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Sammanfattning 
 
Under 2017 - 2020 genomfördes en studie för att utvärdera effekten av gäddfabriker 
(restaurerade eller anlagda våtmarker) på bestånden av gädda (Esox lucius) i Östersjöns 
kustområden. Utvärderingen skedde med hjälp av standardiserat sportfiske på kusten 
utanför tre gäddfabriker i Kalmarsund och på Ölands östra kust. Resultaten visade på en 
positiv effekt av gäddfabrikerna. Antalet gäddor var signifikant högre i närhet av anlagda 
våtmarker och lägre i referensområden som saknade kända lek-lokaler. Den positiva 
effekten var störst för de två gäddfabriker som anlagts tidigt och mindre för en sent anlagd 
våtmark. Totalt fångades över 900 gäddor med en könskvot starkt förskjuten mot honor. 
Områdena direkt utanför gäddfabriker visade på ett större antal yngre (mindre) individer än 
referens-områdena vilket poängterar våtmarkernas betydelse som reproduktionslokaler. 
Genom jämförelser av fångstplats och avstånd till gäddfabriken visades att distributionen av 
gädda är minst 20 km i diameter i kustbandet från våtmarkens mynningsområde. 
Standardiserat sportfiske för gädda visade sig vara en betydligt effektivare metod än 
provfiske med nät. Metoden var också reproducerbar över säsonger inom områden. Vid 
utnyttjande av sportfiske som metod rekommenderas att provtagningen sker på hösten. 
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Bakgrund 
 
År 2017 inleddes projektet om betydelsen av anlagda eller restaurerade våtmarker (s.k. 
gädd-fabriker) som lekområden för gädda (Esox lucius). Projektet har finansierats av 
stiftelsen Baltic Sea 2020 och har som målsättning att undersöka om våtmarker har 
betydelse för bestånden av vuxen gädda i Östersjöns kustområden. Anläggningen av 
våtmarker för att öka gäddbestånden är omfattande (över 70 stycken fram till 2019) och sker 
från Skåne hela vägen upp mot södra Norrlands-kusten (Gävle). Etableringen har skett i regi 
av Sportfiskarna, länsstyrelser, kommuner och lokala föreningar. I väldigt få fall har 
åtgärderna utvärderats eftersom det saknas metoder för att fastställa om bestånden har 
ökat eller minskat i kustbandet. Utvärderingen har oftast skett genom att antalet 
uppvandrande könsmogna gäddor och/eller antalet utvandrande yngel har kvantifierats. 
Både dessa undersökningsmetoder har påvisat positiva effekter efter våtmarks restaurering 
Nilsson 2014, Länsstyrelsen i Kalmar, 2020). Den viktigaste frågan kvarstår dock, om de 
restaurerade våtmarkerna faktiskt bidrar med en ökad förekomst av gädda i kustmiljön och 
hur stort kustområde som påverkas av gäddfabriken. 
 
