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SAMMANFATTNING
Strolången (ca 315 ha) i Valdemarsviks och Söderköpings kommun avvattnas till Söderköpingsån
som i sin tur avvattnas till Slätbaken. Sjön utgör ett viktigt område för friluftsliv och rekreation
med närhet till större städer. Sjön är klassad till dålig ekologisk status (sämst på en skala av fem
klasser) på grund av övergödning med höga halter näringsämnen och grumligt vatten. Att förbättra
vattenkvalitén i sjön är angeläget både för att förbättra sjöns ekologiska status samt för att minska
belastningen på nedströmsliggande områden.
Övergödda sjöar har oftast en hög biomassa vitfisk (braxen och mört) som genom att påverka
bland annat näringscirkulation och djurplankton håller sjöarna grumliga trots minskade
utsläppsnivåer. Reduktionsfiske är om det utförs effektivt, en bra metod för att förbättra
vattenkvalitén och den ekologiska statusen i övergödda sjöar. För att få en effekt på siktdjup och
övriga organismer krävs det att tillräckligt mycket fisk tas upp på en kort tid, oftast över 200 kg/ha
inom tre år. För att utvärdera om reduktionsfiske med not kan vara en effektiv åtgärd i Strolången
utfördes ett notfiske under tre dagar 26-28 oktober 2020.
Sjön har ett djupare område med lämplig botten där stora mängder fisk kunde observeras med
ekolod. Under fisket fångades 14,4 ton vitfisk motsvarande 46 kg/ha på fyra notdrag, medan ca
540 kg rovfisk motsvarande 1,7 kg/ha släpptes tillbaks. Fisket tillsammans med ekolodning visade
att det finns en mycket stor mängd vitfisk i sjön och att notfiske är mycket effektivt. Då notfisket
har potential att fånga en stor mängd fisk bedöms ett reduktionsfiske med not på hösten ha goda
förutsättningar för att förbättra sjöns status. Utifrån erfarenhet från tidigare projekt med liknande
förutsättningar bör en insats med ca 40 dagars notfiske fördelat på en treårsperiod vara en
tillräcklig insats för att få positiva effekter i sjön såsom klarare vatten, ökad utbredning av
undervattensvegetation och ett mer balanserat fisksamhälle med högre andel fiskätande abborre.

Kontakt:
jesper@klaravatten.se / 0706359687
magnus@klaravatten.se / 0731880000
www.klaravatten.se

2

BAKGRUND
Strolången är en ca 315 hektar stor sjö i Valdemarsviks och Söderköpings kommun. Sjön
avvattnas till Söderköpingsån som senare rinner ut i Slätbaken, Östersjön. Sjön används framför
allt för rekreation såsom sportfiske samt med vandringsleder i anslutning till sjön. Sjön är idag
klassad till dålig ekologisk stats (sämst på en skala av fem klasser) på grund av övergödning med
hög halt näringsämnen och grumligt vatten. Att förbättra vattenkvalitén i sjön är angeläget dels för
att förbättra den ekologiska statusen i Strolången, samt för att minska mängden näringsämnen som
lämnar sjön till Söderköpingsån och Slätbaken.
Övergödda sjöar har oftast en hög biomassa vitfisk (framför allt braxen och mört) som genom att
påverka bland annat näringscirkulation och djurplankton håller sjöarna grumliga trots minskade
utsläppsnivåer.Reduktionsfiske är om det utförs effektivt, en bra metod för att förbättra
vattenkvalitén och den ekologiska statusen i övergödda sjöar. För att få en effekt på siktdjup och
övriga organismer krävs det att tillräckligt mycket fisk tas upp på en kort tid, oftast över 200 kg/ha
inom tre år. För att utvärdera om reduktionsfiske med not kan vara en effektiv åtgärd i Strolången
utfördes ett notfiske undertre dagar 26-28 oktober 2020 på uppdrag av Länsstyrelsen i
Östergötland.

METODER
Reduktionsfiske
Reduktionsfiske, även kallat biomanipulation är en metod för att förbättra vattenkvalitén i
övergödda sjöar och få ett klarare vatten, minskad mängd alger och minskade näringshalter (t.ex.
Hansson m.fl. 1998, Söndergaard, m.fl. 2008, Bernes m.fl. 2015). I övergödda ekosystem ändras
den biologiska strukturen vilket i sjöar innebär att vitfisk såsom mört och braxen ökar vilket i sin
tur bidrar till att bibehålla eller accelerera övergödningen genom att påverka lägre trofinivåer,
näringscirkulation och uppgrumling av sediment. Genom att det är praktiskt möjligt att påverka/
ändra fisksamhällets struktur och därigenom påverka andra delar av ekosystemet kan till exempel
en sjö med grumligt vatten och stor biomassa vitfisk förskjutas till ett tillstånd med klarare vatten
genom att med selektivt fiske minska mängden vitfisk medan rovfisk släpps tillbaks och gynnas.
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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:

- 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. Därför är det viktigt att i också ha en god
förvaltning av rovfiskbestånden med till exempel begränsning av uttag gällande antal och
storlek.
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Notfiske
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. i Strolången användes en not
som var 300 m lång och 8 m hög. Noten är viktad så att den alltid följer botten oavsett hur djupt
det är och tas upp i regel på ett djup av 4 - 8 m. Oftast dras noten 220 meter vilket innebär att ett
notdrag vanligtvis täcker ett område på mellan 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. Under fisket togs braxen, mört, benlöja och små abborrar (< 12 cm)
upp medan rovfisk så som gädda, gös och större abborre släpptes tillbaks. Mindre abborre tas upp
för att gallra och öka tillväxt på de som är kvar samt minska predation på djurplankton.

