispida, Polyarthra vulgaris och Pompholyx sulcata.  På punkt 
P1 registrerades 13 djurplankton-arter. Indifferenta arter övervägde. 
 
Station P1 (juli) 
Dominerande växtplankton mg/l % Dominerande djurplankton Antal/L 
Total biomassa 5,62  Totala antalet djurplankton 1756 
Pico blågröna alger 2,14 38 Keratella cochlearis hispida 770 
Peridinium spp. 1,30 23 Polyarthra vulgaris 456 
Pediastrum spp. 0,80 14 Pompholyx sulcata 134 
Radiocystis geminata 0,34 6 Synchaeta sp. 121 
Monader 0,25 4 Keratella cochlearis tecta 85 
 
Planktonsamhället på provpunkt P2 dominerades av samma alger som på P1. Men 
växtplanktons biomassa var lägre liksom mängden djurplankton på P2 än P1.  Pico 
blågröna alger och Peridinium spp dominerade. Vanligt förekommande var 
blågrönalgen Pseudanabaena sp, grönalger tillhörande släktet Pediastrum samt 
monader. 
Djurplankton dominerades totalt av hjuldjur och av samma arter som på P1, men 
med olika abundans. Totalt registrerades 14 arter och indifferenta arter  var vanligast. 
 
Station P2 (juli) 

Dominerande växtplankton mg/l % Dominerande djurplankton Antal/L 
Total biomassa 4,77  Totala antalet djurplankton 678 
Pico blågröna alger 2,12 44 Polyarthra vulgaris 249 
Peridinium spp. 1,06 22 Keratella cochlearis hispida 123 
Pseudanabaena sp. 0,27 6 Brachionus angularis 98 
Pediastrum spp. 0,26 5 Pompholyx sulcata 83 
Monader 0,25 5 Synchaeta sp. 60 
 
 
Provtagning den 24 oktober 
Växtplanktons biomassa ökade och de högsta värdena uppmättes i oktober på båda 
P1 och P2. Däremot minskade mängden djurplankton kraftigt jämfört med tidigare 
provtagningstillfällen. 
 
Växtplankton dominerades av pico blågröna alger och Pediastrum spp på P1. Det 
förekom även relativt rikligt av monader, den blågrönalgen Radiocystis geminata och 
grönalgen Tetraedron minimum.  
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Figur 3. Djurplanktons fördelning på olika taxonomiska  grupper, 2005. 
 

Djurplankton dominerades av hinnkräftan Chydorus sphaericus, hjuldjuren 
Pompholyx sulcata och Polyarthra  vulgaris. Dessutom registrerades relativt många 
cyclopoida hoppkräftor och hinnkräftan Bosmina coregoni. Totalt registrerades 
endast 7 arter eller grupper. 
 
Station P1 (oktober) 

Dominerande växtplankton mg/l % Dominerande djurplankton Antal/L 
Total biomassa 6,93  Totala antalet djurplankton 161 
Pico blågröna alger 3,92 57 Chydorus sphaericus 56 
Pediastrum spp. 1,24 18 Pompholyx sulcata 36 
Monader 0,82 12 Polyarthra vulgaris 36 
Radiocystis geminata 0,31 4 Cyclopoida copepoder 23 
Tetraedron minimum 0,19 3 Bosmina coregoni 7 
 
I oktober uppmättes den högsta biomassan av alger på provpunkten P2 i motsats till 
djurplankton, där man registrerade de lägsta mängderna. Pico blågröna alger 
dominerade fortfarande på P2. Men även riklig förekomst av grönalgssläktena 
Botryococcus och Pediastrum registrerades. Dessutom var monader och Radiocystis 
geminata vanligt förkommande.  
Hjuldjur dominerade, men det förekom även en del hinnkräftor nämligen Bosmina 
coregoni och B. longirostris samt Daphnia cucullata  
 
Station P2 (oktober) 

Dominerande växtplankton mg/l % Dominerande djurplankton Antal/L 
Total biomassa 7,23  Totala antalet djurplankton 142 
Pico blågröna alger 3,46 48 Synchaeta sp. 82 
Botryococcus sp. 1,45 20 Polyarthra vulgaris 26 
Monader 0,97 13 Bosmina coregoni 20 
Pediastrum spp. 0,82 11 Daphnia cucullata 7 
Radiocystis geminata 0,19 3 Bosmina longirostris 7 
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Hornsjöns växtplankton dominerades under hela mätperioden av några få alger eller 
alggrupper. Artantalet varierade mellan 38-55 arter/grupper, vilket enligt ”Svenska 
bedömningsgrunder för miljökvalitet” (Naturvårdsverket Rapport 4913, 1999) 
motsvarar ett måttligt artrikt växtplankton. Växtplankton biomassan tillväxte från 
1,37-2,47 mg/L i maj månad till 6,93-7,23 mg/L i oktober. Detta bedömes som en 
måttligt till stor biomassa och indikerar eutrofa förhållanden. Eutrofa växtplankton-
arter dominerade under hela året (Figur 4.).  
Totalt sett förekom det liten mängd djurplankton i Hornsjön på båda 
provtagningspunkterna. Under maj till oktober varierade antalet djurplankton mellan 
142-1756 individer/L och antalet registrerade arter var endast 7-14 arter.  Indifferenta 
och eutrofa arter var vanligast. 

 
 
 
 Figur 4. Växtplanktons fördelning på olika trofiska grupper, 2005 
 
 

 
 
 
 

Bedömning 
 

Hornsjön har ett näringsrikt (eutroft) plankton. 
 

 
 
 

 



 

Bottenfauna 

 

Utförare: Fältarbete: Jan Herrmann och Ulf Bjelke 

(i huvudsak) Bearbetning:  Ulf Bjelke och Michael Grenstadius 
 Skrivet av: Jan Herrmann 

 

 En mer omfattande analys avses göras i en planerad rapport om sjöns biologi. 

 

Tidpunkt: I sjön togs prover dels 27/10 2004, dels 6/5 2005. 

 I tillflödena och utloppet togs prover dels 29/11 2004, dels 6/5 2005. 

 I några enstaka fall har prov tagits någon angränsande dag. 

 

Lokalerna: Provpunkterna framgår av kartor. 

 I Berggrens (1979) studie provtogs bottnar på 1-4 m djup i södra och norra änden 
av sjön. Likartade men mindre provtagningar finns rapporterade av Aspengren 

(1985) och Troschke (1987). 

 

Metod: I allmänhet (stränder, bäckar och diken) handhåv, 25 x 25 cm fyrkantig ram med 
0.5 mm nylonnät. I flertalet fall 3-5 replikat, vardera med 1 min insamlingstid 

över en meter botten.  

 Profundalprover i södra änden och i mitten av sjön (öster om bojen) togs med 

kloakskopa. På vardera lokalerna togs 3 replikat, men i enstaka fall är det färre. 
Proverna i mitten av sjön gick från ca 2.5 till 0.5 m djup. 

 Varje prov sållades separat i 0.5 mm såll och konserverades separat i alkohol, för 
senare bearbetning på lab. Här sorterades djuren fram från restmaterial (växter o 

mineralpartiklar) under förstoringslupp och bestämdes till art eller ibland högre 
taxa. 

 

Resultat: Ingen provtagning skedde med någon egentligt kvantitativ metod. Avsikten var 

att prover på profundalen skulle kvantifierats, men hård botten omöjliggjorde 
tänkt användning av yt-relaterande bottenhuggare. 

