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BAKGRUND
Sege å vattenråd har med hjälp av medel från Leader Söderslätt och Swedavia att genomfört en
förundersökning för möjligheterna till reduktionsfiske i Fjällfota- och Börringesjön.
Reduktionsfiske är inget nytt vattenvårdsverktyg, men under de senaste åren har det skett
förändringar inom reduktionsfiske i Sverige. Effektiva och därmed billiga metoder har tagits fram,
vilket har fört upp reduktionsfiske på listan av kostnadseffektiva åtgärder för minskad
näringsbelastning och ökad biologisk mångfald.
Segeån rinner genom ett landskap som är utsatt för expanderande samhällen och intensivt odlade
marker. Inom segeåprojektet har man under många år bedrivit framgångsrikt vattenvårdsarbete
med konkreta åtgärder genom framförallt anläggande av våtmarker för rening av näringsämnen.
Att hitta lämpliga lägen för anläggning av våtmarker har dock blivit allt svårare inom
avrinningsområdet, och fler åtgärdsverktyg än våtmarker kommer att behöva användas för att
kunna minska näringsbelastningen och höja den ekologiska statusen.
De större sjöar som kan anses påverka Segeåns vatten mest är Fjällfotasjön och Börringesjön.
Dessa sjöar är övergödda och har höga till mycket höga halter av kväve och fosfor. Sjöarna
påverkar även direkt vattenkvaliteten i Segeåns huvudfåra, genom Börringesjöns utlopp.
Provfisket som beskrivs i föreliggande rapport är en förstudie om huruvida reduktionsfiske skulle
kunna förbättra den kemiska och biologiska statusen i sjöarna.
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SAMMANFATTNING AV PROVFISKET
Fjällfotasjön och Börringesjön är två grunda slättsjöar i Svedala kommun med grumligt vatten och
en dålig ekologisk status enligt bedömningsgrunderna. Orsaker till det grumliga vattnet är inte
fastställt, men ett antal faktorer har tagits upp så som tidigare utsläpp, uppgrumling av vind och en
icke gynnsam biologi. Fisk utgör en nyckelroll i sjöekosystem genom att påverka lägre trofinivåer,
näringscirkulation och uppgrumling av sediment. För att få en bättre uppfattning om
fisksamhällets storlek och struktur i sjöarna, samt testa potentiella metoder för att förbättra
sjöarnas status om ett reduktionsfiske skulle bli aktuellt i framtiden utfördes provfiske med
bottengarn i båda sjöarna under 8 dagar i respektive sjö samt notfiske under tre dagar i
Börringesjön.
I Fjällfotasjön användes tre bottengarn samt en ringryssja under senare delen av fisket på grund
mycket låg vattennivå i sjön. I Fjällfotasjön fångades 850 kg vitfisk och små abborrar motsvarande
4,8 kg/ha. Braxen och benlöja följt av mört och små abborrar utgjorde störst andel i fångst.
Planktonätande och bottenlevande fisk utgjorde ca 84 % av den totala fångsten. Under fisket
fångades och släpptes ca 163 kg rovfisk motsvarande 0,9 kg/ha. Ål och gös utgjorde 7 % var,
medan abborre och gädda fanns i mindre mängd. Bottengarn som metod fungerar väl och har
potential att fånga en stor mängd fisk och därigenom få effekt på vattenkvalitet.
I Börringesjön användes fyra bottengarn. I bottengarn fångades 995 kg (3,6 kg/ha) och med not
2 590 kg (9,4 kg/ha) med en total vikt av 3 585 kg motsvarande 13 kg/ha. Braxen utgjorde störst
andel följt av benlöja, mört och gärs. Vitfisk utgjorde ca 82 % av fångsten. Sammanlagt släpptes
ca 844 kg rovfisk tillbaks motsvarande 3 kg/ha. Gös och ål utgjorde 11 respektive 6 % av totala
fångsten medan gädda utgjorde 1 %. Endast en stor abborre fångades under hela fisket. Båda
metoderna fungerade bra men för att fånga tillräckligt med fisk för att få effekt på vattenkvalitet
krävs förmodligen en kombination av not och bottengarn.
Provfisket visade att det finns en relativt hög täthet av fisk samt att fisksamhället utgörs till störst
del av vitfisk i båda sjöarna men även gös och ål var vanliga vilka klarar av grumligt vatten bättre
än till exempel abborre. Reduktionsfiske skulle kunna förbättra vattenkvaliteten där Fjällfotasjön
bedöms ha bäst potential, framför all med hänsyn till tidigare fiskdöd i sjön som gav klarare
vatten. Innan åtgärder bör sjöarna undersökas mer med avseende på växtplankton och vegetation
samt vindens påverkan i Börringesjön för att få en ännu bättre bild om situationen i sjöarna och
förutsättningar för ett lyckat resultat.
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INLEDNING
Fjällfotasjön och Börringesjön är två grunda slättsjöar i Svedala kommun, figur 1. Fjällfotasjön
ligger högst upp av sjöarna i avrinningsområdet och avvattnats till Klosterviken där vattnet sedan
rinner vidare till Börringesjön som avvattnas av Sege å, figur 1. Beskrivning av sjöarna med
avseende på storlek, djup och omgivning finns i tabell 1.
Sjöarna har åtminstone sedan mitten av 1900-talet varit mycket grumliga och sista decennierna
haft ett siktdjup i regel under 0,5 m under sommaren, hög algbiomassa mätt som klorofyll och en
mycket hög fosforhalt. Orsaker till den dåliga vattenkvalitén är inte klarlagt, men ett antal orsaker
har lyfts fram såsom tidigare utsläpp från t.ex. slakteri (Börringesjön) och dagvatten från Sturup
flygplats (Fjällfotasjön), läckage av fosfor från sediment, uppgrumling av vind och en icke
gynnsam biologisk struktur, (Enell 1985, Ekologgruppen 2003). Syftet med provfisket var dels att
få mer information om fisksamhällets struktur i sjöarna samt att testa potentiella metoder ifall
reduktionsfiske i framtiden skulle bli aktuellt för att förbättra sjöarnas status på grund av en icke
gynnsam biologi.
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Figur 1. Fjällfotasjön (1) ligger högst upp i avrinningsområdet av sjöarna. Fjällfotasjön
avvattnas av en bäck i söder via klosterviken till Börringesjön (2) som i sin tur avvattnas av
Sege å. Karta är hämtad från eniro.se
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Tabell 1. Storlek (hektar) djup (meter) och översiktlig beskrivning o sjöns karaktär och
omgivning. Information är hämtad från SMHI och Enell (1988)
Sjö

