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SAMMANFATTNING  
  

I oktober 2021 utförde WaterCircle AB och eDNA Solutions AB på uppdrag av 
fiskevårdsområdesföreningen (FVOF) för Ingsjöarna & Oxsjön en inventering av 
fiskarter i Västra och Östra Ingsjöarna med hjälp av eDNA.   

Akvatiskt miljö-DNA eller eDNA (från engelskans environmental DNA) har under det 
senaste decenniet visat sig vara ett lovande verktyg för miljöövervakning av 
vattenorganismer. Undersökningsmetoden baserar sig på att alla levande 
organismer kontinuerligt utsöndrar genetiskt material i miljön. Dessa genetiska spår 
kallas eDNA. eDNA kan utvinnas ur ett vattenprov och genom molekylära analyser 
påvisa vilka arter som befinner sig inom ett område utan att man behöver observera 
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eller fånga organismer. Eftersom eDNA i vattenmassan är kortlivat ger analyserna 
en bild av artförekomst i nutid.  

Arterna som kunde detekteras med hjälp av eDNA var abborre, bäcknejonöga, 

gädda, mört, nors, (stäm), sutare, ål och öring.  

Som ett tillägg till eDNA-undersökningen så beställde 

fiskevårdsområdesföreningen ett antal förslag på åtgärder som kan förbättra för 

fisken i sjöarna och de tillrinnande vattendragen. Vi föreslår totalt sex åtgärder 

varav två är fysiska åtgärder och fyra är olika former av kartläggning.   

  

  

     

  

1 INLEDNING   

I Västra och Östra Ingsjöarna finns ett antal fiskarter bland annat abborre, mört, 

gädda, nors, sarv, öring, havsöring, sutare, ål och lax (Ingsjöarna och Oxsjöns FVO 

hemsida, 2021). Några arter till exempel sik (Coregonus maraena) och siklöja 

(Coregonus albula) har funnits en gång i tiden och kanadaröding (Salvelinus 

namaycush) inplanterades i Östra Ingsjön 1987.    

Det främsta syftet med denna undersökning är att se om några av dessa tre arter 

finns kvar i Västra eller Östra Ingsjön samt att redovisa vilka övriga fiskarter som 

finns i sjöarna idag.  

På uppdrag av fiskevårdsområdesföreningen (FVOF) för Ingsjöarna & Oxsjön togs 

den 29 oktober vattenprover i först Östra Ingsjön och sedan Västra Ingsjön. 

Fältarbetet utfördes av WaterCircle AB och eDNA Solutions AB utförde sedan 

analyser på dessa vattenprover.  

Undersökningsmetoden miljö-DNA eller eDNA (environmental DNA) baserar sig på 

det faktum att alla levande organismer som till exempel växter och djur 

kontinuerligt avger genetiska fotavtryck i miljön i form av slem, avföring, svett och 

döda celler (Taberlet & Bouvet 1992, Goldberg m.fl. 2011). Definitionen på eDNA 

anges som; ”det DNA som kan studeras från dessa spår i miljön utan att 

målorganismen är närvarande i provet” (Taberlet med flera 2012). I akvatiska 

miljöer kan detta material utvinnas ur små mängder vatten och genom molekylära 

analyser ange vilka arter som befinner sig inom ett område, utan att man varken 

sig ser eller fångar organismen. Eftersom eDNA i vattenmassan i stor utsträckning 

är kortlivat ger analyserna en bild av artförekomst i nutid. eDNA har visat sig ha en 

stor potential som verktyg för inventering av vattenlevande organismer  

(Giovannoni m.fl. 1990, Eiler m.fl. 2004, Bohman m.fl. 2014, Eiler m.fl. 2018).  
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Karta 1 Vattenprover togs i Västra Ingsjön och i Östra Ingsjön  

  

  

2 MATERIAL OCH METOD   
2.1 FÄLTARBETE      

Fältarbetet utfördes den 29 oktober 2021. Provtagningspunkterna anges i tabell 1 

och på kartorna 2 och 3. En utökad och detaljerad tabell över provtagningarna 

finns i bilaga1. Alla fiskarter per provområde finns i bilaga2.  