 Sett per lokal och tillfälle, och oftast med 3-5 prover/lokal, påträffades följande 

artantal, kategoriserade på olika bottentyper:  
 Djupare bottnar (profundalen) 7-9 arter    [  4 lokaler x tillfällen] 

 Stränder (litoralen) 21-41 arter     [10 lokaler x tillfällen] 
 Utflödet 19-33 arter       [  2 lokaler x tillfällen] 

 Tillflödena 11-30 (fler i de större)   [10 lokaler x tillfällen] 

 Artantalen per lokal och tillfälle kan bedömas som relativt goda, beaktat att det är 

tämligen likartade lugnflytande vattendrag, som torkar ut. Artantalen är generellt 
något högre på våren (maj) än på hösten (okt/nov). 

 Totalt innehåller artlistan för sjön och dess vattendrag cirka 130 arter av 
bottenlevande smådjur, ett ganska hyggligt antal, men inte anmärkningsvärt högt. 

 Inga s.k. rödlistade arter (alltså sällsynta) påträffades, men några mindre vanliga 
kan nämnas:  



 Snäckorna Gyraulus crista och Hippeutis complanata, trollsländorna Enallagma 

cyathigerum och Orthetrum cancellatum, nattsländorma Ecnomus tenellus och 
Ironoquia dubia 

 Jämfört med såväl andra lokaler på Öland som speciellt på fastlandet är den stora 
artrikedomen av mollusker (=snäckor och musslor) värd att notera. Totalt 

påträffades cirka 20 arter. 

 Jämförelser med tidigare studier (Berggren 1979, Aspengren 1985, Troschke 

1987) låter sig svårligen göras, då de studierna enbart provtogs profundalens 
artfattiga bottenfauna. Föreliggande studie inriktas på strandlokaler och tillflöden 

när vattentillgången så tillät. Dessa olika angreppssätt ger helt olika tyngdpunkt 
mellan lokalerna. 

 







Hornsjön okt-nov 2004

Lokal (provpunkt): H H H L2 L2 L2 L2 L2 L4 L4 L4 L5 L6

Delprov / replikat: 0.5m 1.5m 2.5m 1 2 3 4 5 1 2 3 1 1

Gastropoda (snäckor)
Ancylus fluviatilis 4 2

Acroloxus lacustris

Bathyomphalus contortus

Bithynia tentaculata

Bithynia sp.

Gyraulus crista

Gyraulus albus/laevis

Gyraulus riparius ?

Gyraulus sp. 1

Hippeutis complanatus 1

Gyraulus/Hippeutis? juv 1

Lymnaea palustris

Lymnaea stagnalis

Physa fontinalis 1

Planorbis sp 58
Potamopyrgus antipodarium 2

Radix auricularia

Radix ovata 2

Radix peregra 2 4 1 1

Theodoxus fluviatlis 2

Bivalvia (musslor)
Anodonta anatina 

Pisidium sp. 34 4 7 95

Sphaerium sp. 1 1

Oligochaeta ( fåborstmaskar) 30 22 258 510 129 41 30 1 2 70

Hirudinea (iglar)
Erpobdella octoculata

Haemiopsis sanguisuga

Helobdella stagnalis 1

Araneae (spindeldjur)
Dolomedes fimbriatus

Argyroneta aquatica

Hydracarina 1 2 1

Crustacea (kräftdjur) 3

Asellus aquaticus 2 44 74 69 27 12 6 10 632 1

Cladocera indet. 25

Gammarus lacustris 1

Argulus foliaceus

Collembola (hoppstjärtar) 1

(forts)



Hornsjön okt-nov 2004 (forts)

Lokal (provpunkt): H H H L2 L2 L2 L2 L2 L4 L4 L4 L5 L6

Delprov / replikat: 0.5m 1.5m 2.5m 1 2 3 4 5 1 2 3 1 1

Ephemeroptera (dagsländor)
Caenis horaria 1 3 2

Caenis luctuosa 308 6 6 1

Centroptilum luteolum 1

Cloeon dipterum/inscriptum 1

Cloeon simile

Baetiidae

Leptophlebia marginata

Leptophlebia sp.

Plecoptera (bäcksländor)
Nemoura cinerea 2 1 22

Odonata (trollsländor)
Aeshna grandis 1

Aeshna sp. 1

Coenagrion armatum 1

Coenagrion puella/pulchellum 1

Coenagrion sp.

Coenagrionidae 1

Cordulia aena

Erythromma najas 1

Ischnura elegans

Libellula quadrimaculata

Libellulidae

Orthetrum cancellatum

Somatochlora flavomaculata

Somatochlora metallica

Hemiptera (skinnbaggar)
Corixa sp.

Corixinae

Hesperocorixa sahlbergi 4

Nepa cinerea

Notonecta

Coleoptera (skalbaggar)
Acilius canaliculatus 

Agabus bipunctatus

Agabus chalconatus 2 1

Agabus uliginosus 1

Colymbetes fuscus 1

Haliplus confinis 1

Haliplus flavicollis

Haliplus obliquus

Ilibyus ater

Ilybius fenestratus 1 2 3 2

Ilybius fuliginosus 1

Ilybius guttiger 2

Porhydrus lineatus 

Coleoptera indet. 1

(forts)



Lokal (provpunkt): H H H L2 L2 L2 L2 L2 L4 L4 L4 L5 L6

Delprov / replikat: 0.5m 1.5m 2.5m 1 2 3 4 5 1 2 3 1 1

Neuroptera (sävsländor)
Sialis lutaria

Sialis lutaria/morio

Trichoptera (nattsländor)
Agraleya sp.

Agrypnia obsoleta/varia

Agrypnia pagetana

Agrypnia picta 1

Agrypnia varia 3

Agrypnia sp.

Athripsodes sp. 5

Cyrnus insolotus

Ecnomus tenellus 16 1 3

Glyphotaelius pellucidus 15 40 5 1 12

Holocentropus dubius

Holocentropus picicornis

Limnephilidae indet 390 437 201 153 179 3 6 10 236

Molanna angustata

Mystacides nigra

Mystacides longicornis/nigra

Mystacides sp.

Leptoceridae indet. 1

Phryganea bipunctata/grandis 1

Phryganea bipunctata 3

Phryganidae små

Plectrocnemia conspersa 1

Tinodes waerni

Trichostegia minor 4

Lepidoptera (fjärilar)

Diptera (tvåvingar)
Anopheles sp. 1

Culex sp. 25 10 48 9 24 9

Chironomidae 99 148 41 10 8 7 6 82 12 49

Ceratopogonidae 2 1

Lonchoptera sp. 1

Odontomyia tigrini

Phylidorea sp. 1

Psychodidae 2

Ptychoptera albimana 1 1

Ptychoptera minuta

Tipula sp. 3 1

Limonidae/Pedicia 2 1 2

Antal arter/taxa 6 4 6 13 8 14 9 10 26 6 2 18 11

(forts)

Hornsjön okt-nov 2004 (forts)



Hornsjön okt-nov 2004 (forts)

Lokal (provpunkt): L7 L7 L7 L7 L7 U1 U2 U3 L S L S L S

Delprov / replikat: 1 2 3 4 5 U1 U2 U3 S:1 S:2 S:3

Gastropoda (snäckor)
Ancylus fluviatilis

Acroloxus lacustris 3d

Bathyomphalus contortus 4

Bithynia tentaculata 2 25 2

Bithynia sp.

Gyraulus crista

Gyraulus albus/laevis 1

Gyraulus riparius ?

Gyraulus sp.