Storlek

Medel djup Max djup

Beskrivning

(ha)

(m)

(m)

Fjällfotasjön

172

1,4

2,5

Grund och flikig, omgärdas
mestadels av skog

Börringesjön

276

1,5

3,0

Grund och mer vindutsatt, omgärdas
till stor del av åker och betesmark

Grunda sjöar och fiskens påverkan på vattenkvalitet och ekologisk status
Näringsrika grunda sjöar kan i regel befinna sig i två tillstånd: Antingen klart vatten med liten
mängd alger, stor utbredning av vegetation samt en hög andel rovfisk såsom gädda och abborre.
Det andra tillståndet karaktäriseras av grumligt vatten på grund av hög biomassa alger och ofta
sediment, liten utbredning av växtlighet och hög biomassa vitfisk (braxen, mört) (Scheffer m.fl
1993). I grunda, grumliga sjöar är det oftast gös som är den vanligaste predatorn (Klinge m.fl.
1995). Risken för att en sjö befinner sig i grumlighetsfas ökar med ökad näringsalt och i regel har
sjöar som tidigare hade klart vatten blivit grumliga på grund av övergödning från mänsklig
aktivitet såsom utsläpp från till exempel industrier, avlopp och jordbruk .
Vilket tillstånd en sjö är i kan ofta kopplas till den biologiska strukturen. Fisk utgör en nyckelroll
genom att påverka lägre trofinivåer, näringscirkulation och uppgrumling av sediment. Men också
genom att det är praktisk möjligt att påverka/ändra fisksamhällets struktur och därigenom påverka
andra delar av ekosystemet, (Hansson med flera 1998, Jeppesen m.fl 1999, Bernes m.fl. 2015). En
sjö med grumligt vatten och stor biomassa vitfisk kan förskjutas till ett tillstånd med klarare vatten
genom att minska mängden vitfisk genom selektivt fiske där vitfisk tas upp medan rovfisk släpps
tillbaks.
En förbättrad vattenkvalitet och ekologisk status på grund av en minskning av mängden vitfisk
beror oftast på både direkta och indirekta orsaker som listas nedan:
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- Minskad mängd planktonätande fisk leder i sin tur till minskat predationstryck på stora
djurplankton som finns i lågt antal vid hög fiskbiomassa. Stora djurplankton är effektiva
filtrerare och vattnet blir klarare då mängden växtplankton minskar.
- Bottenlevande fisk söker föda på och i sediment. När de söker föda i sediment har det i
huvudsak två konsekvenser: Genom att gräva i sediment ökar grumligheten då sediment rörs
upp i vattenmassan. Vidare, genom att fosfor ofta lagras i sediment gör fiskens aktivitet att
fosfor överförs i högre grad till vattenmassan. Detta sker dels genom att fisken påverkar
sedimentens struktur och dels genom exkretion. Fosfor är ofta begränsande för
primärproduktion och genom att fisken ökar mängden tillgänglig fosfor ökar mängden
växtplankton.
- Andra effekter av bottenlevande fisk inkluderar att de genom att göra gropar i sediment vid
födosök tros öka risken för vind-inducerad grumlighet då det skapar större turbulens vid
sedimentytan. Samt att de störningar som orsakas på botten gör det svårare för vegetation att
etablera sig.
- Indirekta effekter men inte mindre viktiga är att klarare vatten, framför allt under vår och
försommar i samband med stor mängd djurplankton ger utrymme för undervattensvegetation att
etablera sig. Undervattensvegetation är i sin tur ansedd vara en nyckelfaktor till klart vatten
genom att de bland annat konkurrerar med växtplankton om näring och stabiliserar sediment.
- Rovfisk såsom gädda gynnas av vegetation och framför allt abborre gynnas av minskad
konkurrens om djurplankton och bottendjur. Abborre och gädda kan i sin tur stabilisera ett
klarvatten tillstånd genom predation på vitfisk.
- En sjö med klart vatten och vegetation gynnar även fågelliv samt innebär i regel att en mindre
mängd näringsämnen lämnar sjön vilket sin tur ger en mindre belastning på nedströmsområden.
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På grund av fisksamhällets potentiella effekter på vattenkvalitet är det viktigt att försöka ha god
kännedom om fisksamhällets storlek och struktur. Tidigare undersökningar av fisk i Fjällfotasjön
och Börringesjön är begränsat och endast ett tidigare provfiske finns registrerat i respektive sjö
utfört år 2000. För Börringesjön genomfördes även ett provfiske år 2005 som inte finns registrerat
i Databasen för provfiske i sjöar - NORS (Ekologgruppen, 2006). Dels är det en lång tid sedan
fisksamhället senast undersöktes och mycket kan ha förändrats under tiden. Vidare utfördes
provfiskena i början av maj och juni i Fjällfotasjön respektive Börringesjön. För att minska risken
för mellanårs variationer som kan bero på vattentemperatur och lektider bör standardiserade
provfisken utföras under senare halvan av juli eller i augusti då inga fiskar i Svenska insjöar leker
(Kinnerbäck, 2001). Dessutom har inte årsyngel hunnit växa till sig i juni utan kan i regel först
fångas i juli-augusti. På grund av perioden som provfiskena utfördes på då till exempel benlöja
lekte samt att det gått närmare två decennier sedan de utfördes kan de knappast anses vara
relevanta i dagsläget.
Även om man erhåller värdefull information från ett provfiske med översiktsnät bör man vara
medveten om att det finns en del begränsningar. Till exempel används nät med mellan 5-55 mm
maskstolpe, vilket innebär att större fiskar inte fångas i så stor utsträckning. Ett exempel är ofta
gädda och större braxen. Till exempel visade en studie av Smejkal m.fl. (2015) att mängden
braxnar över 29 cm kunde underskattas med 26 gånger med standardiserade översiktsnät. Därför
är det vara intressant att ibland använda andra metoder. Exempel är not och bottengarn vilket inte
har någon storleksbegränsning. Genom att använda not och/eller bottengarn går det även att
samtidigt utvärdera metoderna ifall det skulle bli aktuellt i framtiden att reducera mängden vitfisk
som en åtgärd för att uppnå förbättrad status i sjöarna.

