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Är våtmarker verkligen bra för alla? 
 

Att anlägga våtmarker är bra för att minska näringsämnena som medverkar till bland 
annat algblomningar det vet vi, men är våtmarkerna verkligen bra för alla? 
Havsöringen är en fisk som lever en del av sitt liv i havet för att växa till, och en del 
av livet i åar när de ynglar av sig. De vuxna fiskarna som är mogna för att para sig 
vandrar upp genom de åar som rinner ut i havet och ända till de små bäckarna längst 
upp i vattensystemen för att lägga sin rom. Efter att öringynglen kläckts växer de till 
för att så småningom vandra ner till havet. Längs vägen finns många faror och många 
av öringynglen faller offer för gäddor, som anses vara det rovdjur som äter mest 
öringyngel.  
 
Våtmarker anläggs ofta i eller vid sidan av vattendrag. Man misstänker att gäddor 
tycker om våtmarker och att det då blir fler gäddor som äter upp öringyngel när dessa 
vandrar ner mot havet. Jag har därför undersökt om det finns fler gäddor i en sträcka 
av Kävlingeån jämfört med tre intilliggande våtmarker. Jag har även försökt utreda 
om fler öringyngel blir uppätna om de simmar genom två av våtmarkerna, som är 
sidovåtmarker, istället för genom ån. Sidovåtmarker är som namnet anger en våtmark 
som anläggs vid sidan av en å, där en del av vattnet från ån leds in för att renas innan 
det rinner ut i ån igen. 
 
För att se hur många öringyngel som blev uppätna märktes öringyngel som sedan 
släpptes ut i ån och sidovåtmarkerna. En bit nedströms fångades de överlevande 
öringynglen i en fiskfälla. Tyvärr var det alltför få öringyngel som fångades på grund 
av att fällan gick sönder samt att det inte var så många öringyngel som överlevde 
vandringen ner till fällan. Resultatet kunde därför inte användas för att beräkna hur 
många öringyngel som försvann i våtmarkerna jämfört med i ån. Via maganalyser på 
gäddorna kunde jag dock bevisa att de, i alla fall i våtmarkerna, åt öringyngel.  
 
För att ta reda på hur många gäddor det fanns i de olika vattnen använde jag en metod 
som kallas för ”fångst och återfångst”. Den går ut på att man fångar och märker 
gäddor under ett fisketillfälle och sedan släpper i dem igen. När man fiskar nästa gång 
jämför man hur många märkta gäddor, i förhållande till hur många omärkta gäddor, 
man fångat och på så sätt kan man på ett ungefär beräkna det totala antalet gäddor. 
Detta gjordes i de tre våtmarkerna och i ån och det visade sig att det fanns dubbelt så 
många gäddor per ytenhet i ån. 
 
Tyvärr kan vi inte säga om våtmarkerna påverkar öringynglen negativt på grund av 
den trasiga fällan. Hade fällan fungerat som den skulle hade metoden för att ta reda på 
mängden uppätna öringyngel, med några justeringar, fungerat. Undersökningen visar 
att det finns fler gäddor i ån, samt att gäddorna bevisligen äter öringyngel.  
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Pike and its predation on sea trout smolt in newly constructed 
wetlands and an adjacent stream section 

 
The population size, structure and movement of pike (Esox lucius) in three newly 
constructed artificial wetlands and in an adjacent stream section were studied using a 
mark-recapture method. Highest population density and biomass of pike was found in 
the river with 50.5 individuals and 93.9 kg ha-1.  

The pike sizes differed significantly between the habitats and the largest means in 
weight and length were also found in the stream section. The higher population 
density, higher biomass and larger individuals in the stream section imply that this 
habitat has favorable conditions for pike compared to the wetlands.  

Pike showed a stationary behavior with isolated movements, and no adaption by 
pike placing themselves in favorable positions as a response to the smolt run could be 
confirmed, potentially due to the risk of intraspecific interactions.  

By releasing PIT-tagged brown trout (Salmo trutta) smolts, and subsequent 
sampling of pike, we found that 14 percent of the pike population had been feeding on 
tagged smolts in the wetlands, while no records was found in the stream section. Due 
to several sources of error, the results of surviving PIT-tagged smolts could not be 
used to quantify mortality in either the wetlands or the stream section. 
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