Runns Södra fiskevårdsområdes förening
Fiskstatus 2012 och förändring övertid

Bilaga 6

FISKINFORMATION

GÄDDA

Riklig förekomst
Ingen förändring över tid, senaste 30 åren
Många stora 10 + kg togs förr med Ryssja under
leken. Syntes inte påverka tillgången. Idag släpps de
flesta tillbaka.

ABBORRE

Riklig förekomst
Det har alltid funnits mycket abborre, trots många
fisketävlingar. Det finns många stora men de är
svårfångade. Dragrodd eller mete är att föredra.

GÖS

Utsättning och tillväxt pågår. Finns idag ½ kg fisk.
Förhoppningen är fortsatt tillväxt och förutsättningarna bedöms goda då betesfisk finns i
massor.

LAKE

God tillgång.
Bottenmete är att föredra. Tillgången har över tid
minskat.

ÖRING

Tillgången är sparsam.
Fanns inga för 30 år sedan.

REGNBÅGE

Tillgången är sparsam.
Finns i södra delen mot älven. Fanns inga för 30 år
sedan.

ÅL

Ingen tillgång.
Fanns på 60-talet

SIK

Tillgången är sparsam i Ösjön och Runn.
Fanns inga för 30 år sedan möjligen fanns det i Runn
längre tillbaka.

SIKLÖJA (småsik)

Tillgången är sparsam i Ösjön.
För 30 år sedan fanns inga.
I Runn har tillgången alltid varit riklig.

NORS

Finns inga i Ösjön
Finns i Runn och har alltid funnits.

BÄCKRÖDING

Mycket sparsam tillgång.
Har fångats vid Kvarnen i Ornäs nu och även längre
tillbaka. Många bäckar hyser bestånd av fisken och
några vandrar in i sjöar.

STRÄVLING

Riklig tillgång i både Runn och Ösjön.
Har så alltid varit. Den är lätt att förväxla med
Siklöjan.

BRAX

Riklig tillgång i alla vatten.
Har över tid ökat. En stor anledning till denna ökning
bedöms vara att ryssjefiske har upphört. Fisken är
predator för Gädda då den vid gäddlek äter rommen.

RUDA

Måttlig tillgång.
Oförändrar tillgång över tid.

SUTARE

Tillgången bedöms riklig och har ökat under de
senaste 30 åren. Fanns inga för 50 år sedan.

SARV

Riklig tillgång
Fanns inga för 30 år sedan.

ID

Sparsam tillgång.
Riklig tillgång för 30 år sedan.

MÖRT

Riklig tillgång.
Oförändrar tillgång över tid.

”SNOR”GÄRS

Mycket riklig tillgång.
Oförändrat över tid.

STENSIMPA

Okänd tillgång idag.
Tidigare fanns rik tillgång vid Ornäs kvarn. Fisken
trivs under stenar och nära land.

STENLAKE

Okänd tillgång idag.
Tidigare fanns rik tillgång.

SMÅSPIGG

Okänd tillgång idag.
Fanns tidigare vid Ornäs kvarn.

BJÖRKNA

Mycket måttlig tillgång.
Tillgången bedöms oförändrad över tid.

KVIDD (Elritsa)

Sparsam tillgång.
Finns vid Kvarnen i Ornäs.

FLODKRÄFTOR

Finns inte idag.
Fanns i mycket sparsam tillgång förr.

SIGNALKRÄFTOR

Riklig tillgång
Undantag finns inom fiskevårdsområdet.
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