METODER
Insats
Fisket pågick 16 till 26 juli 2019. Insats gjordes enligt följande:
Fjällfotasjön: 3 st större bottengarn med nätbox samt en ringryssja senare delen av fisket på grund
av det mycket låga vattenståndet
Börringesjön: 4 st bottengarn med nätbox samt 3 dagar notfiske
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Karpfisk såsom braxen, mört, benlöja, sutare och sarv samt mindre abborre som fångades i
redskapen togs upp fisket medan rovfisk såsom gös, gädda, stor abborre och ål släpptes tillbaks.
Nedan följer beskrivning av de olika redskapen och metoderna

Bottengarn och ryssjor
Principen för ryssjor och bottengarn är samma. En ledarm går från land ut till ett fiskhus där fisken
samlas in, figur 2. En ledarm består av nät som går från botten till ytan med hjälp av flöten och
sjunktel. Fisken kommer att simma längs med nätet och tillslut hamna i fiskhuset. Skillnaden
mellan de olika modellerna består fram för allt i storlek samt hur fiskhus och konstruktionen runt
denna är uppbyggd.
Bottengarn
I den typ av bottengarn som användes leds fisken in i en rektangulär box, figur 2 & 3. De
bottengarn som användes under fisket hade 45 till 90 m långa ledarmar beroende på fiskeplats.
Fiskhuset är 2,5 till 4,5 meter breda, 10 m långa samt 2 eller 3 meter djupa. Detta ger en volym på
mellan 50 och 135 kubikmeter där fisken samlas upp. Boxen har väggar och golv men inget tak.
Hela konstruktionen är uppspänd med stora ankare på 7 punkter med den största längst bak. Vid
vittjning går man in med båten under boxen genom att lyfta upp golvet. Sedan drar man båten mot
slutet av boxen och fisken håvas upp.
Ryssjor
På grund av det mycket låga vattenståndet i Fjällfotasjön användes en ryssja i senare delen av
fisket. Ryssjan har fiskhus uppbyggd som en strut. Nätet i struten hålls upp av ringar som nätet är
uppspänt mellan. När ryssjorna vittjas lyfts struten och fisken håvas upp.
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Figur 2. Bottengarn. 1 = ledarm, 2 = fiskhus (där fisken samlas upp). Bild är från Växjö 2018

Figur 3. Tömning av bottengarn. Foto Hans Runesson, Växjö
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Not
I figur 4 - 5 visas i bilder hur ett notdrag går till. En not består i princip av en säck med två armar
som kan läggas antingen som en ring runt fiskstim eller dras en längre distans för att fiska av ett
större område. Under provfisket användes en 340 m lång och 4 m hög not. Oftast dras noten 220
meter vilket innebär att ett notdrag vanligtvis täcker ett område på 4 till 5 hektar. Noten dras
långsamt med vinschar (ca 10 - 15 sekunder per meter) för att inte stressa och skrämma fisken,
utan noten ska bara sakta valla fisken framför sig. Maskstorlek är 20 mm längs ut på armarna och
minskande till 6 mm i slutet av säcken för att kunna fånga i stort sätt all storlek av fisk. Notera att
till skillnad från vanliga nät är det inte tänkt att fisken skall fastna i själva nätet utan samlas upp i
notsäcken. När notdraget är gjort så fungerar den stora säcken som en stor fisksump där fiskarna
fortsätter att ligga i vattnet tills de håvas upp. Detta gör att hantering av fisk som skall släppas
tillbaks blir både liten och skonsam då de stannar i vattnet tills de håvas upp och släpps tillbaks.
Innan varje notdrag letas fisk upp med ekolod, och även fiskstim som observeras under
ekolodningen noteras för att få en uppfattning om fiskmängd.

Figur 4. När noten är utlagd backar flottarna 220 m och ankrar upp. Noten dras sedan med
vinschar och ett 4 - 5 hektar stort område fiskas. Svart pil visar slutet på notarmarna och vit
pil vart flottarna är uppankrade. När noten har dragits in till flottarna dras den ihop. Då
bildas en ring runt fisken som blir instängd. Bild är tagen i Sövdesjön 2018
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Figur 7. Armarna tas in och ringen krymper till all fisk är i notsäcken. Fisken ligger kvar
i vattnet och håvas upp. Rovfisk och ovanliga arter räknas och släpps tillbaks medan
vitfisk läggs i båten. Bild är från Oppmannasjön 2018.