Hippeutis complanatus 1 1

Gyraulus/Hippeutis juv

Lymnaea palustris 1

Lymnaea stagnalis

Physa fontinalis

Planorbis sp.

Potamopyrgus antipodarium 1 69 88

Radix auricularia

Radix ovata

Radix peregra 1

Theodoxus fluviatlis

Bivalvia (musslor)
Anodonta anatina 

Pisidium sp. 1 1 5 8 7 1

Sphaerium sp. 2

Oligochaeta (fåborstmaskar) 5 1 2 1 10

Hirudinea (iglar)
Erpobdella octoculata 1

Haemiopsis sanguisuga 1

Helobdella stagnalis 2

Araneae (spindeldjur)
Dolomedes fimbriatus 1

Argyroneta aquatica

Hydracarina 3 1 23 4 8

Crustacea (kräftdjur)
Asellus aquaticus 13 8 10 13 25 1 1

Cladocera indet.

Gammarus lacustris

Argulus foliaceus

Collembola (hoppstjärtar) 1 1 3 1

(forts)



Hornsjön okt-nov 2004 (forts)

Lokal (provpunkt): L7 L7 L7 L7 L7 U1 U2 U3 L S L S L S

Delprov / replikat: 1 2 3 4 5 U1 U2 U3 S:1 S:2 S:3

Dagsländor (dagsländor)
Caenis horaria 35 600 85 112 6

Caenis luctuosa 600 136 24

Centroptilum luteolum

Cloeon dipterum/inscriptum 3 55 5

Cloeon simile 1

Baetiidae

Leptophlebia marginata

Leptophlebia sp.

Plecoptera (bäcksländor)
Nemoura cinerea

Odonata (trollsländor)
Aeshna grandis

Aeshna sp.

Coenagrion armatum

Coenagrion puella/pulchellum

Coenagrion sp.

Coenagrionidae

Cordulia aena

Erythromma najas 1

Ischnura elegans

Libellula quadrimaculata

Libellulidae

Orthetrum cancellatum 1

Somatochlora flavomaculata

Somatochlora metallica

Hemiptera (skinnbaggar)
Corixa sp.

Corixinae

Hesperocorixa sahlbergi

Nepa cinerea 1

Notonecta

Coleoptera (skalbaggar)
Acilius canaliculatus 

Agabus bipunctatus 1

Agabus chalconatus

Agabus uliginosus

Colymbetes fuscus 1

Haliplus confinis

Haliplus flavicollis

Haliplus obliquus 1

Ilibyus ater 5 1

Ilybius fenestratus 1

Ilybius fuliginosus

Ilybius guttiger

Porhydrus lineatus 

Coleoptera indet. 1 1

(forts)



Lokal (provpunkt): L7 L7 L7 L7 L7 U1 U2 U3 L S L S L S

Delprov / replikat: 1 2 3 4 5 U1 U2 U3 S:1 S:2 S:3

Neuroptera (sävsländor)
Sialis lutaria 1

Sialis lutaria/morio

Trichoptera (nattsländor)
Agraleya sp.

Agrypnia obsoleta/varia

Agrypnia pagetana

Agrypnia picta

Agrypnia varia

Agrypnia sp.

Athripsodes sp.

Cyrnus insolotus 1

Ecnomus tenellus 1

Glyphotaelius pellucidus 5 18 18

Holocentropus dubius

Holocentropus picicornis

Limnephilidae indet 20 40 45 16 20

Molanna angustata 2 1

Mystacides nigra

Mystacides longicornis/nigra

Mystacides sp. 1

Leptoceridae indet

Phryganea bipunctata/grandis

Phryganea bipunctata

Phryganidae små

Plectrocnemia conspersa

Tinodes waerni

Trichostegia minor

Lepidoptera (fjärilar) 2

Diptera (tvåvingar)
Anopheles sp.

Culex sp. 1 4 1 2

Chironomidae 5 4 39 1653 310 510 243 10

Ceratopogonidae

Lonchoptera sp. 1

Odontomyia tigrini

Phylidorea sp.

Psychodidae 3 2 26 10

Ptychoptera albimana

Ptychoptera minuta 1 2

Tipula sp. 2 1

Limonidae/Pedicia 5 5

Antal arter/taxa 13 16 14 8 14 12 6 15 2 3 3

(forts)

Hornsjön okt-nov 2004 (forts)



Hornsjön okt-nov 2004 (forts)

Lokal (provpunkt): str1 str1 str1 str2 str2 str2 str3 str3 str3 str4 str4 str4 str5 str5 str5

Delprov / replikat: 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

Gastropoda (snäckor)
Ancylus fluviatilis 2 1 2

Acroloxus lacustris

Bathyomphalus contortus 1

Bithynia tentaculata 1 4 1 10 1 1

Bithynia sp. 1 1

Gyraulus crista 1

Gyraulus albus/laevis

Gyraulus riparius ? 17

Gyraulus sp. 1

Hippeutis complanatus 1

Gyraulus/Hippeutis? juv

Lymnaea palustris 1 1

Lymnaea stagnalis 1

Physa fontinalis 1

Planorbis sp. 14

Potamopyrgus antipodarium 4 85 6 85 3 11 20 7 4

Radix auricularia 2 1

Radix ovata 2

Radix peregra 1

Theodoxus fluviatlis 1

Bivalvia (musslor)
Anodonta anatina 1

Pisidium sp. 8 1 30 1 7

Sphaerium sp.

Oligochaeta (fåborstmaskar) 15 2

Hirudinea (iglar)
Erpobdella octoculata 2 1 2 6 1

Haemiopsis sanguisuga 2

Helobdella stagnalis 1

Araneae (spindeldjur)
Dolomedes fimbriatus 1

Argyroneta aquatica 1 1 2

Hydracarina 408 153 4 1 1 6 6 4 2

Crustacea (kräftdjur)
Asellus aquaticus 4 3 10 1 5 2 1

Cladocera indet. 8 10

Gammarus lacustris 1 1 2 12

Argulus foliaceus 1 1

Collembola (hoppstjärtar)

(forts)



Hornsjön okt-nov 2004 (forts)

Lokal (provpunkt): str1 str1 str1 str2 str2 str2 str3 str3 str3 str4 str4 str4 str5 str5 str5

Delprov / replikat: 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

Dagsländor (dagsländor)
Caenis horaria 20 305 40 54 287 40 37 50 56 98 212 22 6

Caenis luctuosa 218 133 6 9 72 100 120 19 64 4

Centroptilum luteolum

Cloeon dipterum/inscriptum 8 6 80 61 174 10 12 40 25 16 25 22

Cloeon simile

Baetiidae 1

Leptophlebia marginata 2 20 1 1

Leptophlebia sp. 1

Plecoptera (bäcksländor)
Nemoura cinerea

Odonata (trollsländor)
Aeshna grandis 1

Aeshna sp. 2 1 1

Coenagrion armatum 3

Coenagrion puella/pulchellum 52 20 4 1

Coenagrion sp. 1 1

Coenagrionidae 1

Cordulia aena 1 1 1 1 2

Erythromma najas 7 3 1 1

Ischnura elegans 3 1 1

Libellula quadrimaculata 2 1 1

Libellulidae 4 2

Orthetrum cancellatum 1

Somatochlora flavomaculata 1

Somatochlora metallica

Hemiptera (skinnbaggar)
Corixa sp. 1

Corixinae 1

Hesperocorixa sahlbergi

Nepa cinerea

Notonecta 3

Coleoptera (skalbaggar)
Acilius canaliculatus 1

Agabus bipunctatus

Agabus chalconatus

Agabus uliginosus

Colymbetes fuscus 2 1 3

Haliplus confinis 1

Haliplus flavicollis 1

Haliplus obliquus

Ilibyus ater

Ilybius fenestratus? 1

Ilybius fuliginosus

Ilybius guttiger

Porhydrus lineatus 1

Coleoptera indet.

