
 

 

Databeskrivning Elprovfiske 
 

Elprovfiske aggregerade data 
Län: Namn på län 

Hflodomr: Sifferkod för huvudavrinningsområde enligt SMHI 

Huvudflodområde: Namn på huvudavrinningsområde 

Vattendrag: Namn på vattendrag 

Lokal: Elfiskelokalens namn 

LokalID: Elfiskelokalens koordinater i RT90, xxxxxx-yyyyyy 

ProvplatsID: ID-nummer för provplatsen i det nationella stationsregistret 

Stationsid: ID-nummer för stationen i det nationella stationsregistret 

EU_CD: ID-System kopplad till Svensk vattenförvaltning (SVAR) 

MS_CD: ID-System kopplad till Svensk vattenförvaltning (SVAR) 

SVAR_Ver: Uppgifter om från vilken version av SVAR uppgifterna för EU_CD och 

MS_CD är hämtade. 

Sweref99N: Nordkoordinat i SWEREF99TM för elfiskelokalen 

Sweref99E: Östkoordinat i SWEREF99TM för elfiskelokalen 

AntalFisken: Antal fisken på elfiskelokalen 

FörstaFiskeår: Tidigaste provfisket på elfiskelokalen 

SenasteFiskeår: Senaste provfisket på elfiskelokalen 

Fiskeår: En lista innehållandes alla år då provfisken utförts på elfiskelokalen 

Avfiskad yta: Avfiskad yta vid elfisket (m2) 

Arter: Alla arter som totalt fångats vid alla elfisken på lokalen 

Öring_lägsta_täthet: Lägsta täthet (antal ind/100 m2) av öring (årsungar och äldre) 

som fångats på elfiskelokalen 



Öring_högsta_täthet: Högsta täthet (antal ind/100 m2) av öring (årsungar och äldre) 

som fångats på elfiskelokalen 

Öring0_lägsta_täthet: Lägsta täthet (antal ind/100 m2) av årsungar av öring som 

fångats på elfiskelokalen 

Öring0_högsta_täthet: Högsta täthet (antal ind/100 m2) av årsungar av öring som 

fångats på elfiskelokalen 

Predikterad_täthet_laxfisk: Förväntad täthet (antal ind/100 m2) av laxfiskarter på 

elfiskelokalen 

Andel_med_ öring0_proc: Andel elfisken med fångst av öring0 (procent, ex 

1,00=100%) på lokalen 

Andel_med_ öring_större_proc: Andel elfisken med fångst av större öring 

(procent, ex 1,00=100%) på lokalen 

Vattenhastighet: Vattenhastigheten (medianvärdet) på elfiskelokalen, klassad som 

Lugn, Ström, Stråk/Fors 

SenasteVIX: VIX-värdet för det senaste provfisket på elfiskelokalen 

AllaVIX: VIX-värdena för alla provfisken på elfiskelokalen 

URL: URL till rapporterna på hemsidan (www.slu.se/elfiskeregistret) med alla 

resultat från elfiskelokalen 

 

Detta API är även kopplat till en karttjänst skapad av Länsstyrelsen i Jönköping: 

https://ext-
geoportal.lansstyrelsen.se/standard/?appid=82af5da19f4c47d497c96a3261d82304&
bookmarkid=26336 

 
 

 

Elfiskeresultat inklusive VIX/VIXmorf-beräkningar 
En beskrivning av parametrarna kommer med i nedladdad fil i en separat flik med 
namnet ”Parameter”. 
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