NatiOnellt Register över Sjöprovfisken
Instruktion för sökning av data
och beskrivning av rapporter

Uppdaterad 2016-10-07

OBSERVERA!
Vid publicering av data och resultat refereras till
Nationellt Register över Sjöprovfisken – NORS. yyyy. Sveriges lantbruksuniversitet (SLU),
Institutionen för akvatiska resurser. http://www.slu.se/sjoprovfiskedatabasen[yyyy-mm-dd].

Om man använder webbläsaren MS Internet Explorer 9 ska man,
för att sökningen ska fungera, lägga till den här webbplatsen i
”Inställningar för kompabilitetsvyn” i menyn ”Verktyg”. I vissa
rapporter fungerar tidigare versioner av IE bättre. Även Firefox
och Chrome fungerar bättre i en del rapporter.

Det finns 4 olika sökingångar till data:
• Sjöurval
• Geografiskt urval
• Nationell miljöövervakning, NMÖ
• Nationell kalkeffektuppföljning, IKEU
Dessutom finns en rapport som visar databasens
aktuella omfattning och när den senast uppdaterades.
När man klickar på en sökingång öppnas ett nytt fönster
och det är således lätt att hitta tillbaka till denna sida.
Hämta data
Här hittar du instruktioner för sökning i och nedladdning från databasen.
Databasens omfattning
Sjöurval
Geografiskt urval
Nationell miljöövervakning, NMÖ
Nationell kalkeffektuppföljning, IKEU

I Sjöurval kan man söka på namn eller ID (xxxxxx-yyyyyy)
alternativt del av namn eller ID på sjö eller vattendrag.

• Ange söksträng för det vatten som eftersöks och tryck Enter (ovan har stensjön
skrivits som söksträng och alla sjöar som innehåller ”stensjön” kommer fram i
listan)
• Kryssa i den/de sjöar som eftersöks och tryck på ”View Report” för att se
rapporterna

Vanliga namn, som Stensjön, kan ge många träffar.
Då är det bra om man vet vattnets ID. Annars kan
man välja alla (Select All) och sedan i rapporten ”Sjöoch vattendragsdata” hitta rätt via län, kommun etc
och därefter göra ett nytt val med enbart rätt vatten.
Det är dock inget säkert sätt att hitta rätt. Det kan
finnas flera vatten med samma namn i samma
kommun!

Om man inte får fram några vatten i listan kan det
bero på två saker:
• fel stavning; prova annan stavning
• vattnet saknas i databasen

I Geografiskt urval kan man plocka fram alla data från
ett geografiskt område definierat ur hydrologiska
och/eller administrativa gränser. Denna ingång är
lämplig om man vill välja vatten fritt från ett definierat
område.
Man börjar med att välja vattendistrikt
• Om du inte vet (eller vill söka i hela landet), välj ”Select All”
• Klicka nånstans vid sidan om i det blå fältet, eller tryck Enter,
som sätter igång sökmotorn

Nästa steg är att välja huvudavrinningsområde (endast
områden från var det finns provfiskedata visas i listan).
• Om du inte vet, välj ”Select All”
• Klicka nånstans vid sidan om i det blå fältet, eller tryck Enter,
som sätter igång sökmotorn

Nu är län, kommuner och vatten från var det finns provfisken i området
valbara (har man valt ”Select All” på vattendistrikt och
huvudavrinningsområden är nu alla databasens vatten valbara).
• Klicka nånstans vid sidan om i det blå fältet efter varje val, eller tryck
Enter, om även län och/eller kommun väljs
• Avsluta med att klicka på ”View Report” för att ta fram rapporterna

I urvalen NMÖ respektive IKEU är sjöarna redan valda. Alla sjöar
som ingår i nuvarande program, och enbart dessa sjöar, finns med i
rapporterna. Sjöarna fiskas på uppdrag av Havs- och
Vattenmyndigheten.
• I urvalet NMÖ redovisas de 45 nationella trendsjöarna. 15 av sjöarna provfiskas årligen
medan de övriga 30 fiskas vart sjätte år, i praktiken 5 sjöar om året.
• I urvalet IKEU redovisas 20 sjöar inom det nationella programmet integrerad
kalkeffektuppföljning. Där ingår såväl sjöar som kalkas regelbundet (8 st) som okalkade
referenssjöar (6 st) och sjöar där kalkningen avslutats (6 st). 17 av sjöarna fiskas årligen
medan 3 sjöar fiskas med 2-3 års mellanrum.