Anläggningen av våtmarker för gädd-lek och uppväxt av yngel bygger på kunskap som tagits 
fram av forskargruppen för fiskekologi vid Linnéuniversitetet. I Östersjöns kustområden finns 
två ekotyper av gädda, en typ som vandrar upp i tillrinnande vattendrag/våtmarker för lek 
(anadrom gädda) och en andra typ som leker i havet (resident gädda). Andelen av de två 
ekotyperna är ungefär lika, kring 50%, men varierar mellan olika kustområden (Engstedt et 
al. 2010). Vandringen av könsmogen gädda upp i sötvatten på våren följs av lek i 
våtmarkerna och efter leken vandrar den vuxna fisken tillbaka ut i havet. Rommen kläcks 
sedan efter några veckor och ynglen utnyttjar de resurser (djurplankton, insekter och 
fiskyngel) och skydd som finns i den varma och näringsrika våtmarken för tillväxt. 
Huvuddelen av ynglen vandrar sedan ut i havet efter en till två månader. Den anadroma 
gäddan har ett utpräglat hem-beteende (likt lax, Salmo salar) och återvänder år efter år till 
samma lekområde (Engstedt et al. 2014, Larsson et al. 2015, Tibblin et al. 2016). Hem-
beteendet leder till att leken begränsas till fisk i ett speciellt vattendrag/våtmarksområde 
och över tiden utvecklas specifika populationer av gädda, där genetiken skiljer sig åt 
(Nordahl et al. 2019, Sunde et al. 2018). Detta medför samtidigt att fiskens fysiologi (t ex 
utseende, tillväxt, storlek, reproduktionspotential) och beteende (t ex lektid) skiljer sig åt 
mellan olika populationer (Berggren et al. 2016, Tibblin et al 2016). Vanligen anläggs eller 
restaureras våtmarker där det fortfarande finns gädda kvar. En översikt av gäddans ekologi i 
Östersjön och kunskapsläget om gäddfabriker finns publicerad i Ambio (Larsson et al 2015). 
 
Vi har valt att utnyttja sportfiske som en provtagningsmetod för gädda i kustområden. Valet 
har styrts av att provfisken med nät sällan ger fångster av gädda som kan utnyttjas för 
jämförelser mellan områden – antalet fiskar är för lågt (se nedan). Vidare har 
sportfiskemetoder utnyttjats för provtagning internationellt i t ex Tyskland och England 
(Arlinghaus et al. 2009) med goda och reproducerbara resultat. Ett tredje skäl för metoden 
är att målgruppen för att förstärka gäddbestånd är just sportfiskare och fiske-turism. 
 
Undersökningen baserades på en jämförelse mellan två lika stora kustområden (vikar), där 
det i det ena området finns en gäddfabrik (kallad gäddfabrik, GF) medan detta saknas i det 
andra området (kallad referens, REF). Områdena ligger nära varandra men är tydligt avskilda 



 3 

med uddar och öar. Vikarna fiskas samtidigt via två båtlag. I vårt fall fiskas tre skilda 
områden med och utan gäddfabrik (Lervik, Kronobäck-Okne och Harfjärden). Områdena har 
fiskats under tre år, under två säsonger (förleks-fiske under tidig vår och efterleks-fiske på 
hösten). Under minst en lekperiod sattes en elektroniska grind ut i bäcken vid 
gäddfabrikerna, för att registrera elektroniskt märkta fiskar från fiskena (PIT-märkning).  
 
När sportfiske utnyttjas som provtagningsmetod ska metoden definieras och standardiseras, 
precis som andra vetenskapliga metoder. Det förväntade resultatet är att viken med 
gäddfabrik ska ha ett större bestånd av gädda eftersom lekområdet ligger nära och 
spridningen av könsmogen fisk skulle ske i en gradient från kärnområdet. 
 
Standardiserat sportfiske och provtagning 
 
För utvärderingen valdes tre områden som inkluderande två av de först anlagda 
våtmarkerna i Sverige; Kronobäck-Okne (57.017842, 16.449108) som restaurerades 2008 och 
Lervik (57.073647, 16.520562) som anlades 2009. Båda våtmarkerna har sin avrinning till 
Kalmarsund, omlandet är blandat med skog, åker och ängsmark och har beskrivits ingående i 
ett flertal publikationer (Tibblin et al. 2015, Sunde et al. 2018). Som en tredje våtmark valdes 
Harfjärden (56.82144, 16.808492) på östra Öland som restaurerades klart under 2016, för att 
få en gäddfabrik med helt annorlunda miljö (kalk-berggrund, alvar-mark) och kustlinje och 
med en senare anläggning. Direkt utanför våtmarken och den tillrinnande bäcken (fiskvägen) 
fastställdes ett ca en km2 stort provtagningsområde (GF) genom utnyttjande av GIS och 
kartmaterial. På samma sätt definierades ett provtagningsområde i en närliggande vik som 
ett referensområde som saknade kända lekområden (REF). 
 
