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Inverkan av reduktionsfi ske på

övergödda sjöars vattenkvalitet

Att minska mängden mört och braxen i en över-
gödd sjö kan vara ett sätt att få bukt med alg-
blomningar och liknande problem. Mistra EviEM 
har utvärderat hur användbar metoden är.

Reduktionsfi ske den vanligaste 

formen av biomanipulering

De senaste decennierna har många försök gjorts att restau-
rera övergödda sjöar genom biomanipulering, dvs. borttag-
ning eller utsättning av fisk eller andra arter.

Den vanligaste formen av biomanipulering är reduktions-
fiske, ett intensivt fiske avsett att minska bestånden av  
fisk som livnär sig på djurplankton eller bottendjur. I euro-
peiska sjöar är det framför allt karpfiskar såsom mört och
braxen som hör till den kategorin. Om man lyckas reducera 
förekomsten av sådan fisk i en övergödd sjö kan ekosyste-
met förändras så att vattnet blir klarare och risken för alg-
blomning och syrebrist minskar, åtminstone på kort sikt. 
Försök har också gjorts att reducera förekomsten av plank-
ton- och bottenätande fisk på indirekt väg genom utsätt-
ning av gädda, abborre eller annan rovfisk.

Det är ofullständigt känt hur inverkan av biomanipulering 
på vattenkvaliteten varierar mellan olika sjötyper och olika 
regioner. Vi har därför genomfört en systematisk utvärde-
ring av sådan inverkan i näringsrika sjöar i tempererade 
områden världen över. Vi fann användbara data om sam-
manlagt 128 biomanipuleringar i 123 olika sjöar. Av dessa 
ingrepp hade 85% utförts i Europa och 15% i Nordamerika. 

Tydliga effekter på siktdjup 

och algförekomster

Våra resultat visar att en klar majoritet av de utvärderade 
biomanipuleringarna hade positiv inverkan på vattenkvali-
teten. Siktdjupet i vattnet hade i de flesta fall ökat, medan 
förekomsten av plankton alger (mätt som vattnets klorofyll-
halt) i de flesta fall hade minskat. De här effekterna upp-
trädde vanligen både under själva ingreppet och under pe-
rioden närmast därefter. 

Enligt våra analyser var sjöarnas siktdjup 0,11–0,33 m 
större och klorofyllhalten 17–42 μg/l lägre under pågående 
biomanipulering än före ingreppet. I genomsnitt uppgick 
förändringarna till 0,22 m resp. –30 μg/l. De första 3 åren 
efter biomanipuleringen var siktdjupet 0,23–0,70 m större 
och klorofyllhalten 14–52 μg/l lägre än före ingreppet. I 
 snitt uppgick förändringarna då till 0,47 m resp. –33 μg/l.  

Ännu sju år efter biomanipuleringen visade de genomsnitt-
liga effekterna på siktdjup och klorofyllhalt inga tydliga 
tecken till att avta. Fyra år eller mer efter ingreppet var ef-
fekterna dock inte längre statistiskt säkerställda.

Olika typer av biomanipulering hade klart skilda effekter 
på vattenkvaliteten. Reduktionsfi ske (borttagning av 
plankton- och bottenätande fisk) medförde ökat siktdjup 
och minskad klorofyllhalt såväl under ingreppet som efter-
åt, oavsett om det kombinerades med utsättning av rovfisk 
eller ej. Att enbart sätta ut rovfisk fick däremot ingen in-
verkan av det slaget, vare sig under eller efter ingreppet.
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Reduktionsfi ske i Finjasjön i Skåne. Foto: Johan Forssblad.



Vad är en systematisk utvärdering?

I den här utvärderingen har vi använt en systematisk metodik för att 
sammanställa tillgänglig kunskap om hur reduktionsfi ske inverkar 
på vattenkvaliteten i övergödda sjöar.
    En systematisk utvärdering kännetecknas av minutiös planering, 
ett metodiskt tillvägagångssätt och en öppen och fullständig 
redo visning av alla bedömningar som gjorts under arbetets gång. 
Ett sådant förfarande minskar risken för förutfattade och partiska 
slutsatser.

Så genomfördes utvärderingen

Utvärderingen av reduktionsfi skets effekter på vattenkvaliteten har 
initierats och fi nansierats av Mistras råd för evidensbaserad miljö-
vård (EviEM). Arbetet bedrevs som ett projekt av en särskilt tillsatt 
forskargrupp under ordförandeskap av Per Larsson, professor i 
akvatisk ekologi vid Linné universitetet i Kalmar. Projektet leddes av 
Claes Bernes, EviEM.
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Vi fann också att effekterna av reduktionsfiske varierar 
med sjöarnas egenskaper och ingreppets omfattning:

• Reduktionsfi sket blev särskilt framgångsrikt i relativt små 
sjöar som hade kort omsättningstid och höga fosforhalter 
före ingreppet. 

• Ökad borttagning av fisk förstärkte ingreppets effekter. 

• Dessa två samband kunde också förstärka varandra 
– en ökning av fiskuttaget fick störst inverkan på 
klorofyllhalten i sjöar som var små och/eller hade hög 
fosforhalt före ingreppet.

Sammanfattningsvis tyder våra resultat på att reduktions-
fiske är ett användbart sätt att förbättra vattenkvaliteten i 
övergödda sjöar.

Hela rapporten fritt tillgänglig

En mer detaljerad sammanfattning av den här utvärde-
ringen fi nns tillgänglig på EviEM:s webbplats (www.eviem.
se/sv/projekt/Utfi skning-mot-eutrofi ering). Där kan man 
också hämta utvärderingsrapporten i sin helhet. Rapporten 
har även publicerats i tidskriften Environmen tal Evidence  
(www.environmentalevidencejournal.org/content/4/1/7).  
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FÖRE REDUKTIONSFISKE

I näringsrika sjöar brukar det 
vara gott om djurplanktonätande 
fi sk och därför spar samt med 
djurplankton. Detta gynnar plank-
ton algerna, som annars till stor 
del skulle ha blivit uppätna av 
djurplankton. Algerna blir ofta så 
många att vattnet blir grumligt. 

EFTER REDUKTIONSFISKE

Om man fi skar upp djurplankton-
ätande fi sk kan det bli mer djur-
plankton och färre planktonalger i 
vattnet, som därigenom klarnar. 
    I princip borde man också 
kunna få sådana effekter genom 
att sätta ut rovfi sk som livnär sig 
på djurplanktonätande fi skar och 
därigenom begränsar deras antal. 
I praktiken tycks detta dock inte 
fungera.
    Från Anthony Thorpe, Lakes of 
Missouri Volunteer Program (bilden 
redigerad).