(forts)



Lokal (provpunkt): str1 str1 str1 str2 str2 str2 str3 str3 str3 str4 str4 str4 str5 str5 str5

Delprov / replikat: 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

Neuroptera (sävsländor)
Sialis lutaria 2 1 3

Sialis lutaria/morio 2

Trichoptera (nattsländor)
Agraleya sp. 1

Agrypnia obsoleta/varia 3

Agrypnia pagetana 2 4

Agrypnia picta 1

Agrypnia varia

Agrypnia sp. 3 1

Athripsodes sp.

Cyrnus insolotus 6 2

Ecnomus tenellus 1 2

Glyphotaelius pellucidus 3

Holocentropus dubius 2 3 1 30 5

Holocentropus picicornis 1 26

Limnephilidae  indet 9 1 2 1

Molanna angustata

Mystacides nigra 3 28

Mystacides longicornis/nigra 3 1 6 5

Mystacides sp. 1

Leptoceridae indet

Phryganea bipunctata/grandis 1 3

Phryganea bipunctata 3 1

Phryganidae små 1 3

Plectrocnemia conspersa

Tinodes waerni 1 1 2 1

Trichostegia minor 3

Lepidoptera (fjärilar)

Diptera (tvåvingar)
Anopheles sp.

Culex sp.

Chironomidae 260 410 1 444 79 216 20 108 99 62 4 48 152 24

Ceratopogonidae 4

Lonchoptera sp.

Odontomyia tigrini 1

Phylidorea sp.

Psychodidae

Ptychoptera albimana

Ptychoptera minuta 2

Tipula sp.

Limonidae/Pedicia

Antal arter/taxa 20 9 12 23 22 22 4 17 15 6 12 21 20 8 12

Hornsjön okt-nov 2004 (fort



Hornsjön maj 2005

Lokal (provpunkt): H H H L2 L2 L2 L2 L2 L4 L4 L4 L5 L6

Delprov / replikat: 0.5m 1.5m 2.5m 1 2 3 4 5 1 2 3 1 1

Turbellaria (virvelmaskar)
Dendrocoelum lacteum 2

Gastropoda (snäckor)
Ancylus fluviatilis

Bathyomphalus contortus

Bithynia tentaculata?

Bithynia sp.

Gyraulus albus

Gyraulus crista

Gyraulus riparius ?

Hippeutis complanatus

Lymnaea palustris 1

Lymnaea stagnalis

Lymnaea truncatula

Physa fontinalis

Planorbis planorbis

Potamopyrgus antipodarium 3

Radix auricularia 1

Radix peregra 1 2

Theodoxus fluviatlis

Bivalvia (musslor)
Anodonta anatina 

Pisidium sp. 25 29 2 12 14 1 60

Sphaerium sp. 155

Oligochaeta (fåborstmaskar) 1 4 1 1372 117 175 46 10 126 196 144 10 235

Hirudinea (iglar)
Erpobdella octoculata 4

Glossiphonia complanata

Haemiopsis sanguisuga 1

Helobdella stagnalis 1

Hemiclepsis marginata 1

Theromyzon tesselatum

Araneae (spindeldjur)
Argyroneta aquatica 1

Hydracarina 1 8

Crustacea (kräftdjur)
Asellus aquaticus 38 22 10 56 36 21 15 13 64 1

Cladocera indet.

Gammarus lacustris

Ostracoda indet. 1

Argulus foliaceus

Collembola (hoppstjärtar)

(forts)



Hornsjön maj 2005 (forts)

Lokal (provpunkt): H H H L2 L2 L2 L2 L2 L4 L4 L4 L5 L6

Delprov / replikat: 0.5m 1.5m 2.5m 1 2 3 4 5 1 2 3 1 1

Ephemeroptera (dagsländor)
Caenis horaria 3 4 4

Caenis luctuosa 3 3 3

Centroptilum luteolum

Cloeon dipterum/inscriptum 2

Cloeon inscriptum 13

Leptophlebia marginata

Leptophlebia vespertina

Leptophlebia sp.

Plecoptera (bäcksländor)
Nemoura cinerea 189 68 104 241 142 14 131 49 39 150

Odonata (trollsländor)
Aeshna grandis

Aeshna sp. 1

Brachytron pratense

Coenagrion hastultum

Coenagrion puella/pulchellum

Coenagrion sp.

Cordulia aena

Enallagma cyathigerum

Erythromma najas

Ischnura elegans

Libellula quadrimaculata

Orthetrum cancellatum

Pyrrosoma nymphula

Hemiptera (skinnbaggar)
Corixa sp.

Corixinae 2 2 2

Notonecta

Coleoptera (skalbaggar)
Cyphon sp. 1

Dytiscus circumcinctus marginalis

Enochrus coarctatus 

Haliplus flavicollis

Helophorus grandis 1

Hydroporus palustris

Ilybius quadroguttatus 

Noterus clavicornis

Ochtebius minimus

Coleoptera indet.

Neuroptera (sävsländor)
Sialis lutaria

Sialis lutaria/morio

(forts)



Hornsjön maj 2005 (forts)

Lokal (provpunkt): H H H L2 L2 L2 L2 L2 L4 L4 L4 L5 L6

Delprov / replikat: 0.5m 1.5m 2.5m 1 2 3 4 5 1 2 3 1 1

Trichoptera (nattsländor)
Agrypnia varia

Athripsodes sp.

Athripsodes atterimus

Athripsodes cinereus 5

Cyrnus insolotus

Cyrnus trimaculatus

Ecnomus tenellus 4 5 8

Glyphotaelius pellucidus 3 20

Halesus radiatus

Holocentropus dubius

Ironoquia dubia 1 1

Limnephilidae  indet 20 9 10 48 116 4 5 20

Limnephilus affinis-typ 20 13

Limnephilus decipiens-typ 1

Limnephilus flavicornis 64 68 41 27 36 6 45 39 139 40

Limnephilus ignavus-typ 1

Limnephilus lunatus-typ 1

Limnephilus marmoratus

Limnephilus politus 1

Limnephilus fuscinervis/subcent. 1

Molanna angustata

Mystacides longicornis

Mystacides longicornis/nigra

Phryganea bipunctata

Tinodes waerni

Trichostegia minor 1 2 2 1 3 2

Diptera (tvåvingar)
Culex sp. 28 46 19 19 9 16 16 263 1450

Chironomidae 35 57 33 15 10 1 22 21 54 14 19 45 85

Ceratopogonidae 3 8 23 10 31 26 26 366 281 25

Muscidae 1

Psychodidae 1

Ptychopteridae

Ptychoptera minuta

Tipula sp. 1

Limonidae/Pedicia 6 1 3 2 2

Simuliidae 15 20 48 13 2

Antal arter/taxa 7 5 6 14 15 12 13 15 10 13 11 14 18

(forts)



Hornsjön maj 2005 (forts)

Lokal (provpunkt): L7 L7 L7 L7 L7 U1 U2 U3 L S L S L S

Delprov / replikat: 1 2 3 4 5 U1 U2 U3 S:1 S:2 S:3

Turbellaria (virvelmaskar)
Dendrocoelum lacteum

Gastropoda (snäckor)
Ancylus fluviatilis

Bathyomphalus contortus

Bithynia tentaculata 1

Bithynia sp.