För varje sjö togs 5 provområden, det vill säga sammanlagt gjordes 10 analyser i 

laboratoriet för de båda sjöarna, se karta 2 för Östra Ingsjön och karta 3 för Västra 

Ingsjön. Eftersom syftet med undersökningen var att hitta så många fiskarter som 

möjligt så togs vattenproverna främst där vi kunde se fisk eller fiskstim med hjälp 

av ett ekolod. I ett par provlokaler togs vattenprover även om vi inte kunde se fisk 

på ekolodet exempelvis utlopp från vattendrag eller utloppet från sjöarna. Dessa 

togs för att få med så mycket vatten som möjligt eller att även få med vatten från 

vattendrag där fisk kanske gått upp för att leka, se mer information i tabell 1.  

För provtagningen användes sterila sprutor (50 ml) och Sterivex filter 0,45 µm.  

Vattnet hämtades upp med en ruttnerhämtare från olika djup i sjöarna, figur 1. 

Vattnet från ruttnerhämtaren hälldes i en sköljd bägare. Från bägaren sögs vattnet 

upp med en spruta och trycktes genom filtret. Denna procedur upprepades tills 

inget vatten längre gick att trycka genom filtret.   
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Figur 1. Ruttnerhämtare för vattenprovtagning på 

olika djup. I bakgrunden ligger sprutan och filtret på 

den svarta baljan.  

Figur 2. De två behållarna för infrysning av filtren 

fylls med flytande kväve.  

  

Engångshandskar används hela tiden i kontakt med spruta, filter och vatten. Även 

ansiktsmask användes av vattenprovtagaren vid provtagning och hantering av 

vatten och material.  

När filtret är fullt så sugs eller trycks överskottsvatten ut ur filtret med hjälp av 

sprutan.   

Direkt efter varje provtagning så märktes filtret med provnummer, sjöns namn och 

datum och sedan lades filtret ner i en behållare med flytande kväve för snabb 

nedfrysning, figur 2.  

Eftersom syftet med undersökningen var att hitta så många fiskarter som möjligt 

och eftersom fiskar rör på sig, de kan även vandra mellan sjöarna, så rengjordes 

inte ruttnerhämtaren mellan varje provområde. Dock rengjordes hämtaren med 

blekmedel och destillerat vatten efter provtagning av P10, sista provet i Västra 

Ingsjön, och innan P5. Detta för att kunna göra ett referensprov P0.   

En ny steril spruta användes för varje filter samt bägaren sköljdes en gång med det 

vatten som hämtades upp från aktuellt djupet innan vattnet trycktes genom 

sprutan för att på detta sätt möjligtvis skilja de olika lokalerna åt i stort.    
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Karta 2 Provområdena i Östra Ingsjön.  

  

  
Karta 3 Provområdena i Västra Ingsjön  

    

  
Tabell 1 Data för Östra och Västra Ingsjön. Lokalnummer, Sjö, Kort beskrivning av djup, den totala volymen som 

gick att trycka genom filtret, samt vattentemperatur. Detaljerad information finns i bilaga1.  

Lokal  Sjö  
(ÖI = Östra 

Ingsjön  
VI = Västra 

Ingsjön)  

Kort beskrivning av provdjup  

  

Volym  
(ml)  

Temperatur  
(°C)  

0    Referens - destillerat vatten  500    

P1  ÖI  

Vattenprov med ruttnerhämtaren togs på 2 till 

24 meters djup, på ungefär samma plats i 

sjön. Mest fisk fanns på 10 meters djup, där 930  4–6  
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togs 430 ml vatten. Sjöns djup på denna plats 

var ca 27 meter.  