Fångstanalys
Då fångst beror bland annat på antal redskap som används kommer fångsten att presenteras
förutom som totalfångst och kg per hektar (kg/ha) också som fångst per ansträngning (kg
upptagen fisk per redskap och dag). Kilo per hektar beskriver bland annat täthet och är mer
intressant än totala kg då till exempel sjöarna skiljer sig i storlek. Till exempel är en fångst på 100
kg en hög fångst i en 1 hektar damm (motsvarar 100 kg/ha) jämfört med i en 100 hektar sjö
(motsvarar då 1 kg/ha). Fångst per ansträngning möjliggör jämförelser med andra sjöar, samt gör
det möjligt att göra en uppskattning på hur stor fångst som är möjligt med en större insats.
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RESULTAT
Fjällfotasjön
Under fisket var vädret mestadels soligt och varmt. Vattentemperaturen varierade mellan 20 - 22
grader och siktdjupet mellan 0,5 till 0,6 meter. Vattenståndet i Fjällfotasjön var mycket lågt vilket
gjorde att bottengarnen ej kunde placeras över allt i sjön. På grund av det låga vattenståndet fick
bottengarn även flyttas under fisket då de hamnade för grunt vilket är en förklaring till att fångsten
var lägre första tömningen för att sedan öka något, framför allt när ryssjan som är mer anpassad
för att fiska grunt placerades ut.
I Fjällfotasjön fångades med bottengarn totalt 850 kg vitfisk motsvarande 4,8 kg/ha medan
uppskattningsvis 163 kg rovfisk motsvarande 0,9 kg/ha släpptes tillbaks. Observera att rovfisk
även kan inkludera återfångster. Braxen och benlöja utgjorde störst andel av fångsten följt av mört
och små abborrar (< 15 cm). Sammanlagt utgjorde planktonätande och bottenlevande fisk ca 84 %
av den totala biomassan figur 7. Viktmässigt utgjorde rovfisk ca 16 % av den sammanlagda
fångsten där gös och ål utgjorde 7 % var.

500

Vitfisk + abborre < 15 cm

Gös

Gädda

Abborre > 15 cm

Ål

Fångst kg

400

300

200

100

0

18/7

19/7

22/7

24/7

Figur 6. Fångst kg per tömning i Fjällfotasjön. Vitfisk inkluderar braxen, benlöja, mört, sutare och sarv.
Gädda, gös, ål och stor abborre kan inkludera återfångster.
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Figur 7. Uppskattad fångstfördelning (vikt) i Fjällfotasjön

Figur 8. Representativ fördelning av fångst med braxen, benlöja, mört och småabborre
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Fångst per ansträngning i Fjällfotasjön var 29,3 kg vitfisk per bottengarn och dag. Vid ett
reduktionsfiske är ansträngningen betydligt högre än under ett provfiske och därför kan en grov
uppskattning om potentiell fångstmängd göras. I sjöar av Fjällfotasjöns storlek är en rimlig insats
runt 12 -15 bottengarn under ett vårfiske (ca 50 dagar i april till början av juni). I tabell 2 visas
fångst per ansträngning och potentiell fångstmängd vid ett fullskaligt reduktionsfiske. Med en
fångst av 29,3 kg per bottengarn och dag skulle det innebära en fångst mellan 350 till 440 kg per
dag och en fångst om drygt 17,5 - 22 ton motsvarande 99 till 125 kg/ha under en säsong beroende
på insats.

Tabell 2. Fångst per ansträngning (kg per bottengarn och dag) samt beräknad
potentiell fångst en säsong vid större insats.

Fångst per ansträngning och beräkning av fångst
Fångst per bottengarn och dag kg

Fjällfotasjön
(176 ha)
29,3

Fångst (kg) per bottengarn och dag x 12 - 15 bottengarn

350 - 440

Fiske 50 dagar 12 - 15 bottengarn beräknad fångst (kg)

17 500 - 22 000

Fiske 50 dagar 12 - 15 bottengarn beräknad fångst (kg/ha)