Gyraulus albus

Gyraulus crista

Gyraulus riparius ?

Hippeutis complanatus

Lymnaea palustris

Lymnaea stagnalis

Lymnaea truncatula

Physa fontinalis

Planorbis planorbis

Potamopyrgus antipodarium 3 6

Radix auricularia

Radix peregra

Theodoxus fluviatlis 1

Bivalvia (musslor)
Anodonta anatina 1

Pisidium sp. 2 17 1 2 4 4 4

Sphaerium sp.

Oligochaeta (fåborstmaskar) 9 12 5 25 3 3

Hirudinea (iglar)
Erpobdella octoculata 1

Glossiphonia complanata

Haemiopsis sanguisuga

Helobdella stagnalis 1 1

Hemiclepsis marginata

Theromyzon tesselatum

Araneae (spindeldjur)
Argyroneta aquatica

Hydracarina 3 5 2 1 1

Crustacea (kräftdjur)
Asellus aquaticus 2 3 1 4 2

Cladocera indet. 4 1

Gammarus lacustris

Ostracoda indet.

Argulus foliaceus 1

Collembola (hoppstjärtar)

(forts)



Hornsjön maj 2005 (forts)

Lokal (provpunkt): L7 L7 L7 L7 L7 U1 U2 U3 L S L S L S

Delprov / replikat: 1 2 3 4 5 U1 U2 U3 S:1 S:2 S:3

Ephemeroptera (dagsländor)
Caenis horaria 1 40 165 45 6 4

Caenis luctuosa 15 49 35

Centroptilum luteolum

Cloeon dipterum/inscriptum 60 1

Cloeon inscriptum

Leptophlebia marginata

Leptophlebia vespertina 1

Leptophlebia sp.

Plecoptera (bäcksländor)
Nemoura cinerea 1 13 1 4 1

Odonata (trollsländor)
Aeshna grandis

Aeshna sp.

Brachytron pratense

Coenagrion hastultum 6 1

Coenagrion puella/pulchellum 2

Coenagrion sp.

Cordulia aena

Enallagma cyathigerum

Erythromma najas 1

Ischnura elegans

Libellula quadrimaculata 1

Orthetrum cancellatum 1

Pyrrosoma nymphula

Hemiptera (skinnbaggar)
Corixa sp.

Corixinae

Notonecta

Coleoptera (skalbaggar)
Cyphon sp.

Dytiscus circumcinctus marginalis

Enochrus coarctatus 

Haliplus flavicollis

Helophorus grandis

Hydroporus palustris 1

Ilybius quadroguttatus 

Noterus clavicornis

Ochtebius minimus

Coleoptera indet.

Neuroptera (sävsländor)
Sialis lutaria 4 1

Sialis lutaria/morio

(forts)



Hornsjön maj 2005 (forts)

Lokal (provpunkt): L7 L7 L7 L7 L7 U1 U2 U3 L S L S L S

Delprov / replikat: 1 2 3 4 5 U1 U2 U3 S:1 S:2 S:3

Trichoptera (nattsländor)
Agrypnia varia 3

Athripsodes sp. 2

Athripsodes atterimus 1

Athripsodes cinereus

Cyrnus insolotus 1

Cyrnus trimaculatus

Ecnomus tenellus 5 1 3

Glyphotaelius pellucidus

Halesus radiatus

Holocentropus dubius

Ironoquia dubia

Limnephilidae  indet 2 5 1 7 2

Limnephilus affinis-typ

Limnephilus decipiens-typ

Limnephilus flavicornis 30 14 36 28 17 2 22 22

Limnephilus ignavus-typ

Limnephilus lunatus-typ

Limnephilus marmoratus

Limnephilus politus

Limnephilus fuscinervis 1

Molanna angustata 5 1 14

Mystacides longicornis 1 15

Mystacides longicornis/nigra 2

Phryganea bipunctata

Tinodes waerni 2 1 1

Trichostegia minor

Diptera (tvåvingar)
Culex sp. 4 1

Chironomidae 18 15 12 6 8 388 160 480 210 55 33

Ceratopogonidae 9 27 10 4 6 3 3

Muscidae

Psychodidae

Ptychopteridae

Ptychoptera minuta

Tipula sp.

Limonidae/Pedicia 

Simuliidae

Antal arter/taxa 8 8 8 8 6 16 20 23 5 6 2

(forts)



Hornsjön maj 2005 (forts)

Lokal (provpunkt): str1 str1 str1 str2 str2 str2 str3 str3 str3 str4 str4 str4 str5 str5 str5

Delprov / replikat: 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

Turbellaria (virvelmaskar)
Dendrocoelum lacteum 1 1

Gastropoda (snäckor)
Ancylus fluviatilis 6 5 1

Bathyomphalus contortus 12 1

Bithynia tentaculata 2 5 2 1 1 2 4 6 1

Bithynia sp. 3

Gyraulus albus 20 2 1

Gyraulus crista 8 129

Gyraulus riparius ? 1

Hippeutis complanatus 7 1

Lymnaea palustris 2

Lymnaea stagnalis 1

Lymnaea truncatula 1

Physa fontinalis 1

Planorbis planorbis 1

Potamopyrgus antipodariu 3 1 4 2 1 6

Radix auricularia 1

Radix peregra

Theodoxus fluviatlis 8

Bivalvia (musslor)
Anodonta anatina 1

Pisidium sp. 3 4 2 3 16 1

Sphaerium sp.

Oligochaeta (fåborstmaskar) 1 19 39

Iglar
Erpobdella octoculata 1 1 1 2 2 4 12 5 8 1 2 2

Glossiphonia complanata 2 1

Haemiopsis sanguisuga

Helobdella stagnalis 1

Hemiclepsis marginata 1

Theromyzon tesselatum 1

Araneae (spindeldjur)
Argyroneta aquatica 1 1 1

Hydracarina 14 19 25 7 2 1 8 7 4 10 1 13 23 17

Crustacea (kräftdjur)
Asellus aquaticus 1 1 19 83 12 8 4 6 5 3 3

Cladocera indet. 5 3 3 3

Gammarus lacustris 2 2 10

Ostracoda indet. 1

Argulus foliaceus 1

Collembola (hoppstjärtar) 1

(forts)



Hornsjön maj 2005 (forts)

Lokal (provpunkt): str1 str1 str1 str2 str2 str2 str3 str3 str3 str4 str4 str4 str5 str5 str5

Delprov / replikat: 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

Ephemeroptera (dagsländor)
Caenis horaria 75 100 320 315 31 45 210 181 149 89 55 55 15

Caenis luctuosa 24 80 250 260 21 41 75 16 120 26 36 10 5

Centroptilum luteolum 5

Cloeon dipterum/inscriptum 15 6 16 19 15 5 40 2 9 8 26 8 + 10 14 23

Cloeon inscriptum

Leptophlebia marginata 2

Leptophlebia vespertina 1 3 5 39 1 1 2 20 1 1 8

Leptophlebia sp.

Plecoptera (bäcksländor)
Nemoura cinerea 1 1 9

Odonata (trollsländor)
Aeshna grandis 1 3

Aeshna sp. 1 1

Brachytron pratense 3

Coenagrion hastultum 1 1 4

Coenagrion puella/pulchellum 4 4 4 1 2 10

Coenagrion sp. 3

Cordulia aena 1 5 2

Enallagma cyathigerum 3 2 4

Erythromma najas 3 4 1 7 4 8 2 1

Ischnura elegans 1

Libellula quadrimaculata 2 1

Orthetrum cancellatum 1 1 1

Pyrrosoma nymphula 1

Hemiptera (skinnbaggar)
Corixa sp. 1 1 1

Corixinae 2 1 8 1 15 4 1 1

Notonecta 1

Coleoptera (skalbaggar)
Cyphon sp.

