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TÖMNING AV GÄDDVÅTMARKEN VID  
BJÖRNÖFJÄRDEN

Våtmarker fångar upp och binder näring och är väldigt viktiga för biodiversiteten. 
De är habitat för många växter samtidigt som de är viktiga lek- och uppväxtområden 
för insekter, groddjur och fiskar. Tyvärr har våtmarker blivit ovanliga, en fjärdedel 
av Sveriges våtmarker har försvunnit genom dikning, uppodling eller sjösänkning 
vilket får konsekvenser, bland annat har Östersjöns gäddbestånd minskat.
 Inom projektet Levande kust har BalticSea2020, tillsammans med Sportfiskarna,  
anlagt en våtmark i anslutning till Björnöfjärden i Stockholms skärgård.  Målet är att stärka 
fjärdens gäddbestånd. Våtmarken blev färdig 2014 och våren 2016 vandrade ett tiotal gäddor 
upp i den för att leka. I mitten av juni var tiden inne att tömma våtmarken och släppa ut ynglen 
i viken.

Det är med nervositet och förväntan som  
tömningen av våtmarken startar. Varken  
Linda Kumblad, docent i marin ekotoxikologi  
på BalticSea2020, eller Rickard Gustafsson,  
biolog på Sportfiskarna, vet med säkerhet 
om det har varit en lyckad gäddlek och om de 
kommer hitta några yngel. 

Tömningen börjar tidigt på morgonen och 
det kommer dröja många timmar innan en  
betydande del av vattenmassan släppts ut i 
viken och gäddynglen kommer börja fastna i 
Rickards yngelfälla. 

Yngelfällan fångar in alla större organismer 
som lämnar våtmarken.

Våtmarken vid Björnöfjärden består av en 
dammvall vid havet som fångar upp regn och 
smältvatten från området uppströms. Gäddor 
når våtmarken via ett omlöp, alltså en anlagd 
fiskvandringsväg. Under våren rinner det 
tillräckligt mycket vatten i omlöpet så att  
vuxen fisk kan både simma upp för att 
leka och sedan ner till havet igen när leken 
är över. Under försommaren, när vatten- 
flödet minskar, slutar 
vatten rinna i omlöpet. 
Ynglen stannar i våtmarken 
och växer mycket snabbt. 
En månad efter kläck-
ningen, som sker i maj, 
mäter gäddorna mellan 
6-10 cm.
 
Våtmarken skapar goda 
förutsättningar med låg 
konkurrens om föda. Runt 
midsommar töms våtmar-
ken via en regleringsmunk 
och ynglen sprids längs 
kustbandet.Gäddvåtmarken innan tömningen påbörjats. Regleringsmunken.
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Mellan att Rickard vittjar yngelfällan, vilket 
han gör minst en gång i halvtimmen, hinner 
han berätta lite om vad som hänt i våtmarken 
från och med i våras till idag.

- I mars/april simmade gäddor upp i  
våtmarken för att leka, när de lekt färdigt 
har de simmat ut och lämnat sin rom.  
Gäddan är helt beroende av vegetation i sin  
reproduktionscykel, dels leker de i gräs- 
vegetationen och fäster rommen på 
grässtrån. När gäddrommen kläcks så lever 
ynglen vidhäftade på ett grässtrå med hjälp 
av en liten häftplatta på huvudet. Under  
denna tid livnär de sig på gulesäcken, en  
äggula som hänger med från perioden i  
romkornet. När den är förbrukad blir de  
frisimmande, då är de ca 1 cm, och börjar 
äta djurplankton som finns i våtmarken. 
Ju större de blir, ju större föda kan de ta. 
När de är ca 2 cm kan de börja äta varadra. 
De är väldigt glupska! Gäddyngel kan  
faktiskt ta sig vatten över huvudet och äta 
för stor föda för sin egen storlek. Då kan de  
kvävas. Men de kan äta byten som är 2/3 av 
sin storlek utan problem. 

Timmarna går och 
vattennivån minskar 
stadigt i våtmarken. 
Det kryllar av aktivitet 
i bottnarna som  
blottar sig när vattnet 
sjunker undan. Bland 
annat hittar vi mygg- 
larver, trollslände- 
och flicksländelarver, 
dykarbaggar, vatten- 
gråsuggor, rygg- och  
buksimmare, snok, 
abborre, mört, spigg 
och paddyngel.

- Naturligt svämmades dessa miljöer 
över vid vårflöden och torrlades succesivt  
under försommaren. Utdikningar har gjort 
att den succesiva avsänkning av våtmarker 
har upphört och vattennivån sjunker 
undan för fort på våren. Det vi gör idag 
är helt enkelt att succesivt sänka av 
våtmarken ner till bäckfåran. Nu simmar 
de sista gäddynglen ut i viken, det har 
simmat ut en del innan, men nu är sista 
rycket. Då passar vi även på att provfiska, 
dvs. räkna de yngel som fångas i fällan och 
sedan släpper vi ut dem i Björnöfjärden,   
säger Rickard.

Eftersom omlöpet är uttorkat är  reglerings-
munkens funktion väldigt viktig menar  
Rickard. Vad skulle hända om våtmarken inte 
tömdes?

