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Inledning
Under vintern 2007 och våren 2008 genomför-
des biotopvårdande åtgärder som syftade till att 
förbättra för den anadroma gäddans lek- och yng-
eluppväxt i området vid Oknebäck och Kronobäck 
i Mönsterås kommun. Åtgärden som genomfördes 
var framgångsrik och resulterade omedelbart i en 
ökning av antalet utvandrande gäddyngel från några 
tusen till över hundratusen per år. Gäddfabriken 
vid Kronobäck fick stor publicitet och har stått 
som förebild för många liknande åtgärder som 
genomförts i södra Sverige.
Planering och projektering av gäddfabriken vid Kro-
nobäck utfördes av Mönsterås kommun i samarbete 
med markägare, Fiskeriverket och Linnéuniversite-
tet. Projektet finansierades till 50 % med EU-medel 
(Fonden för fiskets utveckling) via Fiskeriverket. 
Resterande andel nationell finansiering beviljades 
från Mönsterås kommun och Länsstyrelsen i Kalmar 

län. I Fiskeriverkets beslut (Dnr 031-932-06) fanns 
krav på en uppföljning av projektet. Detta gjordes 
gemensamt av Fiskeriverkets kustlaboratium och 
Linnéuniversitet i ett forskningsprogram under 
åren 2007-2009. En utförlig beskrivning av åtgär-
derna och resultat från uppföljningen presenteras 
i Ljunggren mfl (2011).
Enligt Fiskeriverkets beslut skulle även en upp-
följning genomföras under 2013, fem år efter 
åtgärderna. Resultatet av uppföljningen redovisas 
i denna rapport. 
Fältarbetet 2013 utfördes av Joakim Holm och 
Jens Nilsson, Mönsterås kommun och av Petter 
Tibblin, Oscar Nordahl, Simon Nilsson och Jonas 
Nilsson vid Institutionen för biologi och miljö, 
Linnéuniversitetet i Kalmar. Årets uppföljning 
finansierades gemensamt av Mönsterås kommun, 
Länsstyrelsen i Kalmar län och Linnéuniversitet.

 1

Figur 1  Karta över det restaurerade våtmarksområdet vid Oknebäck och Kronobäck i Mönsterås kommun. Bäck-
arna mynnar ut i Timmernabbeviken i Kalmarsund. Ryssjornas placering under våren 2013 markeras 
med ett O respektive K. Yngelfällornas placering markeras med Y1-3.
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Metodik
En kvantifiering av antalet uppvandrande ana-
droma lekgäddor gjordes med ryssjor i Oknebäck 
och Kronobäck (figur 1). Redskapen var av samma 
typ och placerades på samma plats som tidigare år. 
Fisket startade den 25 mars i Oknebäck då isen 
fortfarande låg tjock i bäcken och i vikarna utanför, 
och den 14 april i Kronobäck då vattenflödet var 
tillräckligt för att gäddorna skulle kunna passera 
in i våtmarken via utloppskonstruktionen. Båda 
ryssjorna vittjades dagligen till och med den 25 
april. Vid varje vittjning registrerades antal, längd, 
kön och gonadstatus på alla gäddor. Samtliga gäd-
dor klipptes dessutom försiktigt i ryggfenan för 
att på så sätt undvika att samma individ skulle 
registreras flera gånger.
Den totala lekpopulationens storlek kvantifierades 
med en fångst-återfångststudie i våtmarken mellan 
den 25 april och 9 maj. En ryssja som huvudsakli-
gen fångade utvandrande gäddor placerades inne i 
våtmarken. Ryssjan vittjades dagligen och vid varje 
tillfälle noterades andelen fenklippta individer och 
genom förhållandet mellan omärkta och märkta 
individer bestämdes sedan populationsstorleken.
En kvantifiering av antalet utvandrande gäddyngel 
gjordes med yngelfällor vid de tre platser där ynglen 
hade möjlighet att ta sig ut ur våtmarken (figur1). 
Fällorna sattes ut den 8 maj och vittjades sedan en 
till tre gånger per dag till och med den 5 juni. Vid 
varje vittjningstillfälle räknades antalet yngel och 
dessutom registrerades hur stor del av vattenflödet 

som passerade igenom fällan, för att på så sätt kunna 
uppskatta det totala antalet utvandrande yngel. 
Samtliga gäddyngel återutsattes nedströms fällan. I 
övrigt följde metodiken tidigare års undersökningar 
(Ljunggren m fl 2011).