P2  ÖI  

Vattenprov med ruttnerhämtaren togs på 2 till 

18 meters djup. Proverna på 2 och 5 meters 

djup togs vid ett grund. Sjöns djup vid 

provtagningen var från 6 meter ner till 25 

meter.   

900  4–9  

P3  ÖI  

Vattenprov med ruttnerhämtaren togs på 1 till 

3 meters djup i Bäckaviken. Sjöns djup vid 

provtagningen var mellan 1,5 meter och 10 

meter.   

620  7–9  

P4  ÖI  

Vattenprov med ruttnerhämtaren togs på 2 till 

20 meters djup. Proverna togs lite varstans 

utspritt i södra delen av sjön, där det fanns 

fisk. Sjöns djup vid provtagningen var mellan 

14 meter och 24 meter.  

670  7–9  

P5  ÖI  
En hämtning med ruttnerhämtaren togs på 

1,2 meters djup vid bron som finns vid 

utloppet av Östra Ingsjön.  
650  -  

P6  VI  

Vattenprov med ruttnerhämtaren togs på 1,5 

till 5 meters djup. Sjödjupet var mellan 7 och 

10 meter. Vattenprover togs där fisk fanns 

enligt ekolod.  

600  

10  

P7  VI  

Vattenprov med ruttnerhämtaren togs på 2 till 
5 meters djup väster om Ingseredsö.  
Sjödjupet var mellan 4 och 7 meter. 

Vattenprover togs där fisk fanns enligt 

ekolod.   

550  10  

P8  VI  

Vattenprov med ruttnerhämtaren hämtades 

på 6 till 13 meters djup. Sjöns djup var mellan 

13 och 20 meter. Vattenprover togs där fisk 

fanns enligt ekolod.  

500  10  

P9  VI  

Vattenprov med ruttnerhämtaren hämtades 

på 2 till 3 meters djup. Sjöns djup var mellan 5 

och 7 meter. Vattenprover togs där fisk fanns 

enligt ekolod.  

510  10  

P10  VI  

Vattenprov med ruttnerhämtaren hämtades 
på 0,8 till 1 meters djup. Sjöns djup från 1,5 till 
2 meter. Meningen var att ta vid utloppet 
men det var för grunt att köra in där med båt 
utan att grumla upp botten vid  
vattenhämtningen. Vattenprov togs lite här 

och där enligt karta 3 utan att fisk syntes på 

ekolodet.    

530  10  

2.2 ANALYS      

2.2.1 Fingerat samhälle (mock community) för kontroll  

Vävnaden från 10 fiskarter samlades in och lades i 70 % etanol för att användas 

som ett fingerat samhälle vid kontroll. Fiskarter som samlades in var sill (Clupea 
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harengus), rödtunga (Glyptocephalus cynoglossus), makrill (Scomber scombrus), 

långfenad tonfisk (Thunnus alalunga), rödspätta (Pleuronectes platessa), gråsej 

(Pollachius virens), lax (Salmo salar), torsk (Gadus morhua), mindre hälleflundra 

(Reinhardtius hippoglossoides) och kolja (Melanogrammus aeglefinus).  

  

Innan analysen genomfördes så torkades fiskvävnaden i rena eppendorfrör i 2 

timmar i 50 °C för att avdunsta kvarvarande etanol. Den torkade fiskvävnaden 

skars i små bitar med ett sterilt blad och sedan följdes extraktionsprotokollet för 

Qiagen blod- och vävnads-DNA-extraktionskit. Kvantifiering av DNA-koncentration 

utfördes med picogreen-analys (ThermoFisher, USA). Ungefär 10 ng DNA från varje 

fisk blandades och användes för polymeraskedjereaktion specifik för fisk. DNA 

späddes i en serieutspädning från 1,0-0,001 ng och tillsattes till 

polymeraskedjereaktioner för att testa detektionsgränsen av metodiken.  