Dytiscus circumcinctus marginalis 1

Enochrus coarctatus 1

Haliplus flavicollis 1 1

Helophorus grandis

Hydroporus palustris

Ilybius quadroguttatus 

Noterus clavicornis 1 1

Ochtebius minimus 1

Coleoptera indet.

Neuroptera (sävsländor)
Sialis lutaria 2

Sialis lutaria/morio

(forts)



Hornsjön maj 2005 (forts)

Lokal (provpunkt): str1 str1 str1 str2 str2 str2 str3 str3 str3 str4 str4 str4 str5 str5 str5

Delprov / replikat: 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

Trichoptera (nattsländor)
Agrypnia varia 2 1 4 2

Athripsodes sp.

Athripsodes atterimus

Athripsodes cinereus

Cyrnus insolotus 1 9 4 10

Cyrnus trimaculatus 1

Ecnomus tenellus 4

Glyphotaelius pellucidus 4

Halesus radiatus 1

Holocentropus dubius 1 1 1

Ironoquia dubia 1

Limnephilidae  indet 2 5 10 10 10 12 7 8 1

Limnephilus affinis-typ 1

Limnephilus decipiens-typ 1

Limnephilus flavicornis 2 7 7 44 25 55 44 75 14 2 8 31 3

Limnephilus ignavus-typ

Limnephilus lunatus-typ

Limnephilus marmoratus 1 2

Limnephilus politus

Limnephilus fuscinervis 1 1

Molanna angustata 

Mystacides longicornis 3 2 2

Mystacides longicornis/nig 1 2 55

Phryganea bipunctata 1

Tinodes waerni 1

Trichostegia minor 1 2 1

Diptera (tvåvingar)
Culex sp. 1 8 9 3

Chironomidae 25 79 125 168 109 302 145 119 163 136 29 156 23 245

Ceratopogonidae 4 12 12 15 9 1

Muscidae

Psychodidae

Ptychopteridae 1 3 4

Ptychoptera minuta 2 1

Tipula sp.

Limonidae/Pedicia 1 1 7 4

Simuliidae

Antal arter/taxa 16 13 17 23 21 27 21 27 12 20 22 23 23 20 18



FISK 

 

Utförare: Fältarbete: Joakim Olsson och Michael Grenstadius 
(i huvudsak) Bearbetning:  Michael Grenstadius 

 Skrivet av: Jan Herrmann 

 En mer omfattande analys avses göras i en planerad rapport om sjöns biologi. 

 

Tidpunkt: Tre nätter; 25-26, 26-27 resp 27-28 juli 2005. 

 

Metod: Nordiskt översiktsnät, dvs 30 m långa, med varierande maskstorlekar 5-55 mm 

för att kunna fånga alla rimligen förekommande arter, men inte de minsta 
individerna. 

 

Placering: Totalt användes 16 nät, enligt Fiskeriverkets manual (Kinnerbäck 2001) 

tillräckligt för Hornsjön, med avseende på storlek, djup och typ. Dessa nät 
utplacerades via slumpmässigt framtagna koordinater i alla delar av sjön. Dock 

hamnade tre nät på alltför grunda platser, främst i västra och nordligaste delarna, 
varvid ny slumpning gjordes. Alla nät var ”bottenstående”. Utplacering skedde i 

början av kvällen (17-19) och upptag på morgonen (07-09). Fördelningen mellan 
de tre nätterna var 6, 5 respektive 5 nät. Vädret var halvklart, måttlig-frisk SW 

vind, 15-20°C. Siktdjupet var 1.0 – 1.2 m. 

 Näten lades ut med ände som angivits med ett tvärstreck i kartan för följande 

koordinater (GPS): 

Nät 1 6342145;   1569153 

Nät 2 6341876;   1569079 

Nät 3 6341948;   1569328 

Nät 4 6341018;   1569446 
Nät 5 6340757;   1569371 

Nät 6 6340448 ;  1569683 
Nät 7 6342245;   1569334 

Nät 8 6341634;   1569483 
Nät 9 6340990;   1569160 

Nät 10 6340458;   1569974 

Nät 11 6340796;   1569767 
Nät 12 6340255;   1569891 

Nät 13 6340625;   1569551 
Nät 14 6340790;   1569777 

Nät 15 6341250;   1569309 
Nät 16 6341533;   1569536 

Resultat: Endast en fiskstudie finns tidigare dokumenterad; 1987 gjorde Troschke ett 
mindre fiske med sammanlagt 6 nät. Men något provfiske enligt Fiskeriverkets 

regler verkar aldrig ha genomförts i Hornsjön förut. Därmed är materialet 
värdefullt och kommer att bearbetas mer inför den kommande rapporten om 

Hornsjöns biologi. 





 

 

 Djupkarta för Hornsjön efter karta i Berggren (1979). Nätens placering (med tvärstrecket 

markerande de koordinater som anges i texten), platser för planktonprovtagning och 
siktdjupsmätning markerade. Den i mitten av sjön placerade Bojen, för intag av råvatten till 

pumpstationen i södra änden, är tillika provtagningsplats för vattenprover från sjön, redovisade i 
avsnittet om vattenkemi. 



 Totalt fångades 8 arter; abborre, (ben)löja, braxen, gers, gädda, mört, sarv, och 

sutare. Troschke (1987) redovisar även förekomst av ruda. Totalt över alla 15 
näten infångades 3155 fiskar, med en totalvikt på drygt 121 kg. Detta innebär 

197 fiskar/nät, respektive 7,6 kg/nät, bägge mycket höga värden jämfört med 
riksgenomsnittet (Dahlberg 2004). Frekvensfördelning av storlek (cm) redovisas 

för samtliga arter. Dessa uppgifter analyseras inte på djupet här och nu, men 
några kommentarer lämnas i den övergripande bedömningstexten.  

 Summerat över alla 16 näten ser man följande (se Tabellen och ”tårt”-figurerna): 
En stark dominans av små abborrar; 70% map antal (2213 st), medelvikt endast 

18 g, men ändå 33% av totala fångstvikten. Mört utgjorde 20% av antalet (638), 
men bara 11% av totalvikten. Resterande 10% av antalet individer delas av de 

övriga arterna, varvid t.ex. totalt endast 10 gäddor erhölls, men deras medelvikt 
var drygt 1300 g, och viktandelen 11%. Stora viktsandelar trots måttliga antal 

noteras även för braxen (23%, 116 st) och sutare (21%, 27 st). 

 Den mycket stora andelen abborre framgår i figurmaterialet, som vad gäller just 

abborre har en ”logaritmisk” antals-skala. Drygt 90% av individerna är mellan 
75 och 125 mm. Denna situation med många små individer är tydlig och klart 

under de allra flesta sjöar, se t.ex. Länsstyrelsen i Jönköpings län (2004) och 
Länsstyrelsen Gotlands län (2004). 

  Abborrarna är alltså många och små och dessutom relativt magra, visar det sig 
vid jämförelse med data i de angivna referenserna. Vi har ett s.k. 

tusenbrödrabestånd, kanske beroende på konkurrens inom åldersgruppen, efter 
ett par goda fortplantningsår. En liknande situation verkar dock ha varit fallet 

enligt en betydligt mindre studie av Troschke (1987). De andra arterna uppvisar 
inte samma grad av ”magerhet”, jämfört med Småland och Gotland, tendensen 

är snarare tvärtom. 