99 - 125 kg/ha

En fångst på 99 - 125 kg/ha är en hög täthet och en så stor mängd att fisk kan en betydande
påverkan på vattenkvalitet. Fångstmängden är dock troligen underskattad då vattenståndet
försvårade provfisket och gjorde dels att stora delar av sjön inte kunde fiskas, men även att
redskap fick flyttas både visade sig hamna för grunt för att kunna fiska på ett tillfredställande sätt.
En annan aspekt är att vår brukar vare en mer effektiv period att fiske med bottengarn. Med
resultat från flertalet sjöar krävs oftast en fångst på över 200 kg/ha inom en tre års period. För att
fånga mer än 200 kg/ha samt få mer långsiktiga effekter bör ett eventuellt reduktionsfiske planeras
till tre säsonger för att även hålla efter föryngring av vitfisk tills vegetation etablerat goda bestånd.
Insatsen kan minskas något andra och tredje säsongen då även kännedomen om sjön är bättre.
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Bottengarn visade sig fungera bra trots det mycket låga vattenståndet i Fjällfotasjön, och är en
metod som fungerar väl om det skulle bli aktuellt att försöka förbättra vattenkvalitén i sjön genom
ett reduktionsfiske. En relativt stor mängd fisk fångades med den lilla insatsen och planktonätande
och bottenlevande fisk utgjorde mer än 80 % av biomassan. Att det finns en hög täthet av fisk
styrks av resultat från recipientkontroll där sjön hade en hög kvot klorofyll : fosfor på i medel 0,54
under åren 2016-2018 (se bilaga). En kvot på 0,3 -0,4 eller högre tyder på en hög täthet av fisk
(Sammalkorpi, 2013). Vitfisk såsom mört och braxen var småvuxen och visade tydliga tecken på
hög konkurrens, framför allt större braxen som var klena över ryggen. Att konkurrensen är hög
styrks av att de flesta abborrarna var småvuxna, så kallade tusenbröder. Att det ändå finns mindre
abborre är positivt då abborren fort kan växa till vid minskad konkurrens och på så sätt förstärka
effekterna av ett reduktionsfiske. Vad gäller gös fanns både stora och små individer, vilket tyder på
att beståndet reproducerar sig frekvent i sjön. De flesta gösar såg ut att må bra, men ett antal av de
stora gösarna var i ganska dåligt skick med skador längs med sidorna. Vad detta beror på är oklart.
Ål räknades i statistiken in som rovfisk, och större ål kan ta mindre fisk. De kan dock också äta
bottendjur och har troligen inte samma effekt på vitfiskbeståndet som till exempel större abborre
kan ha. Fiskdöd 1969-1970 i Fjällfotasjön hade en positiv effekt på vattenkvalitén och ledde till ett
siktdjup på ca 1,5 m (Hargeby, 2005). Effekten blev inte särskilt långvarig vilket kan bero på hög
belastning av näringsämnen samt att förmodligen även stora delar av rovfiskbeståndet slogs ut.
Denna tidigare erfarenhet samt att fisket visade sig ha potential att få upp en stor mängd vitfisk
pekar på att reduktionsfiske har potential att förbättra vattenkvaliteten i Fjällfotasjön. Dock behövs
en del mätningar utföras innan ett projekt bör bli aktuellt för att fastställa näringsbelastning och
övrig biologi i sjön. Till exempel ökade fosforhalterna från 70-talet till 2005, vilket kanske kan
bero på ökad fosforbelastning (Hargeby 2005). För att kunna få ett hållbart resultat och bra
ekologisk status på sikt är det viktigt att belastningen inte är för hög, och därför bör belastningen
undersökas. För att få en hållbar effekt bör belastning av fosfor inte överstiga 0,5 - 1 g fosfor per
kvadratmeter och år (Jeppesen m.fl 1990). Vad gäller provtagning i sjön sker redan regelbunden
provtagning för de flesta viktiga parametrar såsom fosfor, kväve, klorofyll och siktdjup under
sommarmånaderna och har gjort så under lång tid vilket är mycket bra då det gör det möjligt att
följa långtidsserier och utvärdera åtgärder. Växtplankton samt makrofyter har stor påverkan på
bland annat siktdjup och är andra parametrar som är intressanta att studera för att kunna följa upp
sjöns utveckling samt behöver följas upp för att erhålla eventuella LOVA-stöd till åtgärder.
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Börringesjön
Bottengarn
I Börringesjön varierade vattentemperaturen mellan 20-21 grader och siktdjupet var runt 0,4 m.
Tillskillnad från i Fjällfotasjön var vattennivån relativt ”normal” i Börringesjön och påverkade inte
planering av fisket.
I Börringesjön fångades med bottengarn 995 kg vitfisk motsvarande 3,6 kg/ha medan
uppskattningsvis 390 kg rovfisk motsvarande 1,4 kg/ha släpptes tillbaks. Observera att rovfisk
även kan inkludera återfångster. Som i Fjällfotasjön utgjorde benlöja och braxen störst andel i
fångst, följt av mört. Däremot var fångsten av abborre mycket liten. Andel planktonätande och
bottenlevande fisk i bottengarn var ca 71 % av den totala biomassan. Rovfisk utgjorde 29 % där
gös och ål utgjorde 15 respektive 12 %. Gädda och framför allt abborre utgjorde endast en liten
del, och bara en stor abborre fångades under hela fisket. Mängden rovfisk ökade ganska kraftigt
per tömning medan vitfisk minskade, figur 9. En trolig orsak är att rovfisk lockats in, då små
benlöjor fastnat i 8 mm maskorna. Till exempel ökade mängden ål från ca 35 kg första till 165 kg
sista tömningen. Ål äter bland annat småfisk vilket kan vara en anledning till att det fanns mindre
med benlöja när det fanns mer ål och gös i bottengarnen.
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Figur 9. Fångst kg per tömningen bottengarn i Börringesjön. Vitfisk inkluderar braxen, benlöja,
mört, sutare och sarv. Gädda, gös, ål och stor abborre kan inkludera återfångster.
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Figur 10. Uppskattad fångstfördelning i bottengarn (vikt) i Börrigesjön

Figur 11. Representativ fångst i bottengarn med mestadels benlöja, braxen och mört.
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Fångst per ansträngning i Börringesjön var 27,6 kg vitfisk per bottengarn och dag. I tabell 3
redovisas en grov uppskattning om potentiell fångstmängd baserat på provfisket. I sjöar av
Börringesjöns storlek är en rimlig insats runt 12-15 bottengarn under ett vårfiske (ca 50 dagar i
april börja av juni). I tabell 3 visas fångst per insats och potentiell fångstmängd vid ett fullskaligt
reduktionsfiske. Med en fångst på 27,6 kg per bottengarn och dag skulle det innebära en fångst på
414 kg per dag och en total fångst på 20,7 motsvarande 60 till 75 kg/ha under en säsong.