  

2.2.2 DNA extraktion samt kvalitetskontroll  

eDNA utvanns (extraherades) enligt protokoll från Qiagen (DNeasy PowerWater 
Sterivex Kit) i sterila laboratorier speciellt byggda för analyser av akvatiskt eDNA. 
Kvaliteten på det extraherade DNA:t uppskattades med hjälp av NanoDrop (Tabell  

2).  

  
Tabell 2 visar provlokaler, DNA koncentration (ng/μl) och 260:280 förhållande. 260:280 är ett mått på renheten 

av DNA. Renhet mäts som förhållandet absorbansvärden vid 260 och 280 nm, vilket motsvarar förhållandet 

mellan nukleinsyror och andra molekyler.   

Lokal  DNA (ng/μl)  260:280  

P0  1,3  4,85  

P1  6,2  2,46  

P2  7,3  2,17  

P3  7,4  1,85  

P4  5,9  2,45  

P5  6,9  2,56  

P6  7,9  2,33  

P7  6,3  2,25  

P8  4,5  2,27  

P9  7,0  2,34  

P10  7,7  2,14  

  

  



  
9  

2.2.3 PCR metabarcoding  

Innan sekvenseringsbiblioteket förbereddes städades arbetsytan och utrustningen 
enligt beskrivningen ovan. Det första PCR-experimentet utfördes i ett pre-
PCRlaboratorium medan det andra PCR-experimentet och reningarna utfördes i en 
post-PCR-miljö för att skydda mot kontaminering. Vi använde också kontroller för att 
övervaka kontaminering inklusive PCR-blankprov för varje experiment.  

Parad ändsekvensering på Miseq-plattformen krävde två PCR-steg, det första 

steget för att amplifiera målregionen med hjälp av Universal primers riktade mot 

fiskarter användes (Miya et al., 2015). Sekvensen för primeruppsättningen är 

MiFish-UF: 5’-ACA CTC TTT CCC TAC ACG ACG CTC TTC CGA TCT NNN NNN GTC 

GGT AAA ACT CGT GCC AGC-3’, MiFish-UmR: 5’-AGA CGT GTG CTC TTC CGA TCT 

NNN NNN CAT AGT GGG GTA TCT AAT CCC AGT TTG-3’.  

  

DNA-amplifieringar utfördes i en slutlig volym på 25 μl innehållande 5 μl 5X 

Q5reaktionsbuffert, 0,3 μM MiFish-primers, 0,2 mM dNTPs och 0,02 U/μl Q5 

HighFidelity DNA-polymeras (New England biolab). En mikroliter fisk-mock-

gemenskap eller 5 mikroliter av miljö-DNA-prov användes som mall för PCR-

reaktionen. Den förväntade storleken på den förstärkta regionen var mer än 210 

bp. 1 % agarosgel framställdes för att visualisera målbandet.  

En gradientamplifiering utfördes för att ta reda på den optimala 

hybridiseringstemperaturen för amplifieringen av målfragmentet. Ett område av 

66-52°C utfördes. Optimala amplifieringsbetingelser var 30 s vid 98°C, följt av 30 

cykler på 30 s vid 98°C, 15 s vid 60°C och 15 s vid 72°C. En sista förlängning vid 

72°C under 5 minuter utfördes. Efter amplifiering renades PCR-produkterna med 

användning av Ampure magnetiska kulanalys (Beckman coulter, USA). En 

kombination av index framåt- och bakåtprimrar (0,25 μM), 1X 5X 

Q5reaktionsbuffert, 0,2 mM dNTPs, 0,02 U/μl Q5 High-Fidelity DNA-polymeras 

(New England biolab) och 2 μl renad PCR-produkt i 20 μl som en slutlig volym 

användes i den andra PCR.  