Provtagningen utfördes med standardiserat sportfiske. För varje område fiskades GF och REF 
samtidigt med två båtlag (två fiskare per båt utrustad med utombords- och el-motor) under 
5 timmar (effektivt fiske kallad ansträngning). Varje provtagningsomgång inkluderade tre 
fisken under en vecka för varje område, vilket resulterade i totalt 18 fisken för tidsperioden 
och 108 fisken under det treåriga projektet (Bilaga 2, 2017 - 2020). Samtliga provtagningar 
genomfördes av vana sportfiskare (n=10) som alternerades slumpvis mellan båtarna för att 
undgå individuella effekter av fiskaren. Båtlaget avgjorde själva var fisket skulle ske i 
provtagningsområdet. 
 
Det standardiserade fisket innebar att samma utrustning (spö, rulle, lina, tafsar) utnyttjades 
av provfiskarna. Ett definierat och lika urval av beten anpassade för gädda fanns tillgängliga 
för varje fiskare (Figur 2, totalt ett tjugotal beten från gummijiggar till traditionella 
skeddrag), men valet av bete avgjordes av fiskaren själv. Varje båtlag utrustades med tidur 
och en knut-lös håv. 
 
Vid fångst av gädda registrerades omedelbart längd, vikt, kön, status (kondition), fångsttid, 
bete, kroknings-status och GPS-position. Gäddan märktes därefter individuellt med en PIT-
tag som injicerades mellan infästningen till bukfenorna i den sk bäckengördeln., ett fenklipp 
togs för DNA-analyser och slutligen tog ett par fjäll för översiktlig ålderanalys. Därefter 
återutsattes fisken på samma plats som den fångades. 
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Figur 1. Provtagningsområde (GF och REF) för Lervik (överst) och för Kronobäck-Okne (GF 
och REF). Punkter anger fångst av en eller flera gäddor under den tre-åriga 
provtagningsperioden. 
 

 
 
Figur 2. Beten som utnyttjades i projektet. 
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Resultat och diskussion 
 
Totalt fångades 918 gäddor under projektets gång, 564 stycken i vikar med gäddvåtmarker 
och 354 i referensområdena. När resultaten testades statistiskt (med en ”mixed model”, se 
bilaga 1 för statistiska analyser) fanns en signifikant, positiv effekt av gäddvåtmarker på 
bestånden av gädda (mätt som fångst per timme och spö). Således är bestånden av gädda 
större i samtliga tre områden med gäddfabriker än i de områden som saknar våtmarker 
(Figur 3). Vår huvudsakliga frågeställning är därmed besvarad, våtmarker påverkar 
gäddbestånden i havet positivt.". 
 

   
 
Figur 3. Skillnader i fångst av gädda per spö och timme mellan och inom områden (zoner) för 
provfisken under 2017 till 2020. 
        
Den statistiska analysen visar vidare på en skillnad mellan områden med våtmarker. De 
äldsta våtmarkerna, Lervik och Kronobäck-Okne, har den största positiva effekten på 
bestånden i området utanför, medan effekten är lägre i området utanför Harfjärden. 
Harfjärdens våtmark slutliga restaurering skedde under 2016. Det har tidigare visats att 
yngelproduktionen i våtmarker kan öka redan året efter en restaurering (Nilsson et al. 2014), 
och att ökningen sedan fortsätter under flera år. Detta är dock avhängigt hur ingreppen i 
våtmarken genomförs, där större fördjupningar och borttagande av vegetation medför en 
längre fas innan våtmarken fungerar som rekryteringsområde. En annan faktor är gäddans 
tillväxt efter yngelstadiet, där hannar når könsmogen ålder (fångstbar storlek) efter 2-3 år 
och honor efter 3-4 år. Både ingreppen i Harfjärden och tillväxtfaktorn påverkade troligen 
det fångsbara beståndet av gädda i området utanför gäddfabriken.  
 