Tabell 3. Fångst per ansträngning (kg per bottengarn och dag) samt beräknad
potentiell fångst vid större insats.
Fångst per ansträngning och beräkning av fångst
Fångst per bottengarn och dag kg
Fångst per bottengarn och dag x 12 - 15 bottengarn
Fiske 50 dagar 12 - 15 bottengarn beräknad fångst kg
Fiske 50 dagar 12 - 15 bottengarn beräknad fångst kg/ha

Börringesjön
(276 ha)
27,6
330 - 415
16 500 - 20 750
60 - 75 kg/ha

En fångst på 75 kg/ha skulle vara en hög fångst, även om det är lägre än i Fjällfotasjön och en
täthet då fisk kan ha en påverkan på vattenkvalitén. En anledning till lägre fångst än i Fjällfotasjön
kan vara att ål och gös drogs till bottengarnen då den småväxta benlöjan fastnade i nätet och
luktade ”gott”. Dels kan rovfisken skrämma betesfisken från att simma in, och dels kan de ha
minskat mängden benlöja i bottengarnen genom att ha ätit upp en del av fisken som simmade
inMed resultat från flertalet sjöar krävs oftast en fångst på över 200 kg/ha inom en tre års period.
För att fånga mer än 200 kg/ha samt få mer långsiktiga effekter bör ett eventuellt reduktionsfiske
planeras till tre säsonger för att även hålla efter föryngring av vitfisk tills vegetation etablerat goda
bestånd. Insatsen kan minskas något andra och tredje säsongen då även kännedomen om sjön är
bättre. För att få ett mer selektivt fiske bör bottengarn användas på våren i samband med vitfiskens
lektid. För att få upp en tillräckligt stor mängd fisk hade bottengarnsfisket förmodligen behövt
kompletteras med notfiske (nästa avsnitt).
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Not
Med not fångades 2 590 kg vitfisk på sex notdrag motsvarande 9,4 kg/ha medan ca 450 kg rovfisk
motsvarande 1,6 kg/ha släpptes tillbaks. Rovfisk inkluderar återfångster. Andel planktonätande
och bottenlevande fisk var högre än i bottengarn och utgjorde 85 % av biomassan. Rovfisk
utgjorde ca 15 % där gös utgjorde 12 % av biomassan. Ingen abborre fångades i noten.
Tillskillnad från i bottengarn ökade inte fångst av rovfisk utan var relativt konstant per notdrag,
vilket framför allt beror på en mindre mängd ål i noten samt att gös inte ansamlas som i
bottengarnen. Mängd vitfisk per notdrag var också relativt jämn, men fördelning mellan arter var
annorlunda än i bottengarn. Braxen utgjorde störst andel följt av en mindre del gärs och mört
medan benlöja fångades i liten utsträckning. Troligen uppehåller sig benlöjan nära land och
vegetation för att söka skydd mot gös, medan braxen som är inte är lika utsatt för predation på
grund av hög kroppsform kan uppehålla sig längre ut i sjön utan större risk för att bli uppäten.
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Figur 12. Fångst kg per notdrag i Börringesjön. Rovfisk återutsläpptes och kan inkludera
återfångster.
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Figur 13. Uppskattad fångstfördelning i not (vikt) i Börringesjön

Figur 14. Braxen i olika storlekar utgjorde i huvudsak fångsten i not.
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Fångst per ansträngning med not var 860 kg per dag. I tabell 4 redovisas en grov uppskattning om
potentiell fångstmängd baserat på provfisket. Hur stor insats som brukar behövas i en sjö av
Börringesjöns storlek beror till stor del på morfologin, där sjöar med ett djupare område där fisk
stimmar på hösten i regel behöver färre dagar än grunda sjöar som saknar djupare områden där
fisk ansamlas. En insats på 10 till 20 dagar är rimligt i en sjö av liknande storlek och beräknas
kunna fånga mellan 8,6 till 17,2 ton motsvarande 31 till 62 kg/ha.

Tabell 4. Fångst per ansträngning (kg per dag) samt beräknad potentiell fångst
vid större insats med not.
Fångst per ansträngning och beräkning av fångst
Fångst per dag
Beräknad fångst kg 10 dagar notfiske
Beräknad fångst kg/ha 10 dagar notfiske
Beräknad fångst kg 20 dagar notfiske
Beräknad fångst kg/ha 20 dagar notfiske