  

Amplifieras förhållandena var 30 s vid 98°C, följt av 15 cykler på 10 s vid 98°C, 30 s 

vid 66°C, 30 sekunder vid 72°C och en slutlig förlängning under 72°C i 2 min och en 

procent agarosgel användes för att kontrollera framgångsrikt streckkodningssteg. 

Den andra PCR:n renades med användning av samma analys som ovan och 

kvantifierades med användning av Picogreen-analysen.  

  

Lika mängder DNA från varje prov blandades för att framställa 

sekvenseringsbiblioteket. De slutliga amplikonbiblioteket visualiserades med 

gelelektrofores för att säkerställa att inget extra oönskat fragment existerade. 

Amplikonbiblioteket sekvenserades sedan på en Illumina Miseq-maskin, vilket 

genererade parade ändläsningar med en längd på 250 bp. PCR protokollen 

finns dokumenterad på DOI: dx.doi.org/10.17504/protocols.io.bar4id8w  

  

  

https://dx.doi.org/10.17504/protocols.io.bar4id8w#_blank
https://dx.doi.org/10.17504/protocols.io.bar4id8w#_blank
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3 ÅTGÄRDER FÖR ATT GYNNA FISKPOPULATIONEN  

Som en del i detta uppdrag har det tagits fram förslag på åtgärder som är positiva 

för fiskfaunan inom Ingsjöarna & Oxsjön avrinningsområde.   

I området finns det historiskt mycket provtagningar och inventeringar gjorda vilket 

gör att det finns mycket bakgrundsunderlag. Dessutom finns det ett stort arkiv av 

historiska kartor över området eftersom riksgränsen mellan Sverige och Danmark 

gick här en gång i tiden. Vi har delat in våra förslag i två delar 3.1 Inventeringar 

/undersökningar och 3.2 Åtgärder.  

  
Karta 4. Häradskartan över Östra- och Västra Ingsjöarna   

3.1 Inventeringar/undersökningar  

3.1.1 Elfiske  

Området var tidigt drabbat av försurning vilket innebär att det har genomförts 

många provfisken (både nät- och elfiske) och det gjordes även provtagningar av 

vattenkemin i området. En del av dessa lokaler skulle behöva fiskas igen då det var 

många år sedan fiskena genomfördes, tabell 3.  

För att få en bättre överblick av framför allt av öring så föreslår vi fem lokaler som 

bör elfiskas. Av dessa har tre lokaler fiskats tidigare och två är nya, tabell 3.  

Tabell 3. Förslag på elfiskelokaler.  

Elfiskelokal  Vattendrag  Senaste elfisket  

Stenen  Lindomeån  2017  

Inseros  Lindomeån  2001  

Staråsen  Mörtsjöbäcken  2017  

Uppströms dammen (4.2)  Sandsjöbäcken  Ny  

Mellan Oxsjön och utloppet 

från Änkatjärnen  
Oxsjöbäcken  Ny  
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3.1.2 Biotopkartering  

Ett av det största biflödet till Ingsjöarna är Oxsjöbäcken. Detta vattendrag är 

omkring 4,5 km och är det enda biflödet till sjöarna som är en vattenförekomst 

(SE638918-129332). Precis i utloppet till Östra Ingsjön ligger i vattendraget ett 

kraftverk som ingår i NAPen (Nationell plan för moderna miljövillkor för 

vattenkraften). Enligt muntliga källor finns det fina området för framför allt 

strömlevande fisk i detta vattendrag.   

  

Att biotopkartera vattendraget tycker vi är prioriterat. Av resultatet får man en bra 

bild över vattendragets fysiska förutsättningar som man i framtiden kan använda 

för eventuellt göra ytterligare åtgärder i vattendraget för en ökad biologisk 

mångfald. Detta förutsätter att kraftverket blir passerbart för vattenorganismer. 

Det aktuella området är inringat på karta 5.  