Provfiskena genomfördes under vår och höst med undantag för 2018. Här var flera av 
områdena islagda då fisket skulle ske och provtagningen genomfördes istället på sommaren 
(här inkluderat i vår-fiske). I område Harfjärden och Lervik (både i gäddfabrik och referens) 
togs mest fisk på våren, medan i Kronobäck-Okne fångades flest gäddor på hösten i 
gäddfabriken. I referens-viken till Kronbäck togs flest gäddor på våren (Bilaga). Antalet 
gäddor som fångades är representativt och tillräckligt stort statistiskt oavsett säsong för att 
kunna utvärderas. Enligt våra resultat kan således kan bestånden av gädda provfiskas och 
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utvärderas över tiden genom förleks- eller höstfiske. Det finns emellertid andra aspekter 
som påverkar. Förleks-fiske (vårfiske) är inte definierat tidsmässigt. Våren kan vara tidig eller 
sen beroende på temperatur och is-läge och därmed gäddans lek. Detta medför att 
provfisket måste anpassas till väderförhållanden, vilket är en klar nackdel. Dessutom är 
fisken redan anpassad för lek och rommen är anlagd hos honorna, vilket ur etisk synpunkt 
gör ett provfiske tvivelaktigt. Vi rekommenderar därför att denna typ av provfiske genomförs 
på hösten. 
 
Att gäddfabriker påverkar bestånden av gädda i närliggande kustområdet kan utvärderas på 
andra sätt än genom antalsmässiga fördelningar. Om rekryteringen av gädda och 
migrationen mot havet ökar från våtmarken så bör yngre (och mindre) gäddor öka i 
beståndet utanför gäddfabriken jämfört med referensområdet som ligger längre bort. Detta 
var också fallet. Fisken i områden med gäddfabriker är mindre än gäddor i 
referensområdena (linjär modell med längd som respons variabel och område, zon och kön 
inkluderat som förklaringsvariabler, se bilaga 1 för statistisk analys). Detta gällde för både 
honor och hannar. 

 
 
Figur 4. Medellängd för gädda fångade i vik med gäddfabrik och i referens-viken 
 
I samtliga provtagningsområden, både med och utan gäddfabriker, fångades fler honor än 
hannar (Figur 5). Skillnaderna var i flera fall stora, med en könskvot på 0,9 i Harfjärden , 0,7 i 
Lervik och 0,65 i Kronobäck-Okne. Vi har i tidigare undersökningar konstaterat att 
könskvoten är förskjuten mot honor i lekområdena, men inte i denna omfattning. 
Dödligheten för fisk under lekperioden är högre för mindre fisk och tillväxten hos honor är 
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betydligt högre än för hannar efter könsmognad (en s.k. könsdimorfism). Hannar hos gädda 
håller inga revir under leken, istället leker flera hannar med honan i omgångar (Larsson 
2015). Beteendet ger en selektion mot att hannarna blir mindre än honorna, i motsats till 
revirhävdande fiskarter som t ex lax (Salmo salar). Förklaringen till att fler honor fångas kan 
vara den högre tillväxten och anläggningen av rom (som är ca 15% av kroppsvikten, Medford 
and Mackay 1978). Detta kräver energi vilket medför högre och intensivare födo-sök över 
större områden. Detta i sin tur gör sannolikheten större att fånga en hona än en hanne 
under sportfiske. 
 

 
Figur 5. Köns-kvoter för gädda i vikar med gäddfabriker och referensområden. Figuren 
bygger på samtliga data från 2017 - 2020. 
 
 Vi undersökte gäddor som märkts med elektroniska märken under fiskena i samtliga 
provtagningsområden och relaterade detta till hur många och vilka individer som migrerade 
till gäddfabrikerna (och detekterades på de elektroniska grindarna, Figur 6). Samtidigt 
kontrollerade vi avståndet från respektive gäddfabrik till fångstplatsen (individuellt) för att få 
en spridningsbild av gädda från gäddfabriken ut i kustområdet (Figur 7). 
 

