
Regional miljöövervakning vid Barsebäck i Öresund. 
Provfiske med ryssjor. 

  



Area Barsebäck 
Areakod BB 
Fångstområden Barsebäcksverket, Tjuvakroken, Barsebäckshamn, 

Sjöbobadet/Golfbanan och Lundåkrabukten 
Stratifiering Vattendjup 2-6 m 
Undersökningsplan Regionalt referensområde  
Syfte Beståndsövervakning 
Undersökningstyp Provfiske med kustöversiktsnät, nätlänkar och ryssjor på kustnära 

grunt vatten 
Redskapstyp Ryssjor 
Redskapskod K054 
Databas KUL vid SLU, institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua) 
Startår 2009 
Slutår Pågående 
Fiskeperiod Augusti 
Version 2016-10-18 
 
 
Historik: Provfiske med ryssjor startade 1978 inom ramen för Barsebäcksverkets biologiska 
kontrollprogram. Med mindre förändringar har fisket därefter pågått på samma lokaler. Från 
1978 till och med 2008 genomfördes provfisket under två perioder varje år, dels i april och dels i 
augusti. Från och med 2009 utförs provfiske varje år i augusti vid sex tillfällen. Provfisket ingår 
nu i ett regionalt miljöövervakningsprogram med avsikt att följa fisksamhällets storlek och 
sammansättning över tid samt att koppla observerade förändringar till naturlig eller mänsklig 
miljöpåverkan. Undersökningsområdet bedöms för regionen ha låg lokal mänsklig påverkan. 
 
Metodiken för provfisket beskrivs i undersökningstypen ”Provfiske med kustöversiktsnät, 
nätlänkar och ryssjor på kustnära grunt vatten” klicka här! 
 
 
 
En sammanfattning av metoden och dess lokala anpassningar följer här: 
 
Val av lokaler: Fem fångstområden (sektioner) har lagts ut inom den tidigare 
spridningsgradienten för kylvattenutsläppet från kärnkraftverket i Barsebäck (tabell 1). 
Vattendjupet på områdena ligger inom djupintervallet 2-6 meter. Bottensubstratet på de tre 
sydligare områdena består främst av sand, grus och småsten.  På de två nordligaste områden 
dominerar finsand bottnarna. 
 
 
Stationer: I de fyra sydligare fångstområdena omfattar fisket en länk med sex sammanlänkade 
enkelryssjor. Ryssjorna är länkade arm mot arm och varje par behandlas som en egen station vid 
registrering av fångsten (det betyder tre stationer per område). I det nordligaste fångstområdet 
fiskas med två länkar (alltså sex stationer i det här området). Ryssjorna i fångstområde 1, 
Barsebäcksverket, läggs parallellt med djupkurva/strandlinje. I övriga fångstområden läggs 
ryssjorna i rät vinkel mot närmaste strandlinje. GPS används för att hitta exakt position för 
länkens sättpunkt. Eventuella avvikelser mot föregående år noteras alltid på provfiskeblankett 
561. 
 
 

https://www.havochvatten.se/download/18.3c22593e14e65b05944ef9b/1436355896826/undersoktyp-+natlankar.pdf


Tabell 1. Fångstområden, namn, stationsnummer och sättkoordinater (grader, minuter och decimala minuter i 
WGS-84) vid provfiske med ryssjor vid Barsebäck.  Namn och sättkoordinater för hydrografipunkten där 
omgivningsfaktorer registreras vid provfisket samt sättkoordinater för två stationerna där automatiska 
temperaturmätningar görs från mars till november. 
 

 
 
 
 
Fiskets genomförande: Ryssjorna sätts mellan klockan 8 och 11 och vittjas dagen efter 
mellan samma klockslag. Länkarna återutsätts sedan direkt efter vittjning fram till dess att fisket 
avslutas eller gör uppehåll. 
 
 
Omgivningsfaktorer vid utsättning och vittjning: I varje fångstområde vid mitten av 
redskapslänken (i det nordligaste området mellan de två länkarna) mäts vattentemperatur i ytan 
och på botten samt salthalt i ytan och på botten.  På en central plats (hydrografipunkt) i 
provfiskeområdet (tabell 1) registreras vindriktning, vindstyrka, strömriktning samt siktdjup 
(endast vid vittjning). Vattenstånd respektive lufttryck noteras i samband med avfärd, mätvärden 
tas från närmaste mätstation via www.smhi.se. Data registreras på provfiskeblankett 561. 
 
Dessutom görs årligen automatiska temperaturmätningar från mars till november på två 
provtagningspunkter vid Barsebäcksverket mellan fångstområde 1 och 2 (tabell 1). 
 
 
Fångstregistrering: För varje station registreras antal individer per cm-längdklass för alla 
förekommande arter av fiskar, krabbor, räkor och eventuella andra större kräftdjur. Cm-klassen 
X avser längdintervallet X,00 till X,99 cm. Totalvikt (kg med tre decimaler) registreras för varje 
art. Förekomst av skador på fångsten som uppkommit i samband med fisket noteras. Om möjligt 
notera om skadan har orsakats av säl. Notera annars ospecificerad orsak. Vad som misstänks ha 
orsakat ospecificerade skador anges i informationsfält i databasen KUL (oftast gäller det 
krabbäten fisk). Skadade fiskar skall inte vägas. Eventuella bifångster av däggdjur eller fåglar 
noteras också alltid. Data registreras på provfiskeblankett 561. 
 
Sjukdom och skador: Alla yttre symptom på sjukdomar, missbildningar och skador som 
inte uppkommit i samband med fångst registreras enligt kodlista på provfiskeblankett 561.  
 

Fångstområde Namn Station Position_N Position_O Djup (m) 

1 Barsebäcksverket 11, 12 och 13 55 44,497 12 54,835 4,4

2 Tjuvakroken 21, 22 och 23 55 44,808 12 54,338 2,7

3 Barsebäckshamn 31, 32 och 33 55 45,618 12 54,280 2,1

4 Sjöbobadet/Golfbanan 41, 42 och 43 55 46,617 12 55,354 3,7

5 Lundåkrabukten 51, 52, 53, 54, 55 och 56 55 47,587 12 55,041 5,6

Hydrografipunkt Kulorna 55 45,160 12 53,178 17

Barsebäck 1A 55 44,531 15 55,002

Barsebäck 7C 56 44,634 12 54,979
Automatisk temperaturmätning



Störningar: Eventuella störningar av fisket noteras med hänvisning till orsak enligt kodlista på 
provfiskeblankett 561.  
 
Artbestämning: Om osäkerhet uppkommer vid artbestämning skall exemplaren av aktuell art 
sparas fryst (eller färskt) för senare bestämning vid SLU Aqua. 
 
Utförare: Personal från SLU Aqua Kustlaboratoriet. 
 
Provtagning: Från och med 2012 genomförs årligen individprovtagning av ål. Syftet med 
provtagningen är att få information om det lokala beståndets ålders- och storlekssammansättning. 
Provtagningen av provfiskad ål samordnas med insamling av motsvarande data i ett område i 
Salviken, söder om provfiskeområdet. Provtagningen ingår i EU-s Datainsamlingsprogram inom 
den gemensamma fiskeripolitiken (DCF). Instruktioner för denna provtagning finns hos SLU 
Aqua, Kustlaboratoriet. 
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