 

3.1.3 Utredning av förutsättningarna för att återintroducera ut sik  

Ett syfte till att detta projekt drog igång var att se om det fanns sik i någon av 

sjöarna. Resultatet från e-DNA undersökningarna visar på ingen träffa på sik. Det 

finns historiska uppgifter att det har funnits sik i Ingsjöarna. Idag finns det ett 

sikbestånd i den nedre delen av Kungsbackaån. Det finns också sik i de 

angränsande sjöarna Lygnern och Stensjön som ligger i Rolfsåns avrinningsområde. 

För att kunna åter introduceras så behövs det ta redan på att det verkligen har 

funnits sik i Ingsjöarna och i så fall vilken sort.  

  

  

  

  

Karta   5 .   O xsjöbäcken   
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3.2 Åtgärder  

Historiskt är området påverkat av rätningar och rensningar för att underlätta för 

framför allt kvarnar och sågverk. Dessa verksamheter sätter fortfarande spår i 

vattenmiljön genom att de fysiska förutsättningarna har förändrats vilket oftast 

har en negativ påverkan på djur och växter.   

Sträckan mellan Östra och Västra Ingsjöarna är påverkad av en rad olika strukturer. 

De strukturer som har mest påverkan på sträckan är bron till Ingsered, bron vid 

Näset till Gäddhult, dammvallen i utloppet till Östra Ingsjön och rensvallarna 

mellan Kalven och östra Ingsjön. Vattendraget på sträckan mellan sjöarna varierar 

stort i bred och djup, figur 3. Vattendraget har en bra kontakt med sitt svämplan, 

beroende på bland annat den mängd vass som finns. Dock saknas det större 

strukturer i vattnet, sådana strukturer skulle medföra att det skulle bli en större 

variation på vattenströmmen och minska mängden vass. Det aktuella området 

ligger mellan Östra Ingsjön och Kalven, framför allt området från Kalven och ca 300 

meter uppströms, figur 4. Det finns relativt mycket stenar som är rensade från 

vattendraget på denna sträcka. Arbetet med att återföra dessa stenar går att 

genomföra både med grävmaskin och med handkraft. En återställning av sträckan 

skulle medföra en större variation vilket skulle gynna strömlevande organismer. En 

viktig sak vid ett sådant arbete är att ha koll på vattennivåerna så man inte 

omedvetet höjer vattennivån, det är särskilt viktigt då sågverket ligger i direkt 

anslutning till området.  

  
Figur 3. Flygfoto över utloppet av östra insjön  
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Figur 4: Rensamassor på norra sidan av vattendraget mellan Östra Ingsjön och Kalven.  

Sandsjöbäcken är ett vattendrag som rinner ut i Västra Ingsjön. Detta vattendrag 

har en elfiskelokal som heter Ingsered, karta 6. Denna lokal visar att det relativt 

frekvent leker havsöring i bäcken. Elfiskelokalen ligger cirka 700 meter från Västra 

Ingsjön. Ytterligare 200 uppström ligger det idag en damm som tidigare var 

ansluten till ett sågverk.   

 
Karta 6. Den röda pilen är placerad där dammen till den gamla sågen ligger.  

Sågverket revs i slutet på 50-talet och nu finns bara dammen och styrarmarna 

kvar.  Dammen utgör inte ett definitivt hinder, men det måste vara väldigt bra 

förutsättningar för att någon fisk skall kunna ta sig förbi dammen. Stora delar av 

dammen utgör kulturminne, dock finns det delar av den som inte gör det till 

exempel mittdelen där den är gjuten. Genom att kunna ta bort mittdelen av 

dammen och justera det fall som är nedan kan man göra det betydligt lättare för 

fisk att vandra, figur 5. Uppströms dammen finns det 1,5 km vattendrag som är 

relativt lite påverkad och har fina uppväxtmiljöer för öring.  
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Figur 5: Dammen i Sandsjöbäcken.  