 Helhetsbilden av fångsten, uttryckt som antal arter/nät, antal individer/nät eller 

vikt/nät kan jämföras med data i Fiskeriverkets databas från näringsrika sjöar 
(Dahlberg 2004). Man finner då att Hornsjön ligger högt. Innebär detta en hög 

produktion, alltså per tid, eller bara en hög biomassa? 

 

 
FISKART ABBORRE BRAXEN GERS GÄDDA MÖRT SARV LÖJA SUTARE TOTALT

Tot. antal (st) 2 213 116 51 10 638 9 91 27 3 155

Tot. vikt (g) 40 088 27 788 265 13 150 12 939 404 1 132 25 430 121 196

Medellängd (mm) 106 288 75 693 125 151 119 151 213

Jämförelsetal (mm) (146) (247) --- (322) (138) --- --- (362) ---

Medelvikt (g) 18 240 5 1 315 20 45 12 942 38

Jämförelsetal (g) (53) (290) --- (850) (39) --- --- (988) ---

Antal/nät  (F/A) 138 7 3 1 40 1 6 2 197

Jämförelsetal 16.1 3.0 3.9 0.3 17.3 1.5 2.5 0.4 31.6

Vikt/nät  (F/A) 2 506 1 737 17 822 809 25 71 1 589 7 575

Jämförelsetal 641 396 29 195 460 93 26 358 1 468

 Tabell Fisk. Antals-, vikt- och längddata från den sammanlagda fångsten från de tre nätternas 

(25-26-27-28 juli 2005) fångst i Hornsjön, med sammanlagt 16 nät. Genomsnittliga fångster per 
nät angivna i nedre delen. Siffror i grå rader är jämförelsetal, alltså medelvärden för provfiskade 

sjöar. Jämförelsetal för antal/nät och vikt/nät från det stora materialet i Fiskeriverkets databas 
(Dahlberg 2004), medan medellängd och medelvikt gäller för provfiskade sjöar i Jönköpings län 

(Länsstyrelsen i Jönköpings län 2004). 
 



 

Antal av alla fiskarter summerat över alla 16 nätansträngningarna 25-28 juli 2005. 

Observera att ett par arter – gädda och sarv – var så få att de sattes till 0%. 

 

 

 

Fångad vikt av alla fiskarter summerat över alla 16 nätansträngningarna 25-28 juli 2005. 

Observera att ett par arter – gers och sarv – vägde så litet att de sattes till 0%. 

 

 

 

 

Följande två sidor innehåller diagram som visar frekvensfördelning med avseende på 

storlek av de fångade åtta fiskarterna. Observera att för abborre har på grund av de stora 
antalen en logaritmisk skala använts. 



 

 

 

 



 

 

 

 



Fågelförekomsten i Hornsjön under trettio år  
 
Numerär och förändringar mellan 1975 och 2005 
 
 
Staffan Rodebrand 
 
 
 
 
I samband med aktuella utredningar och konsekvensbeskrivningar angående höjning av 
vattenståndet i Hornsjön har förf. gått igenom material om sjöns fågelliv insamlat under de 
senaste 30 åren. Redovisningen nedan bygger i huvudsak på fyra källor: De inventeringar som 
gjordes vid mitten på 1970-talet (Rodebrand 1979), material från Ölands Ornitologiska 
Förening (den lokala rapportkommitténs kartotek), uppgifter rapporterade till 
Naturvårdsverkets internetbaserade databank ”Svalan”, samt egna noteringar från besök i 
området. 
 
 
Det våtmarksbundna fågelbeståndet och förändringar 
 
 
Regelbundna arter: 
 
Knölsvan  Cygnus olor 
Häckar normalt med 3-7 par. Därutöver förekommer ett flertal rastande fåglar. Under 
sensommar och höst har uppemot 60-talet individer räknats i sjön. 
Storleken på beståndet tycks inte ha ändrats under perioden. 
 
Grågås  Anser anser 
Har på senare år häckat med upp emot 10-talet par. Dessutom förekommer flockar med yngre 
och rastande fåglar under en stor del av året. 
En sentida invandrare som saknades på 70-talet. Arten har i likhet med på övriga Öland ökat i 
antal. 
 
Gravand  Tadorna tadorna 
Häckade på 70-talet med 8-10 par. På senare år tycks beståndet vara 2-4 par. Dessutom en  
fåtalig rastare. 
Har av okänd anledning minskat i antal under perioden. 
 
Bläsand  Anas penelope  
Ses endast tillfällig under häckningstid, men är en regelbunden rastare. Framförallt under 
höststräcket, då upp till ett 50-tal ex. kan ses. 
Inga förändringar är märkbara under perioden. 
 
Kricka  Anas crecca 
Häckar med några få (2-5) par varje år. Dessutom förekommer mindre rastande flockar. 
Inga förändringar är märkbara under perioden 



 
Gräsand  Anas platyrhynchos 
Häckade på 1970-talet med 10-20 par. Vissserligen har inga inventeringar utförts på senare år, 
men beståndet tycks ha minskat något. 
Rastar regelbundet i sjön med upp emot 300 ex. 
 
Årta  Anas querquedula 
Häckade de flesta år på 70-talet med 1-2 par. Är numera bara en tillfällig gäst. 
 
Skedand  Anas clypeata 
Häckade de flesta år på 70-talet med 1-2 par. Häckar nu endast oregelbundet med något par. 
Rastar sparsamt i sjön med upp till ett tiotal ex. 
 
Brunand  Aythya ferina 
Häckade de flesta år på 70-talet med 3-5 par. Beståndet har av observationerna att döma 
minskat sen dess, men arten häckar fortfarande årligen med något eller några få par. 
Rastar regelbundet i sjön med upp emot 160 ex. 
 
Vigg  Aythya fuligula 
Häckade de flesta år på 70-talet med 3-9 par. Beståndet tycks vara tämligen stabilt och 
förefaller hålla samma numerär 30 år senare.. 
Rastar regelbundet i sjön med upp emot 2000 ex. 
 
Bergand  Aythya marila 
Ses endast tillfälligt under häckningstid, men förekommer flockvis med upp emot ett 80-tal 
fåglar i de stora andflockar som uppträder i sjön under senhösten. 
 
Knipa  Bucephala clangula 
En sporadisk häckfågel, som under senare år har blivit allt mer regelbunden. Högst 2-3 par 
häckar, men arten rastar även i sjön med uppemot ett 50-tal fåglar. 
 
Salskrake  Mergus albellus 
Är en regelbunden rastare utanför häckningstid (oktober-april). Till skillnad från övriga 
andfåglar ses normalt de flesta fåglarna (upp emot 80-tal) under våren.  
 
Småskrake  Mergus serrator 
Häckade de flesta år på 70-talet med 1-3 par. Häckar nu endast oregelbundet med något par. 
Rastar sparsamt i sjön med upp till ett tiotal ex. 
 
Storskrake  Mergus merganser 
En sporadisk häckfågel, som under senare år har blivit allt mer regelbunden. Högst 2-3 par 
häckar, men arten rastar även i sjön med uppemot ett par hundra fåglar. 
 