Resultat
Totalt fångades 1489 gäddor i de båda ryssjorna. Av 
dessa fångades 830 i Oknebäck och 659 i Krono-
bäck (figur 2). Fångsten i Oknebäck kulminerade 
mellan den 7 och 16 april vid en dygnsmedelvatten-
temperatur på 1-4 °C. Under denna tid fångades 
mellan 36 och 135 gäddor per dygn. Stigningen 
upp i våtmarken i Kronobäck började den 14 april i 
samband med att fiskvägen i utloppskontsruktionen 
öppnades. Under den första veckan fångades mer 
än 80 gäddor per dygn. Då var medeltemperaturen 
2-8 °C. I fångst-återfångst studien inne i våtmarken 
fångades sammanlagt 143 gäddor under perioden 
26 april - 7 maj. Av dessa var 69 stycken (48 %) 
fenklippta. Detta skulle då innebära att knappt 
hälften av de uppvandrande gäddorna fångats ge-
nom ryssjefisket i bäckarna, vilket i sin tur skulle 
innebära att storleken på hela lekpopulationen är 
3086 individer (1489/0,48). Medellängden för 
honorna var 62 ± 9 cm och för hannarna 53 ± 7 
cm. Könsfördelningen var jämn med 52 % honor 
och 48 % hannar. 
Antalet utvandrande gäddyngel under perioden 9 
maj - 5 juni uppgick till ungefär 285 500. Mer-
parten av ynglen (>94 %) vandrade ut de 10 första 

Figur 2 Antal fångade i gäddor i Oknebäck (ljus stapel) och Kronobäck (mörk stapel) under perioden 26 mars - 
25 april 2013. Dygnsmedelvattentemperaturen är markerad med en linje.
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dagarna (figur 3). Storleken på dessa yngel varierade 
mellan 2-4 cm.

Diskussion

Årets uppföljning av gäddfabriken vid Kronobäck 
visar att restaureringen varit framgångsrik. Sedan 
2008 har lekpopulationen ökat med ungefär 
120%, från 1413 till 3086 individer och antalet 
utvandrande gäddyngel nådde nya rekordsiffror 
under 2013, med över 285 000 individer.

Vår forskning vid Linnéuniversitetet har visat 
att nästan hälften av gäddorna i Östersjön är 
födda i sötvatten (Engstedt m fl 2013), och att 
varje vattendrag har sin egen unika population av 
gädda (Larsson, opublicerat). Gäddpopulationen i 
Oknebäck/Kronobäck utgör inget undantag. De 
anadroma gäddorna har ett mycket starkt homing-
beteende; de återvänder alltså till det vattendrag 
där de är födda när det är dags för lek, precis som 
lax och öring. Gäddorna från en bäck leker bara 
med varandra och skiljer sig därför åt från gäddor i 
andra, närliggande bäckar. Detta beteende medför 
att olika, genetiskt skilda, populationer bildas. Ett 
förstört lekområde eller ett överfiskat lekbestånd 
betyder att en hel population av gädda försvunnit, 
med sina unika anpassningar och gener. 

Konkreta lösningar i form av återställande av 

vattendrag och översvämmade ängar som vid t ex 
Kronobäck har glädjande nog visat sig vara mycket 
lyckade. Förutom en ökad produktion av gäd-
dyngel ökar också en sådan åtgärd den biologiska 
mångfalden i stort och skapar en grund för grodor 
och kräldjur, liksom för fåglar och vattenlevande 
insekter. I bästa fall får man även en ökad reduktion 
av näringsämnen.

Mycket tack vare det lyckade exemplet vid Krono-
bäck är många nya gäddfabriker på gång längs med 
ostkusten och på Öland och Gotland. Sportfiskarna 
har initierat och driver ett tjugotal objekt längs 
med ostkusten i en storskalig satsning som kallas 
”Back to Big Fish”.
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Figur 3 Antal utvandrande gäddyngel från våtmarken under perioden 9 maj - 5 juni, 2013.
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25 mars, ryssjan i Oknebäck utplacerad (uppe till vänster). 19 april, gäddlek i en grund del
av våtmarken (uppe till höger och nere till vänster). 10 maj, några utvandrande gäddyngel.
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