 
 
Figur 6. Andel spöfångade gäddor som migrerade till en gäddfabrik för lek. 
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Figur 7. Avstånd från fångstplats till gäddfabrik med exempel från Lervik. Avståndet är 
beräknat som ”kortaste simsträcka”. Den röda punkten anger gäddfabiken 
 
 

 
 
 
Den högsta andelen märkta fiskar som migrerade till gäddfabriken var i Harfjärden. Här 
återvände över 60% av gäddorna till våtmarken, både från viken direkt utanför gäddfabriken 
och från referensområdet. Denna kuststräcka är representativ för östra Öland, där större 
delen är öppen mot havet och saknar skärgård (i motsats till gäddfabrikerna på fastlandet). 
Detta innebär att våtmarken har stor betydelse för reproduktionen, det finns få lekplatser 
för gädda. Således utgör gäddfabriken en föryngringsplats också för gäddor i 
referensområdet. För gäddfabriken i Lervik var återvändandet kring 60% för fisk i området 
utanför våtmarken. För fisk i referensområdet återvände ca 10%, vilket innebar att gäddorna 
i detta område också har andra lekområden. För gäddfabriken i Kronobäck-Okne saknas 
tillförlitliga uppgifter under 2019 då den elektroniska grinden sattes ut för sent (höga 
vattenflöden) och hade tekniska problem. Under 2020 återvände ca 40% av den märkta 
fisken till Kronobäck-Oknes gäddfabrik från området utanför, medan ca 5% återvände från 
referensområdet. Resultaten visar betydelsen av gäddfabriker för gäddans reproduktion. 
 
Vi studerade spridningsbilden av gädda från lekområdena ut på kusten genom GIS. 
Avståndet från fångstplatsen där gäddan märktes till den elektroniska grinden där PIT-tag 
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märkta gäddor passerade, mättes som ”kortast möjliga sim-väg”. Mätningarna tog hänsyn till 
uddar, öar, eller andra hinder. Eftersom provfiske-området direkt utanför en gäddvåtmark är 
begränsat till ett antal km2, är avstånds-mätningarna också begränsat av detta område (inga 
gäddor fångade och märktes längre ut). Samma typ av begränsning gällde för 
referensområdena, som dock låg längre från gäddfabrikerna. Vidare innebär en skärgård 
(Lervik, Kronobäck-Okne) fler uddar och öar än öppen kust (Harfjärden), vilket kan förlänga 
avståndet ”kortast möjliga sim-väg”. Medelavståndet från fångstplats till gäddfabrik var 0,7 
km för Harfjärden, 1,8 km för Lervik och 1,5 km för Kronobäck-Okne. Motsvarande avstånd 
från referensområdena var längre, 3,7 km för Harfjärden, 8,5 km för Lervik och 3,0 km för 
Kronobäck-Okne. De längsta ”sim-vägarna” för individuella fiskar var 4,0 till 9,3 km, där fisk 
från Harfjärden förflyttade sig den kortare sträckan och fisk från Lervik den längre. 
Resultaten visar att distributionen av gädda från ett våtmark till kustområden sker i en 
diameter av minst 20 km.  
 