- Utan tillförsel av vatten finns risk att det 
blir syrebrist i våtmarken. Dessutom skulle 
den växa igen med vass, kaveldun och annan 
snabbväxande vegetation om vi inte sänkte 

Yngelfällan är placerad nedströms från regleringsmunken, Yngel och andra organismer fastnar i fällan  
påväg ut till Björnöfjärden. Fällan vittjas ofta och gäddyngel räknas innan de släpps ut. På bilden längst ned 
till höger är fångsten vid ett tillfälle när fällan vittjas.

Rickard med ett gäddyngel

Ett litet gäddyngel i våtmarken, precis vid röret som  
leder till regleringsmunken och vidare till yngelfällan och  
Björnöfjärden.
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av den. När vi höjer och sänker vattennivån 
stressar vi vegetationen och får därför en 
ökad mångfald med mer gräsartad vegetation. 
Denna variation skapar i sin tur goda levnads-
förutsättningar för både fåglar, gäddor och  
insekter. En grund våtmark med gräsartad  

vegetation värms 
upp snabbt på 
våren, vilket ger 
alla arter som 

växer upp här en bra start på livet. Det finns gott 
om föda för de nykläckta gäddorna som växer  
avsevärt mycket snabbare än längs kusten. De 
största är redan ca 10 cm.

Men det är inte bara gäddan som är viktig 
rovfisk i Östersjön, det är även aborre, öring, 
gös, lax och torsk. De fiskarter som livnär 
sig på djurplanktonätande fiskar, som t.ex. 
spigg, mört och skarpsill har en otroligt viktig  
funktion i ett övergött hav som Östersjön. 
Minskar mängden djurplanktonätande fisk 
ökar mängden djurplankton. Djurplankton 
håller nere mängden växtplankton och  
fintrådiga alger, en viktig funktion i ett över-
gött hav. Genom en stark rovfiskpopulation  
minskar bestånden av mindre fisk till förmån 
för mer djurplankton. 

- Man kan även göra våtmarker för abborre, 
säger Rickard. På Gotland har lake lekt i  
våtmarker vilket är ovanligt, så många arter  
gynnas, men främst gädda.

Hur ser det ut för den här våtmarken fram-
över?
- Gäddor har precis som lax och öring ett hem-
vändarbeteende, de kommer tillbaka till den 
plats där de lekt innan eller fötts på. Det är 
därför väldigt viktigt att alla vattendrag som 
finns bibehålls och fortsätter fungera. Varje 
vattendrag är jätteviktigt! Denna våtmark 
kommer ticka på och producera fler yngel i 
framtiden.

Efter en lång dag är våtmarken tömd på vatten. 
Runt 200 gäddyngel och ett mindre antal 
vuxna individer har tagit sig från våtmarken 
till Björnöfjärden. Men hur många yngel som 
totalt spenderat sina första månader i livet 
i våtmarken är väldigt svårt att sia om. En 
sak är iallafall klar - det har varit en första 
produktiv vår och försommar i våtmarken! 
Linda tror att förutsättningarna kommer vara 
ännu bättre nästa år då nytt gräs och starr- 
sorter kommer ha vuxit upp och täckt 
botten. Vi håller tummarna och önskar årets 
gäddyngel lycka till ute till havs!

Linda håller uppsikt så att inga yngel blir fast i pölar som bildas när våtmarken töms på vatten. 

Förutom gäddyngel hittar Rickard och Linda även lite 
större individer. Detta är en ung hanne som stannat kvar 
i våtmarken efter leken.

Gädda äter mört som i sin tur äter djurplankton.  
Djurplankton äter växtplankton, finns det gott om djur-
plankton minskar mängden växtplankton. Växtplankton 
blommar när det finns gott om näring i vattnet. Ill
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”Varje vattendrag är  
jätteviktigt”
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Andra fynd i våtmarken

Paddyngel. Små ben har börjat växa fram på 
ynglet. På huden finns ett giftigt sekret som ska 
skydda den mot att ätas upp av andra djur.

Abborreyngel. Kustbestånd vandrar, precis 
som gäddan, upp i sötvatten för att leka. De 
lägger rom i äggsträngar som de fäster på 
vegetation.

Vattenskorpion. Insekten kryper långsamt  
omkring på botten och andas med ett and-
ningsrör i bakkroppsspetsen.

Dykarlarv. Denna larv kommer framöver 
utvecklas till en dykarbagge. I larvstadiet lever 
den i vatten men är berodende av syre, genom 
att hålla bakdelen ovanför vattenytan kan 
den hämta luft. Larven är glupsk med kraftiga 
käkar. Den sprutar in en vätska i sitt bytesdjur 
som bedövar det och löser upp dess inre.  
Sedan suger den i sig bytesdjurets innanmäte.

Mörtyngel. Fisken är en av Sveriges vanligaste 
sötvattenfiskar men återfinns även i brack-
vatten. De lever i stim och äter bland annat 
djurplankton, larver, kräfdjur, snäckor och 
insekter.

Storspiggyngel. Hannarna skaffar parnings-
dräkt under lekperioden och bygger ett bo på 
botten av växtdelar och njursekret. Hannen 
försöker sedan locka honor att lägga rom i boet 
som han kan befrukta. Hannen vaktar rommen 
tills de kläcks och stannar ca en vecka och 
skyddar ynglen.

Ryggsimmare. Detta lilla småkryp simmar på 
rygg, då och då flyter den upp till ytan för att 
hämta luft

Text: Madeleine Holst            
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Snäcka. Vattensnäckor är hermafroditer dvs. 
de är både hane och hona. Trots det måste de 
hitta en annan snäcka för att kunna para sig 
och lägga ägg.