Hämta data
Här hittar du instruktioner för sökning i och nedladdning från databasen.
Databasens omfattning
Sjöurval
Geografiskt urval
Nationell miljöövervakning, NMÖ
Nationell kalkeffektuppföljning, IKEU

I rapporterna som beskrivs på följande sidor
redovisas såväl grunddata som beräknade värden.
Överst i rapporterna finns en rad funktioner:
Göra nytt val (avsluta med ”View Report”)
Zooma
Ladda ner

Söka i rapporten
Gå tillbaka till huvudrapporten
Bläddra i rapporten (scrolla går inte)
Om det inte fungerar eller om du vill lämna synpunkter och förslag på nya rapporter, kontakta:
Anders Kinnerbäck
anders.kinnerback@slu.se
Tel: 010-478 42 34

Omfattning data
Liten översikt över urvalet
•
•
•
•
•

Senaste uppdatering av databasen
Antal fiskade vatten
Antal provfiskeundersökningar
Datum för tidigaste fisket
Datum för senaste fisket

Sjö- och vattendragsdata
Uppgifter om vattnens geografi och morfometri
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vattnets namn och ID (SMHI-SVAR)
Typ av vatten (S=sjö, V=vattendrag, D=damm)
Koordinat SWEREF99TM nord
Koordinat SWEREF99TM öst
Koordinat RT90 X
Koordinat RT90 Y
Vattnets höjd över havet (meter)
Vattnets area (hektar)
Vattnets maximala djup (meter)
Vattnets medeldjup (meter)
Länstillhörighet (för mynningskoordinaterna)
Kommuntillhörighet (för mynningskoordinaterna)
Vattendistrikt (enligt EU:s ramdirektiv för vatten)
Huvudavrinningsområde (enligt SMHI:s indelning av avrinningsområden)
Limnisk ekoregion (enligt Naturvårdsverkets författningssamling, NFS 2006:1)

Provfiske kringdata
Uppgifter om redskap, nättyp etc för varje provfiske.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fiskedatum (första nätläggningskvällen, också ett ID som skiljer provfisken i samma sjö)
Lokal-ID för lokal/område/station (i regel endast i stora sjöar)
Lokalens namn (normalt fiskas hela sjön, i stora sjöar t ex en vik eller fjärd)
ID för vattenförekomst (enligt SMHI-SVAR)
Typ av bottennät (koderna definieras i rapporten Beskrivning nättyper)
Antal satta bottennät (ansträngningar) under provfisket
Typ av pelagiska nät/skötar (koderna definieras i rapporten Beskrivning nättyper)
Antal satta pelagiska nät/skötar (ansträngningar) under provfisket
Kvalitet (standardiserat fiske, inventeringsfiske eller oklassificerat fiske)
Värde på EQR8 (bedömningsgrunder enligt Naturvårdsverket, Handbok 2007:4 Bilaga A)
Ansvarig organisation/dataägare/beställare av provfisket
Utförare av provfisket
Definierat program eller annat syfte med provfisket

Fångst per provfiske
Beräknad fångst per nät/ansträngning (cpue, catch per unit effort)
•
•
•
•
•
•

Antal satta nät i provfisket, bottennät respektive pelagiska nät
Antal fångade individer av varje art, i bottennät respektive pelagiska nät
Vikt av varje art, i bottennät respektive pelagiska nät
Antal per nät och art (cpue), i bottennät respektive pelagiska nät
Vikt per nät och art (cpue), i bottennät respektive pelagiska nät
Totaler per provfiske, bottennät respektive pelagiska nät

Fångst per djupzon
Beräknad fångst per ansträngning (cpue)
•
•
•
•
•
•

Antal satta nät per djupzon, bottennät respektive pelagiska nät
Antal fångade individer av varje art, i bottennät respektive pelagiska nät
Vikt av varje art, i bottennät respektive pelagiska nät
Antal per nät och art (cpue), i bottennät respektive pelagiska nät
Vikt per nät och art (cpue), i bottennät respektive pelagiska nät
Totaler per djupzon, i bottennät respektive pelagiska nät

Fångst medel per vatten
Genomsnitt och standardavvikelse av fångst per ansträngning, art och metod (valbart
om vattnet någon gång har fiskats med metoden). Standardiserade fisken ger de
kvantitativt säkraste siffrorna. Beräkningarna grundas på de provfisken då arten fångats
(Antal fisken).