I den allra östligaste delen av Östra Ingsjön rinner Mörtsjöbäcken ut. Bäcken är 

relativt mycket påverkad av både rensningar, avverkningar och av en damm. 

Under 2016 så genomförde Länsstyrelsen en tröskling av en vägtrumma som var 

ett tufft hinder för den vandrande fisken. Efter att den åtgärden utförts så 

öppnades det upp en sträcka på ca 200 meter. På denna sträcka finns det en 

elfiskelokal sedan tidigare (Staråsen). Detta är också ett vattendrag som troligen 

har lek av havsöring vissa år. I övre delen innan Mörtsjön ligger det idag en damm 

som utgör ett definitivt hinder för alla fiskar, karta 7. Dammen skulle behöva 

utredas om den går att åtgärda på något sätt.  

 
Karta 7. Den röda pilen är placerad där dammen i Mörtsjöbäcken ligger.  

  

  

3.3 Sammanfattning och kostnadsberäkningar  

Tabell 4. Sammanfattning över åtgärder i Insjöarnas avrinningsområde, samt kostnadsberäkning  
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Åtgärd  Kostnad  
(exkl.  
moms)  

Kostnad   
(inkl.  
moms)  

Elfiske, 5 lokaler.  20 000  25 000  

Biotopkartering Oxsjöbäcken (4,5 km)  25 000  31 250  

Utredning av sik  15 000  18 750  

Biotopvård mellan Östra och Västra Ingsjön  60 000  75 000  

Förbättra vandringen förbi dammen i Sandsjöbäcken   55 000  68 750  

Utreda dammen i Mörtsjöbäcken  12 000  15 000  
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4 RESULTAT OCH SLUTSATS  

Det var en viss skillnad på sjöarna vad gäller vattenkemi och mängd fisk. I Östra 

Ingsjön gick det mycket vatten genom varje filter innan det blev stopp. Det blev 

generellt svårare och svårare att trycka vattnet genom filtret ju längre nedströms i 

vattensystemet man kom.  

I Östra Ingsjön fanns det mycket mera fisk än i Västra Ingsjön enligt lodet. Fisken 

fanns även på alla djup i Östra Ingsjön se exempelvis provpunkt P1 där vi i princip 

stod still med båten med ett sjödjup på ca 28 meter, se bilaga1. Där fanns det fisk 

från 2 meter ner till 24 meter. Medan det i Västra Ingsjön i princip endast fanns 

fisk på ett djup oavsett hur djup sjön var på platsen. De flesta fiskarna fanns i den 

sjön från 1,5 meter ner till 5–6 meters djup, förutom på en plats, provlokal 8, där 

det fanns fisk först på 13 meters djup. Vid detta provtillfälle var sjön 17 meter 

djup.   

En intressant iakttagelse är att vi tog vattenprover främst där vi sett fisk på lodet, 

men enligt resultatet så har vi fått fler träffar på fiskarter i utloppen av sjöarna 

samt på grunt vatten utanför tillrinnande vattendrag, det vill säga där vi knappt 

såg någon fisk alls, provpunkterna 3,5 och 10.  Möjligtvis skrämde båten fisken. 

Det är realistiskt att man fick träff på fler arter i utlopp från sjöar och vattendrag 

eftersom mer vatten passerar där.    

  

Vid denna inventering kunde varken siklöja, sik eller kanadaröding påvisas av 

eDNA. Arterna som kunde detekteras med hjälp av eDNA var abborre, 

bäcknejonöga, gädda, mört, nors, (stäm), sutare, ål och öring. DNA från abborre 

och (stäm) kunde detekteras i alla prover, och gädda i nästan alla prover. De andra 

arters DNA förekom i ett till fyra prover.  

