Uppdaterad 20140207

Instruktion för att söka elfiskeresultat i Elfiskeregistret (SERS,
Svenskt ElfiskeRegiSter)
Kontaktperson: Berit Sers (berit.sers@slu.se)

OBS! Koordinaterna i alla rapporter anges i RT90
I Svenskt ElfiskeRegiSter finns elfiskeresultat från hela landet. Fångade arter och
beräknade tätheter vid olika elfisketillfällen, data över hur tätheter av lax och öring
förändrats över tid (s k tidsserier), medeltätheter av olika fiskarter, bedömning av
ekologisk status, VIX (VattendragsIndeX), individlängder m m. Resultaten är
sammanställda i ett antal olika rapporter som kan skrivas ut eller laddas ned, i ex
Excelformat.
I menyn till vänster, under Databaser, återfinns resultaten från provfisken i
vattendrag. Under den länken väljer man om man vill se hela databasens
omfattning, söka på ett geografiskt urval eller om man enbart vill se resultat från
elfisken utförda inom de nationella programmen Integrerad KalkEffektUppföljning
(IKEU) eller Nationella MiljöÖvervakningen (NMÖ).

Rubrik: Elfiskeregistrets omfattning och datum för senaste
uppdatering

Diagrammet visar hela databasens omfattning. Där finns också uppgift om senaste
uppdatering, antal elfiskelokaler och –tillfällen samt tidigaste och senaste fiskedatum.

Rubrik: Elfiskeresultat finns här (alternativt gulbruna knappen uppe

till höger)
Här finns högst upp ett antal valmöjligheter; man klickar för vilket vattendistrikt
(indelning i vattendistrikt, se bilaga 1, sist i denna information), vilket
huvudavrinningsområde, län, kommun, vattendragsnamn och vilken elfiskelokal (eller
flera val i kombination) man vill se. Välj i rullmenyerna. Mellan valen i menyerna,
klicka någonstans i det blå fältet utanför rullmenyn. Tryck sedan på View Reportknappen längst bort till höger. Ett antal rapporter dyker då upp till vänster.
Se exempel på rapporternas utseende och innehåll nedan.

Beroende på hur stora datamängder man väljer så kan det ta lite tid att skapa
rapporten. Tänk speciellt på att rapporten Längder Individdata kan generera mycket
stora mängder data om man inte begränsar sitt urval och tar därmed också lång tid
att få fram.
Hantering av data/resultat
Under det geografiska urvalet finns en meny, bl a en ruta som anger hur många
sidor rapporten är på. För att bläddra vidare, använd knapparna till höger om rutan
med antal sidor. Där finns också en ’Bakåt’-pil, som hjälper dig att komma till
föregående sida/rapport. I menyn finns också utskrifts- och nedladdningsmöjligheter.
Tillgängliga rapporter är:
Rapport Omfattning av urval; Visar hur många elfiskelokaler och elfisketillfällen
samt första och sista fiskedatum som finns i det urval man har valt.

Rapport Artförekomst; Välj i geografiskt urval. Ange art i rullmenyn längst upp
och tryck View Report-knappen så kommer alla förekommande arter och beräknade
tätheter och var de finns upp. Visas bara en art och det inte finns något värde i
kolumnerna så innebär det att arten fångats men täthet har inte kunnat beräknats.

Rapport Fångst per elfisketillfälle; Visar fångade arter samt beräknade tätheter
vid resp elfisketillfälle. Visas bara en art och det inte finns något värde i kolumnerna
så innebär det att arten fångats men täthet har inte kunnat beräknats.

Rapport Ekologisk status, VIX; Bedömning av ekologisk status för elfisketillfället
och medelvärde för lokalen i klasserna 1-5, där klass 1 = hög status, 2 = god status,
3 = måttlig status, 4 = Otillfredsställande status, 5 = Dålig status.
Bakgrundsrapport; Fiskeriverket Informerar, Finfo, nr 2007:5, Bedömningsgrunder
för fiskfaunans status i rinnande vatten – utveckling och tillämpning av VIX.)