Slutligen jämförde vi metoden sportfiske med standardiserade nätfisken. Metoderna bygger 
på liknade enheter, för sportfiske valde vi enheten fångst per båt och timme och för nätfiske 
utnyttjades fångst per nät och dygn (standard, nätet läggs över natten). I jämförelsen tas 
främst hänsyn till den ansträngning (”catch per unit effort” , CPUE) som genomförts. För 
sportfiske varierade CPUE (medelvärde för fiskeområdena) mellan 0,9 till 2,8 per båt och 
timme. För nätfiske utnyttjades den sammanställning som gjorts av Hansen et al. (2020) från 
ett flertal kustlokaler. CPUE för detta fiske låg långt under 1 och vanligen under 0,4. En grov 
beräkning med skattning i CPUE med 1,6 gäddor per timme och båt (medelvärde) för 
sportfiske och 0,4 gäddor per nät och dygn för provfiske med nät visar på en substantiell 
skillnad i ansträngning. I detta projekt fångades 918 gäddor. Med utnyttjande av sportfiske 
skulle detta innebära en tidsåtgång om 918/1,6 vilket ger en tidsåtgång av 574 timmar. För 
att uppnå samma resultat med nätfisken skulle tidsåtgången vara 2 295 dygn. Jämförelsen är 
synnerligen grov och de två fiskemetoderna är inte direkt jämförbara, men visar att fångst-
effektiviteten för gädda genom sportfiske är betydligt högre än för nätfiske. Samtidigt visar 
resultaten från sportfisket att fångsterna (CPUE) inte skiljer sig speciellt mycket mellan 
säsonger inom samma område, vilket visar att metoden ger resultat med hög 
reproducerbarhet (Bilaga 2). 
 
Resultaten från projektet ”Gäddfabriker – spelar de någon roll för bestånden i Östersjöns 
kustområden” kan sammanfattas i punktform enligt följande: 
 
*Gäddfabriker ökar beståndet av gädda i kustområden 
 
*Distributionen av gädda från en gäddfabrik är minst 20 km i diameter i kustbandet från 
våtmarkens mynningsområde.  
 
*Standardiserat sportfiske är en effektiv och reproducerbar metod för provfiske av gädda. 
 
*Vid utnyttjande av sportfiske som metod rekommenderas att provtagningen sker på hösten 
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Bilaga 1. Statistik 
 

Skillnader i fångst av gädda/spötimme mellan och inom (zoner) områden. För att utreda 
effekterna om vikar med gäddfabrik och vikar utan känt reproduktionsområde avseende 
CPUE (fångst/spötimma) analyserades data med en ”mixed model” i statistikprogrammet R. 
Område (Harfjärden – Lervik - Kronobäck-Okne), Zon (PF-REF), År (2017-2020) och säsong 
(vår-höst-försommar) modellerades som fixed effects medan fisketillfälle (3 varje säsong) 
inkluderades som en ”random effect” för att kontrollera för ”repeated measures” (statistisk 
effekt av denna utvärderades ej). För att utreda om områden svarade olika avseende effekt 
av zon (våtmark/ej våtmark) inkluderas även Område*Lokal interaktionen. Analysen visade 
på effekter av alla faktorer enligt följande: Område:  c2	=	12.58,	df	=	2,	p	=	0.0019;	Zon:	c2	
=	11.56,	df	=	1,	p	=	0.0007;	År:	c2	=	27.97,	df	=	3,	p	<	0.0001;	Säsong:	c2	=	28.89,	df	=	
2,	p	<	0.0001;	Område*Lokal:	c2	=	11.06,	df	=	2,	p	=	0.0039.	För	att	summera	visar	data	
på	en	övergripande	effekt	av	Våtmark	men	att	omfattningen	(men	inte	riktningen)	av	
effekten	skiljer	mellan	våtmarker.	Detsamma	gäller	avseende	år	och	säsong	vilket	har	en	
tydlig	effekt	avseende	CPUE.	
	