Fångst medel per art
Genomsnitt och standardavvikelse av fångst per ansträngning per art, metod och
nättyp för hela urvalet. Standardiserade fisken ger de kvantitativt säkraste siffrorna
(valbart om vattnen någon gång har fiskats med den metoden). Beräkningarna grundas
på de vatten (Antal vatten) och provfisken (Antal fisken) då arten fångats, i bottennät
respektive pelagiska nät.

Fångst arter förekomst
Fångst per ansträngning artvis för hela urvalet. Rapporten är avsedd att ge en översikt
av var och när en viss art fångats. Endast de arter som förekommer i urvalet är valbara
i artlistan.

Fångst grunddata
Antal och vikt av varje art i varje enskilt nät
•
•
•
•

Nätets löpnummer i provfisket
Nätet är fiskat bottensatt (B) eller pelagiskt (P)
Nätkod (koderna definieras i rapporten Beskrivning nättyper)
Djup1 och Djup2 är vattendjupen vid nätets ändar

Individernas totallängder, frekvenser
Alla fångade fiskar grupperade i intervall om 10 mm. Saknade intervall innebär att inga
fiskar i dessa storlekar fångats.

Individlängder sammanställning
Antal, minst, störst och medellängd per art.

Individlängder grunddata
Alla längdmätta individer i varje enskilt nät

EQR8 Ekologisk status
Värde på EQR8 och klassning av
ekologisk status baserat på fisk
(bedömningsgrunder enligt
Naturvårdsverket, Handbok 2007:4
Bilaga A). Redovisas endast för
standardiserade fisken.

OBS! Officiell ekologisk status för en
sjö redovisas i databasen VISS
(www.viss.lansstyrelsen.se) och kan
skilja sig från den status som
redovisas här.

Åldersdata sammanställning
Siffrorna på ålder skall läsas som 0+ (årsungar, ensomrig fisk), 1+ (tvåsomrig fisk), 2+
(tresomrig fisk) o s v. Åldersdata finns framförallt från de nationella programmen, sällan
för övriga sjöar i databasen.

Åldersdata grunddata
Åldersdata finns framförallt från de nationella programmen, sällan från övriga vatten.
•
•
•

Individnumret är fiskens löpnummer i åldersprovtagningen
Kön anges med koder (förklaring finns i rapporten)
Siffrorna på ålder skall tolkas som 0+ (årsungar, ensomrig fisk), 1+ (tvåsomrig fisk) o s v.

Beskrivning nättyper
Beskrivning av de olika varianter av nät som förekommer i databasen
•
•
•
•
•

Nätets kod används i övriga rapporter
Nättyp ger en kort beskrivning och anger om nätet är avsett för bentiskt eller pelagiskt fiske. Det
förekommer att man använt bottennät till pelagiskt fiske och vice versa
Längd (meter), Höjd (meter) och Area (m2) ger nätets dimensioner
Antal maskstorlekar i nätet (s k översiktsnät har alltid flera olika maskstorlekar)
Maskstorlekar anges i mm (maskstolpe från knut till knut) eller den äldre benämningen varv per
aln (v/a). Varv per aln kan transformeras enligt: 600/(varv/aln)=mm (maskstolpe från knut till knut).

Temperatur
Siktdjup och vattentemperaturer som mätts i anslutning till provfiskena.
•
•
•
•
•
•

Mätdatum, i de fall sån information finns
Siktdjup (meter) med Secchi-skiva
Yttemperatur (vid 0,5 meters djup)
Temperatur vid olika djup, Temp 1m – Temp 60m
Temperatur vid botten
Djup (meter) ner till mitten av språngskiktet