Börringesjön
(276 ha)
860
8 600
31
17 200
62

På grund av att Börringesjön är grund utan djuphåla hade en större insats krävts för att få upp en
stor mängd fisk om notfiske skulle vara den huvudsakliga metoden. Då notfisket bedrevs på
sommaren var fisken aktiv och jämnt utsprid i sjön vilket inte är optimalt i fall målet är att fånga
så mycket vitfisk som möjligt. Hur fångsten sett ut senare mot hösten vet vi ej, men fisk brukar bli
inaktiv och samlas i större utsträckning och det är möjligt att fångsten kan bli högre. Dessutom tar
det tid att lära känna en sjö och fångsten brukar bli högre efter en tids fiske. Om en kombination
med bottengarn görs kan antalet notdagar justeras så att antalet dagar inte behöver bli lika många.
Troligen behövs en kombination av metoderna för att få upp en tillräckligt stor mängd fisk,
förslagsvis fördelat under en treårs period.
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Sammanlagd fångst i Börringesjön
Totalt fångades 3 585 kg vitfisk i Börringesjön motsvarande 13 kg/ha medan 844 kg rovfisk
motsvarande 3 kg/ha släpptes tillbaks (rovfisk inkluderar även återfångster). Planktonätande och
bottenlevande fisk utgjorde 82 % av totalfångsten där braxen utgjorde klart störst del följt av
benlöja, mört och gärs. Rovfisk utgjorde 18 % där gös var vanligast med 11 % följt av ål på 6 %.
Mängden abborre som fångades i not och bottengarn var i stort sätt obetydlig. Sammansättningen
var olika beroende på metod där benlöja och mört i huvudsak gick strandnära och fångades i
bottengarn medan braxen och gärs framför allt gick längre ut i sjön och fångades i not. Gös och ål
fångades i båda redskapen, men ål framför allt i bottengarn.
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Figur 15. Uppskattad fångstfördelning i not och bottengarn (sammanlagd vikt) i Börringesjön
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Både bottengarn och not fungerade bra i Börringesjön, men not visade sig vara mest effektivt. En
anledning kan vara tidpunkten, då braxen gick långt ut i sjön då fisket pågick. Notfisket fångade
bra med fisk, men då sjön är grund och inte har några djuphålor där vitfisk verkligen ansamlas är
förmodligen en kombination av metoderna nödvändig för att fånga tillräckligt med vitfisk. Som i
Fjällfotasjön utgjorde vitfisk mer än 80 % av den fångade biomassan och sjön bedöms som relativt
fiskrik. En anledning till att tidigare standardiserade provfisken bedömt fisk biomassan som inte så
stor, är troligen ett resultat av att braxen och benlöja ofta underskattas i översiktsnät medan
abborre brukar vara bland de vanligaste arterna i fångst. Då abborre finns i mycket liten mängd
innebär det att vikt per nät blir liten med översiktsnät. Vidare har en stor andel gös tidigare tolkats
som att sjön har en stor andel rovfisk och därför har ett balanserat fisksamhälle. En stor andel gös i
grunda sjöar utan djupare partier är ett tydligt tecken på att sjön befinner sig i ett grumligt
tillstånd, där gösen tar över när gädda och abborre minskar vilket observerats i flertalet sjöar
(Klinge m.fl. 1995). Att det finns en relativt hög täthet av fisk styrks även av resultat från
recipientkontroll där sjön hade en hög kvot klorofyll : fosfor på i medel 0,52 under åren
2016-2018 (se bilaga). En kvot på 0,3 -0,4 eller högre tyder på en hög täthet av fisk (Sammalkorpi,
2013). Mört och braxen var relativt småvuxen vilket tyder på hög konkurrens, och braxen var klen
över ryggen men större än i Fjällfotasjön. Mängden abborrar var mycket liten, och visar tydligt att
abborren är utkonkurrerad bland annat på grund av ett mycket litet siktdjup under flera decennier.
Ur detta hänseende är Börringesjön i sämre skick än Fjällfotasjön, och tar nog längre tid att få en
förbättrad status i. Både stora och små gösar fångades som var i god kondition och till skillnad
från i Fjällfotasjön var samtliga gösar i bra skick. Ål finns i stor mängd troligen på grund av
tidigare utsättningar. Som diskuterat i tidigare avsnitt om Fjällfotasjön räknades ål in i statistiken
in som rovfisk, och större ål kan ta mindre fisk. De kan dock också äta bottendjur och har troligen
inte samma effekt på vitfiskbeståndet som till exempel större abborre kan ha.
Andel rovfisk i bottengarn är förmodligen överskattad då det är tydligt att rovfisk ökade i fångst.
Detta är troligen ett resultat av att ål och gös lockats in i bottengarnen då små benlöjor fastnat i
maskorna och luktade gott. Det är även tydligt att då bottengarnen fått ligga utan att tömmas
någon dag så var mängden gös större. Som tidigare diskuterat kan rovfisk i bottengarnen minska
mängden vitfisk dels direkt genom att äta till exempel benlöjor i bottengarnet, men kanske även
indirekt genom att skrämma fisken från att simma in.
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Börringesjön är mer vindutsatt än Fjällfotasjön och uppgrumling av sediment genom vindpåverkan
har lyfts fram som en orsak till det grumliga vattnet. Det är troligt att det vindutsatta läget har en
stor påverkan på grumligheten och uppgrumling av vind skulle kunna påverka resultat av andra
åtgärder i sjön negativt och är därför en osäkerhetsfaktor. 2012-2013 finns mätningar från sjöns
utlopp på suspenderat material där provet delats upp i glödrest och glödförlust (organiskt material
bränns upp). Resultatet visade att glödförlust utgjorde störst del av det suspenderade materialet vid
de flesta tillfällena, (Ekologgruppen 2014). Alltså var det oftast organsikt material och inte lera
som tycks vara orsak till det grumliga vattnet. Vilken typ av organiskt material det rör sig om är
dock oklart då det kan vara både till exempel organiska sediment eller växtplankton. Att reda ut
hur mycket av grumligheten som beror på vind vs. fisk är inte lätt då fisk dels kan luckra upp
sedimenten och göra de mer vindutsatta och dels påverka växtlighet som i sin tur påverkar
sedimenten. Det hade varit av värde att åter igen mäta suspenderat material (uppdelat i glödrest
och glödförlust) samt algbiomassa i sjön för att få en uppfattning om hur mycket av grumligheten
som beror på alger och hur mycket som beror på sediment, framför allt i anslutning till ett
reduktionsfiske. Idag råder samma provtagning som i Fjällfotasjön så de flesta viktiga
vattenkemiska parametrar analyseras redan. Som komplement hade suspenderat material
(uppdelat) samt växtplankton och makrofyter varit intressant att undersöka vilket även krävs för
att kunna erhålla LOVA-stöd för eventuella åtgärder.

