
Motion till Ivösjöns fvf årsmöte 2021 

 
Märkning av återutsatt gös och gädda. 

 
Föreslår märkning av återutsatta gösar och gäddor av följande skäl: 

 

1. Under 2019 återutsattes 5246 kg gädda och 685 kg gös. Om vi antar att gäddorna väger i 

medeltal 5 kg blir det c:a 1000 gäddor. Tillsammans med de 1000 kg som inte återutsätts blir 

det över 6000 kg. Så mycket har inte fångats i Ivösjön på 25 år! Om några gäddor återutsatts 

flera gånger vet vi inte, men är väl mycket troligt. Detta påverkar ju antalet återutsatta kilo. 

För att kunna göra en bra uppskattning behöver återutsatta gäddor märkas i så hög grad som 

möjligt. 

2. Så vitt jag vet finns ingen undersökning av gäddans och gösens  tillväxt i vilt tillstånd i 

Ivösjön. Genom märkning och återrapportering skulle vi få ett utmärkt tillfälle att följa 

enskilda individers tillväxt på längden och i vikt. Ett argument för att återutsätta stora 

gäddor är ju att en del tror att stora gäddor skulle ha bättre tillväxtegenskaper än mindre och 

föra denna egenskap vidare till nästa generation. Det kan också vara så att det är enbart 

åldern eller en kombination som är avgörande. 

Jag inser att detta kan vara svårt att genomföra i praktiken. En möjlig väg kan vara att de som 

trollingfiskar mest frivilligt förses med märkutrustning och kanske även får någon form av 

information/utbildning och ersättning. 

 

Märkningen måste vara tydlig så att den som fångar fisken snabbt kan se det. 

 

Den som fångar en märkt fisk är skyldig att rapportera detta till föreningen och samtidigt uppge 

vikt, längd, fångstplats m. m. 

 

En märkt fisk skall om möjligt återutsättas. 

 

Märkning bör om möjligt införas under 2021. 

 

Gualöv i Juni 2020. 

 

Lennart Qvarsell 

 

 

Styrelsens förslag till årsmötet 

 

Avslag 

 

Motivering 

 

Som Lennart skriver så är det svårt att genomföra ett märkningsförsök. Ett lyckat märkningsförsök 

förutsätter att erfarna fiskmärkare med erforderliga etiska tillstånd för djurförsök utför det och att 

det sker under årets kalla månader. Hantering av detta utan tillstånd är inte tillåtet. Även om det 

skulle genomföras så förutsätter det en ganska stor mängd märkta fiskar och att alla som fångar dem 

har förutsättning att hantera dem skonsamt. Föreningen tackar trots det för motionen och kommer 

att överväga ett försök i samband med framtida gäddtävlingar då mycket gädda fångas. Först måste 

vi dock klargöra vad vi hoppas kunna vinna på den kunskap vi kan få ut av märkning och väga det 

mot kostnaderna och påverkan på fisken. 