Rapport Antal fiskade lokaler per län och år; Visar vilka lokaler som fiskats vilka
år inom valt län. Här måste man också pricka för vilka år man är intresserad av i
menyn högst upp som dyker upp när man klickat på rapporten i huvudmenyn. Vill
man se elfiskeresultaten för en lokal kan man klicka på länken.

Rapport Antal fiskade lokaler per kommun och år; Visar vilka lokaler som
fiskats vilka år inom vald kommun. Här måste man också pricka för vilka år man är
intresserad av i menyn högst upp som dyker upp när man klickat på rapporten i
huvudmenyn. Vill man se elfiskeresultaten för en lokal kan man klicka på länken.

Rapport Medeltätheter Laxfiskarter per län och kommun; Visar medeltätheter
per län och kommun för fångade laxfiskarter. Kan användas som jämförelsevärden.

Rapport Medeltätheter Öring per län och kommun; Visar medeltätheter av
öring per län och kommun (fördelat på vattendragsbredd och strömlevande och
vandrande bestånd. Utförarens bedömning om typ av population). Kan användas
som jämförelsevärden.

Rapport Medeltätheter Övriga arter per län och kommun; Visar medeltätheter
av övriga arter per län och kommun. Kan användas som jämförelsevärden.

Rapport Provfiskedata; Visar lite kringinformation om själva elfisket. Här finns bl a
uppgift om vattendragsbredd, lokalbredd, lokallängd, avfiskad yta, dominerande
bottensubstrat, VIX-klassning, vem som utfört fisket, m m.

Rapport Tidsserier Lax; Visar laxtätheter över tid för en elfiskelokal i tabell och
som diagram.

Rapport Tidsserier Öring; Visar öringtätheter över tid för en elfiskelokal i tabell
och som diagram.

Rapport Längder Individdata; Visar individlängder per elfiskelokal och art.

Rapport Längder Sammanställning; Visar min- max- och medellängd samt antal
längder per art och elfiskelokal.

Nationellt program, Integrerad Kalkeffektuppföljning, IKEU
Rapport Nationellt program, Integrerad Kalkeffektuppföljning, IKEU; Visar
vilka vattendrag och elfiskelokaler som ingår i programmet samt fiskedatum.
Uppdrag från Havs- och vattenmyndigheten (HaV).

Resten av rapporterna, v.g. se rubriken eller knappen ’Elfiskeresultat finns här’.
Rapporterna i de nationella programmen visar bara resultat från de vattendrag och
lokaler som ingår i programmen.

Nationellt program, Nationell Miljöövervakning, NMÖ
Rapport Nationellt program, Nationell Miljöövervakning, NMÖ; Visar vilka
vattendrag och elfiskelokaler som ingår i programmet samt fiskedatum. Uppdrag från
Havs- och vattenmyndigheten (HaV).

Resten av rapporterna, v.g. se rubriken eller knappen ’Elfiskeresultat finns här’.
Rapporterna i de nationella programmen visar bara resultat från de vattendrag och
lokaler som ingår i programmen.

Bilaga 1. Indelning i Vattendistrikt (se karta nedan)
Bottenvikens vattendistrikt – består av avrinningsområdena fr o m nr 1 Torneälven
t o m nr 30 Öreälven.

Bottenhavets vattendistrikt – består av kustområdet 30/31 mellan Öreälven och
Leduån t o m avrinningsområde nr 53 Dalälven.

Norra Östersjöns vattendistrikt - består av kustområdet 53/54 mellan Dalälven och
Tämnarån t o m avrinningsområde nr 66 Kilaån.

Södra Östersjöns vattendistrikt - består av kustområdet 66/67 mellan Kilaån och
Motala ström t o m avrinningsområde nr 94 Råån, samt 119 Öland och
avrinningsområdena på Gotland (117, 117/118, 118, 118/117).

Västerhavets vattendistrikt - består av kustområdet 94/95 mellan Råån och Vege å,
t o m avrinningsområde nr 113 Glomma (till Norge).