För utreda skillnader i storleksfördelning av gädda mellan zoner men samtidigt ta skillnader 
mellan säsong och könsfördelning i beaktning så gjordes en linjär modell (regression) med 
längd som respons variabel och område, zon och kön inkluderat som förklaringsvariabler. 
Analysen visade på effekter av samtliga variabler enligt följande: Område: F2,	897	=	23.11,	p	
<0.0001;	Zon:	F	1,	897=	43.27,	p	<0.0001;	Kön:	F1,	897	=	223.18,	p	<	0.0001.	Analysen	
visar	att	medellängden	generellt	sett	är	större	i	referensområden	och	mönstren	verkar	
likvärdiga	i	båda	könen. 
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 Bilaga 2. Antal gäddor fångade 2017 – 2020 i gäddfabriker och referensområden  

   
 
 
  

 
 
   
 

Harfjarden  Pike Factory Reference Area  Lervik Pike Factory Reference Area  Okne Pike Factory Reference Area 

Autumn 17 2 9  Autumn 17 34 7  Autumn 17 49 34 

Summer 18 3 1  Summer 18 65 18  Summer 18 30 22 

Autumn 18 29 8  Autumn 18 39 33  Autumn 18 47 27 

Spring 19 45 52  Spring 19 84 26  Spring 19 20 52 

Autumn 19 3 1  Autumn 19 37 7  Autumn 19 28 11 

Spring 20 11 14  Spring 20 19 19  Spring 20 19 13 

Total 93 85  Total 278 110  Total 193 159 

           
Effort (hours)           

Harfjarden  Pike Factory Reference Area  Lervik Pike Factory Reference Area  Okne Pike Factory Reference Area 

Autumn 17 16,5 16,5  Autumn 17 16,5 16,5  Autumn 17 16,5 16,5 

Summer 18 9 9  Summer 18 16,5 16,5  Summer 18 16,5 16,5 

Autumn 18 16,5 16,5  Autumn 18 16,5 16,5  Autumn 18 17 16,5 

Spring 19 16,5 16,5  Spring 19 16,5 16,5  Spring 19 16,5 16,5 

Autumn 19 13,5 12  Autumn 19 17 16,5  Autumn 19 16,5 16,5 

Spring 20 15 15  Spring 20 17 16,5  Spring 20 14,33 14,33 

Total 87 85,5  Total 100 99  Total 97,33 96,83 

           
CPU (catch per unit(boat) effort)          

Harfjarden  Pike Factory Reference Area  Lervik Pike Factory Reference Area  Okne Pike Factory Reference Area 
Autumn 17 0,12 0,55  Autumn 17 2,06 0,42  Autumn 17 2,97 2,06 

Summer 18 0,33 0,11  Summer 18 3,94 1,09  Summer 18 1,82 1,33 

Autumn 18 1,76 0,48  Autumn 18 2,36 2,00  Autumn 18 2,76 1,64 

Spring 19 2,73 3,15  Spring 19 5,09 1,58  Spring 19 1,21 3,15 

Autumn 19 0,22 0,08  Autumn 19 2,18 0,42  Autumn 19 1,70 0,67 

Spring 20 0,73 0,93  Spring 20 1,12 1,15  Spring 20 1,33 0,91 

Average 0,98 0,88  Average 2,79 1,11  Average 1,96 1,63 

CPU (catch per unit(fisherman) effort)          

Harfjarden  Pike Factory Reference Area  Lervik Pike Factory Reference Area  Okne Pike Factory Reference Area 

Autumn 17 0,06 0,27  Autumn 17 1,03 0,21  Autumn 17 1,48 1,03 

Summer 18 0,17 0,06  Summer 18 1,97 0,55  Summer 18 0,91 0,67 

Autumn 18 0,88 0,24  Autumn 18 1,18 1,00  Autumn 18 1,38 0,82 

Spring 19 1,36 1,58  Spring 19 2,55 0,79  Spring 19 0,61 1,58 

Autumn 19 0,11 0,04  Autumn 19 1,09 0,21  Autumn 19 0,85 0,33 

Spring 20 0,37 0,47  Spring 20 0,56 0,58  Spring 20 0,66 0,45 

Average 0,49 0,44  Average 1,40 0,56  Average 0,98 0,81 
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Bilaga 3. Längd- och viktfrekvens av gäddor fångade 2017 -2020 i gäddfabriker och 
referensområden. 
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