DISKUSSION
Båda sjöarna har ett fisksamhälle som är anpassat till grumligt vatten, med en liten andel abborre,
hög andel vitfisk såsom braxen och benlöja och en relativt hög andel gös (Grimm 1989, Lammens
1989). Båda sjöarna visade ett bra bestånd av gös och ål, men i vilken utsträckning dessa kan
reglera mängden vitfisk i en sjö beror troligen på sjöns morfologi. Gös är förmodligen endast en
viktigt predator för att reglera mängden vitfisk i sjöar med djupare, naturligt mörka partier, medan
den i grunda sjöar där i stort sett hela sjön har potential för makrofyter att etablera sig är beroende
av det grumligare vattnet och har därför en begränsad potential att kontrollera mängden vitfisk
(Klinge m.fl. 1995). Då både Börringesjön och Fjällfotasjön är grunda sjöar med medeldjup på 1,4
respektive 1,5 m är den stora mängden gös troligen ett resultat av det grumliga vattnet och en liten
mängd abborre och gädda i sjöarna. Av de båda sjöarna tycks Fjällfotasjön vara i bättre skick med
ändå ett hyfsat bestånd av abborre även om de flesta är småväxta.
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För att få en bättre balans i sjöarna behöver abborre och gädda öka, vilket är de två viktigaste
predatorerna för att kunna begränsa mängden vitfisk i grunda sjöar, (Klinge m.fl. 1995). En sjö
med klarare vatten och ökade bestånd av abborre och gädda skulle mest troligt i förlängningen
leda till att mängden gös i sjöarna minskar, framför allt med tanke på att sjöarna är mycket grunda
och växtlighet potentiellt kan etablera sig över stora delar av sjöarna.
Bottengarn fungerade bra i båda sjöarna, men i Börringesjön där också not användes visade sig not
fungera bättre. Dock behöver båda metoderna användas för att få upp en tillräckligt stor mängd
fisk. Av sjöarna har troligen Fjällfotasjön bäst förutsättningar till förbättrad status via
reduktionsfiske baserat på högre fångst (i bottengarn), högre andel abborre samt erfarenhet av
tidigare fiskdöd i sjön. Att det finns mer abborre i Fjällfotasjön tyder dels på att sjön redan är i
bättre skick men även att det bör gå fortare för abborren att återhämta sig och bilda en starkare
population av rovfisk. Börringesjön är grumligare och har en mycket liten population av abborre,
vilket innebär en längre väg till förbättrad status. För att få effekt av ett reduktionsfiske krävs att
tillräckligt med fisk tas upp. Effekterna kan komma fort, redan efter en säsong om fisket sker
snabbt och effektivt, då till exempel djurplankton kan öka fort i antal om predationen minskar
samt växtlighet öka kraftigt i utbredning om vattnet blir klarare. Det är dock troligt att det tar
längre tid att få ett mer stabilt tillstånd i de ingående sjöarna och ett eventuellt reduktionsfiske bör
utföras med bottengarns fiske under tre år,kompletterat med not för att hålla efter föryngring av ny
vitfisk första åren, samt att det kan vara svårt att få upp tillräcklig mängd under endast en säsong.
Förutom en förbättrad ekologi i sjöarna är ett av målen med ett eventuellt reduktionsfiske
förbättrad vattenkvalitet nedströms i Sege å. Reduktionsfiske har potential att reducera mängden
alger och näringsämnen i vattnet (Söndergaard m.fl. 2008), vilket skulle betyda minskad
belastning till Sege å. Vilken effekt en minskning i halt har på belastningen beror på hur stort flöde
det är ur sjöarna. Uppföljningar från reduktionsfisken har generellt fokuserat på sommarmånader
då biologin är aktiv, och det oftast sker en ökning av algtillväxt och fosforkoncentration medan
vintervärden är mindre undersökta. Troligen har reduktionsfisket störst effekt på halt av
näringsämnen och partiklar under sommarhalvår och höst då biologin brukar vara som mest aktiv
även om det också bör leda till en minskning av grumlighet vintertid.
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BILAGA 1-BILDER

Figur 1 - bilaga. I Fjällfotasjön var vattenståndet mycket lågt, och utloppet i stort sätt uttorkat.

Figur 2 - bilaga. Fångst i Fjällfotasjön med benlöja, braxen, mört och små abborrar
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Figur 3 - bilaga. Benlöja uppehöll sig strandnära och utgjorde stört andel i bottengarn i
Börringesjön. Då många av benlöjorna var små fastnade de i 8 mm maskorna vilket är en trolig
anledning till att rovfisk såsom ål ökade i fångst då lukten var lockande.
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Figur 4 - bilaga. Första dagens notfångst i Börringesjön, med stor del braxen > 30 cm.

Figur 5 - bilaga. Sista dagens notfångst i Börringesjön, med stor del braxen > 30 cm.
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Figur 6 - bilaga. Andra dagens notfångst i Börringesjön, med stor del små braxnar samt en del
gärs.

30

BILAGA 2 - KEMVÄRDEN FRÅN RECIPIENTKONTROLL

Värden i tabell är hämtade från rapporten från recipientkontroll, och använts för att beräkna kvot klorofyll :
fosfor.

Tabell 1 - bilaga. Totalfosfor, klorofyll samt kvot klorofyll : totalfosfor i sjöarna baserat på
månatliga mätningar maj - september 2016-2018 (totalt 15 provtagningar i respektive sjö). En kvot
på 0,3-0,4 eller högre tyder på att fisk kan vara en orsak till hög algbiomassa

Parameter

Fjällfotasjön

Börringesjön

Totalfosfor ug/l (medel 2016-2018)

97,3

91,4

Klorofyll ug/l (medel 2016-2018)

52,4

47,6

Kvot

0,54

0,52
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