Figur 1. Till vänster: Den 300 meter långa noten läggs ut. Noten dras sedan oftast 200 meter och
ett område på mellan 4 till 5 hektar fiskas av. Flottarna går sedan ihop och ringar in fisken. Till
höger: När flottarna gått ihop tas armarna in och fisken samlas upp i notsäcken. Fisken ligger kvar
i vattnet tills den håvas upp. Vitfisk läggs i båten medan rovfisk snabbt släpps tillbaks.
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RESULTAT
Förhållanden vid fisket 14 - 16 november 2020
Vid fisket var vädret mestadels molnigt med inslag av sol. De två första dagarna var vinden svag
till måttlig, men ökade sista dagen. Vind och vågor försvårade dock inte fisket någon av dagarna.
Vattentemperaturen var ca 10 grader i ytan och siktdjupet uppmättes till 2 meter. Sjön har en
lämplig botten för notfiske. I ett av dragen fastnade en stor gren som kan ha påverkat resultatet i
de enskilda notdraget. Mycket fisk kunde observeras med ekolod på framför allt 6 till 9 meters
djup, t.ex. figur 2.

Figur 2. Mycket fisk kunde observeras med ekolod. Bild visar stim med fisk på ca 8 m djup.
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Fångst
Totalt fångades 14,4 ton vitfisk motsvarande 46 kg/ha på fyra notdrag. Braxen och mört utgjorde
störst andel av den upptagna biomassan, följt av benlöja och mindre abborre. Även en mindre
mängd gärs fångades. Ca 540 kg rovfisk släpptes tillbaks motsvarande ca 1,7 kg/ha, Gös och
gädda utgjorde ungefär lika stor del sett till vikt medan gös var vanligast i antal. Endast ett fåtal
stora abborrar fångades. Rovfisk utgjorde ca 4 % av den totala fångsten sett till vikt.
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Figur 3. Kilo upptagen vitfisk samt rovfisk per drag. 27 oktober gjordes två notdrag. Totalt
fångades 14,4 ton vitfisk motsvarande 46 kg/ha medan ca 540 kg rovfisk motsvarande 1,7 kg/ha
släpptes tillbaks. Andelen rovfisk utgjorde ca 4 % av fångsten sett till vikt. Rovfisk släpptes
tillbaks och kan inkludera återfångster.
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Figur 4. Artfördelning (vikt) i fyra notdrag 26-28 oktober 2020. 14,4 ton Braxen, mört,
benlöja och mindre abborre togs upp medan 540 kg rovfisk (gädda, gös och större abborre)
släpptes tillbaks. Rovfisk kan inkludera återfångster

Figur 5. Fångsten bestod mestadels av braxen (< 20cm) och mört, men även
benlöja och mindre abborre (< 12 cm).
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FÖRUTSÄTTNINGAR
Reduktionsfiske är en effektiv metod för att förbättra vattenkvalitén i övergödda sjöar, förutsatt att
en tillräckligt stor mängd fisk tas upp (Söndergaard m.fl. 2008). Det är viktigt att ta upp tillräckligt
mycket på kort tid dels för att inte biomassan som tas upp skall hinna kompenseras genom
nyrekrytering och dels för att få en stor effekt med klart vatten vilket i sin tur ger utrymme för
vegetation att etablera sig som i sin tur bidrar till att stabilisera ett tillstånd med klarare vatten.
Med minskad konkurrens brukar även mindre abborrar växa till sig och mängden stor abborre öka
viket i sig är positivt för vattenkvaliteten då dessa är viktiga för att reducera rekrytering av vitfisk.
Fångsten i Strolången med 14,4 ton (46 kg/ha) vitfisk på tre dagar var mycket stor vilket dels visar
att det finns mycket vitfisk i sjön samt att notfiske på hösten är en mycket effektiv metod. Sjöns
uppbyggnad med stora grunda områden och ett tydligt djupare område gör att förutsättningarna för
ett lyckat reduktionsfiske med not är goda. Med en tydlig djuphåla i sjön blir fisket effektivt
genom att vitfisk på hösten ansamlas på en mindre del av sjön. Att det finns stora grunda områden
är positivt då det möjliggör en stor täckning av undervattensvegetation vilket har positiva effekter
på vattenkvalitet genom att växterna bland annat stabiliserar sediment, konkurrerar med
växtplankton om näring samt gynnar rovfisk såsom gädda och abborre. Sjön har dessutom ett
relativt bra bestånd av gös och gädda vilket är positivt.
Utifrån resultat från notfisket i Strolången hösten 2020 och erfarenheter från sjöar med liknande
förutsättningar (tydligt avgränsat djupare område och lämplig botten) bedöms ett mycket
kostnadseffektivt reduktionsfiske kunna göras. Bedömningen är att en insats på ca 40 dagar
notfiske fördelat på tre säsonger bör vara tillräckligt för att få effekter såsom klarare vatten, ökad
utbredning av undervattensvegetation och mer fiskätande abborre. Att insatsen läggs på tre
säsonger kan vara viktigt för att hålla efter rekrytering av ny vitfisk första åren tills ett större
bestånd av vegetation och rovfisk etablerats i sjön.
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