  

Att stäm detekterades i stora mängder i alla prover är osannolikt, därför har 

parentes satts överallt där ordet stäm förekommer. Stäm finns i alla vattendrag i 

Norrlands lågland söderut till Dalälven och i angränsande kustavsnitt, den 

förekommer dessutom i Vänerns vattensystem med Göta älv (information från 

artdatabanken). Arten har rapporterats in som längst söderut i Säveåns vattendrag 

vid Aspen, 2013 och 2014, samt i Torslandaviken vid ett nätprovfiske 2013. Stäm är 

närbesläktade med asp och id och det är svåra att skilja dessa arter åt genetiskt 

(Andersson-Li, M, 2020). Att det skulle förekomma id eller asp i så stora mängder i 

Ingsjöarna är dock inte heller realistiskt. Andra arter som är ganska nära 

besläktade med stäm (samma underfamilj) är mört och sarv.  Eftersom sarv, enligt 

FVO hemsida) ska förekomma frekvent i sjön skulle detta kunna vara ett alternativ.   

  

Resultatet av alla fiskarter i de olika provområdena redovisas i bilaga2. Med 

stor sannolikhet finns inte detekterbara mängde av siklöja, sik och 

kanadaröding i Ingsjöarna.   
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Bilaga 1. Tabell över provtagningar  
  

Lokal  Provtagning 

med 

ruttnerhämtare  

Djup  
(meter)  

Sjöns djup  
(meter)  

Volym  
(ml)  

Fisk  
(enligt 

ekolod)  

P1  1  24  27  100  Ja  

  2  18  27  100  Ja  

  3  15  27  100  Ja  

https://www.ifiske.se/fiske-ingsjoarna-oxsjon.htm
https://www.ifiske.se/fiske-ingsjoarna-oxsjon.htm
https://www.ifiske.se/fiske-ingsjoarna-oxsjon.htm
https://www.ifiske.se/fiske-ingsjoarna-oxsjon.htm
https://www.ifiske.se/fiske-ingsjoarna-oxsjon.htm
https://www.ifiske.se/fiske-ingsjoarna-oxsjon.htm
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  4  10  27  100  Ja  

  5  5  27  100  Ja  

  6  2  27  100  Ja  

  7  10  27  330  Ja  

P2  1  2  6  200  Ja  

  2  5  7  200  Ja  

  3  10  20  200  Ja  

  4  15  25  150  Ja  

  5  18  25  150  Ja  

P3  1  1  1,5  100  Nej  

  2  2  3  150  Nej  

  3  1  3  100  Nej  

  4  3  10  270  Några få  

P4  1  17  19  200  Ja  

  2  6  14  200  Ja  

  3  20  24  150  Ja  

  4  2  17  120  Ja  

P5  1  1  1,2  650  Nej  

P6  1  2  7  200  Ja  

  2  5  10  150  Ja  

  3  1,5  10  250  Ja  

P7  1  2  4  150  Ja  

  2  5  7  200  Ja  

  3  2  7  200  Ja  

P8  1  13  17  150  Ja  

  2  6  13  150  Ja  

  3  7  20  200  Ja  

P9  1  2  6  150  Ja  

  2  3  7  150  Ja  

  3  2  5  210  Ja  

P10  1  1  1,5  200  Nej  

  2  1  2  150  Nej  

  3  0,8  1  180  1 fisk  
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Bilaga 2. Resultat  
  

   Östra Ingsjön    Västra Ingsjön   

Art  P1  P2  P3  P4  P5  P6  P7  P8  P9  P10  

Abborre  
(Perca fluviatilis)  

x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  

Bäcknejonöga  
(Lampetra planeri)  

    x              x  

Gädda  
(Esox lucius)  

x  x  x  x  x  x  x  x    x  

Mört  
(Rutilus rutilus)  

    x    x          x  

Nors (Osmerus 

eperlanus)  
x  x      x    x        

(Stäm)  
(Leuciscus leuciscus)  

x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  

Sutare  
(Tinca tinca)  

    x                

Ål  
(Anguilla anguilla)  

    x    x            

Öring  
(Salmo trutta)  

  x        x  x    x    

  