Skäggdopping   Podiceps cristatus 
En karaktärsart i sjön och häckade med 30-40 par på 1970-talet. Sedan dess har beståndet 
nästan halverats, med stora variationer i antal mellan olika år. Orsakerna tycks tidvis vara 
angrepp från mink, men igenväxningen har sannolikt även spelat en viss roll. 
Under höstarna vistas upp emot ett 80-tal fåglar i sjön. 
 
 



Gråhäger  Ardea cinerea 
Yngre icke häckande liksom rastande exemplar ses året runt vid öppet vatten. Antalet har ökat 
något under senare år i takt med att det totala beståndet på Öland har ökat, men överstiger 
sällan ett tiotal samtidigt i sjön. 
 
Havsörn  Haliaetus albicilla 
En sentida invandrare som sedan några år häckar i Bödas skogar, men som regelbundet fiskar 
eller jagar i Hornsjön. Utöver fåglar från ett häckande par förekommer även enstaka yngre 
fåglar i området. 
 
Brun kärrhök  Circus aeruginosus 
Stadig häckfågel i sjöns vassar med 1-2 par, såväl under 70-talet som i nutid. 
 
Fiskgjuse Pandion haliaetus 
Stadig häckfågel med 1-2 par, såväl under 70-talet som i nutid. Under tidigare år var 
boplatserna belägna norrut i Bödas skogar, men på senare år har även häckningar förekommit 
direkt vid sjön. 
 
Lärkfalk  Falco subbuteo 
Sommartid jagar ofta flera lärkfalkar efter sländor, främst över sjöns norra delar. Något eller 
några få par häckar intill sjön, och några förändringar i antal har inte kunnat märkas.  
 
Vattenrall  Rallus aquaticus 
Bedömdes på 70-talet häcka med 5-15 par. Under senare år har vattenrallar hörts på flera håll 
i sjön, men att utan inventeringar är det svårt att avgöra antalet. De observationer som finns 
tyder möjligen på en svag minskning.  
 
Rörhöna  Gallinula chloropus 
Häckade de flesta år på 70-talet med 4-6 par. Häckar nu endast oregelbundet med något par. 
 
Sothöna  Fulica atra 
Häckade på 1970-talet med 35-50 par. Vissserligen har inga inventeringar utförts på senare år, 
men beståndet tycks ha minskat något. Sothöns förekommer i varierande antal i sjön året runt 
vid öppet vatten, dock sällan över ett hundratal. 
  
Enkelbeckasin  Gallinago gallinago 
Häckar med några par vid kärrmarker i omgivningen, men bara något enstaka par vid själva 
sjön. Har minskat något från 4-5 par på 70-talet till 1-3 par i nutid.  
 
Morkulla  Scolopax rusticola 
Förekommer med några par i sjöns strandskogar. Okänt om någon förändring i anal skett 
under perioden. 
 
Drillsnäppa  Actitis hypoleucos 
Häckar stabilt med 2-3 par varje år. 
Inga förändringar är märkbara under perioden 
 
Skrattmås  Larus ridibundus 
Förekommer regelbundet i mindre antal, men häckar inte i sjön. 
 



Skräntärna  Sterna caspia 
Förekommer regelbundet i mindre antal, men häckar inte i sjön. 
 
Fisktärna  Sterna hirundo 
Förekommer regelbundet i mindre antal, men häckar endast tillfälligt i sjön. 
 
Silvertärna  Sterna paradisaea 
Förekommer regelbundet i mindre antal, men häckar inte i sjön. 
 
Småtärna  Sterna albifrons 
Förekommer regelbundet i mindre antal, men häckar inte i sjön. 
 
Sävsångare  Acrocephalus schoenobaenus 
Häckade på 1970-talet med 4-10 par. Har minskat på senare tid, precis som på övriga Öland, 
och är på senare år bara tillfällig i sjöns vassar. 
 
Rörsångare  Acrocephalus scirpaceus  
Häckade på 1970-talet med 30-50 par. Vissserligen har inga inventeringar utförts på senare år, 
men beståndet förefaller vara stabilt eller möjligen ha minskat något 
 
Skäggmes  Panurus biarmicus 
En sentida invandrare som saknades på 70-talet. Förekommer i sjöns norra vassar med några 
få exemplar och häckning har förekommit. Kan numer eventuellt räknas som en årlig 
häckfågel. 
 
Sävsparv  Emberiza schoeniclus  
Häckade på 1970-talet med 40-60 par. Vissserligen har inga inventeringar utförts på senare år, 
men beståndet tycks av registrerade observationer att döma ha minskat något. Detta kan bero 
på den igenväxning med träd i delar av vassområdet som skett under perioden. 
 
Tillfälliga arter: 
 
Ett flertal arter har tillfälligt registrerats i sjön och några av dessa kan vara värda att 
kommentera: 
Följande arter ökar i antal på Öland och kan tänkas börja häcka i Hornsjön inom en nära 
framtid: Kanadagås, smådopping, gråhakedopping, kärrsångare, samt pungmes. Dessutom 
finns många observationer av trastsångare registrerade, en art som kan tänkas bli mer 
regelbunden om igenväxningen med träd i större vassområden går tillbaka. 
 
 
Något om fågelbeståndet och förändringar i Hornsjöns strandskogar 
 
Hornsjöns variationsrika strandskogar innehåller ett både art- och individrikt fågelliv, med 
bl.a. stora bestånd av arter som t.ex. näktergal och halsbandsflugsnappare. Dessutom 
förekommer mer utsatta och sällsynta arter som exempelvis bivråk, nattskärra och mindre 
hackspett. Det här är dock en fågelfauna som inte alls beräknas påverkas av de 
vattenståndshöjningar som är aktuella i Hornsjön. 
 
 
 



Diskussion 
 
Hornsjön var i gamla tider före sänkningarna en betydligt större sjö med våtmarksområden 
ända upp till Löttorps samhälle. På den tiden varierade vattennivån rejält under året och det 
fanns öppna (inte skogsbevuxna) stränder vilket gav förutsättningar för ett betydligt rikare 
fågelliv, med bl.a.flera arter vadare. 
Under senare tid har de obevuxna strandzonerna i Hornsjön varit minimala vilket bl.a.har 
inneburit att endast drillsnäppa och viss mån enkelbeckasin varit de enda häckande vadarna. 
Samma förhållande har gällt på de öar som finns i Hornsjön, vilket inneburit att även måsar, 
tärnor och i viss mån andfåglar har saknat häckningsplatser. De tidigare sänkningarna av 
vattenståndet har också initierat en igenväxning där större vassområden förtätats och 
efterhand allt mer vuxit igen med buskar och träd. 
Dessa förhållanden rådde redan på 70-talet, och i förarbetena till skötselplanen för 
naturreservatet vid Horns Kungsgårds föreslogs bl.a. att vissa öar borde röjas från träd och 
buskar, liksom att större vassområden borde öppnas upp och friröjas från invandrande buskar 
och träd. 
Många av de förändringar i fågellivet som kan skönjas vid Hornsjön beror förmodligen på 
denna igenväxning, medan flera andra förändringar följer ett större mönster som inte har att 
göra med de lokala förhållandena.    
Den vattenståndshöjning som idag planeras för Hornsjön beräknas inte påverka fågellivet i 
någon nämnvärd omfattning. De födoresurser som finns i sjön kommer förmodligen att finnas 
kvar i en likartad omfattning, men kanske geografiskt bli något omfördelade. Förhoppningsvis 
kommer en vattenståndshöjning att motverka igenväxningen med vedartade växter i 
vassbältena och på mindre öar negativt och göra det lättare att öppna dessa områden för ett 
rikare fågelliv. 
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