
Återintroduktion         av         Undervattensväxter         i         Ryssbysjön

En         del         av         en         biomanipulation?

Oskar         Benderius

Degree         project         in         biology,         Master         of         science         (2         years),         2011

Examensarbete         i         biologi         45         hp         till         masterexamen,         2011

Institutionen         för         biologisk         grundutbildning

Handledare:         Anna         Brunberg         och         Måns         Lindell



Sammanfattning  

Ryssbysjön är en sjö som under lång tid varit recipient för både Nässjö stads reningsverk och 
en jästfabrik. Jästfabriken har varit nedlagd sedan 1960-talet. Ett åtgärdsprogram 
färdigställdes år 2000 av Länsstyrelsen i Jönköping med syfte att minska både extern och 
intern belastning av näringsämnen i sjön. En biologisk manipulation i form av reduktionsfiske 
i Ryssbysjön startades 2007 av Nässjö kommun. Förhoppningen är att minska den interna 
belastningen av näringsämnen i sjön. 

Mitt projekt syftar till att testa tre olika typer av växter och en alg, vattenpest (Elodea 
canadensis), hårslinga (Myriophyllum alterniflorum D.C.), ålnate (Potamogeton perfoliatus 
L.) samt en kransalg (Characeae sp.), som kan vara aktuella för en ny återinsättning som 
ytterligare ett steg i biomanipulationen, med syfte att minska mängden fosfor (P) i vattnet. I 
föreliggande projekt har jag studerat växternas förmåga att etablera sig i Ryssbysjön. 

Växtmaterialet togs i slutet av maj 2010 från närliggande vatten, Hästsjön och Hulu 
kvarndamm. De planterades ut i slutet av samma månad i Ryssbysjön. Planteringssubstratet 
togs från Ryssbysjön i april och avvattnades för att få mer stadga. Ett sandlager placerades 
ovanpå sedimentet för att förhindra upprotning av rötter. Växterna skyddades mot betning av 
större fiskar, fåglar och kräftor med ett stålnät. Vid planteringstillfället torkades ett antal 
växter av vardera art för att fungera som referenstorrvikt. Vid skördetillfället torkades alla 
plantor som återfanns för att beräkna torrvikt.  

Efter sommaren återfanns inga kransalger från försöket. Hårslingan hade en planta kvar vilket 
motsvarar 3 % överlevnad. Ålnaten hade den näst högsta överlevnaden på 22 %. Högst 
överlevnad hade vattenpest, 75 %. Vattenpesten hade högst tillväxt i både torrmassa och 
längdökning.  Vattenpesten hade en viktökning i torrvikt på 199 % medan ålnatens torrmassa 
visade på en minskning med 70 % från inplanteringstillfället. Specifik överlevnad per planta, 
av de plantor som överlevde, visade att inte bara vattenpest utan också ålnate har möjlighet att 
överleva i sjön om de hamnar på rätt lokal. Tillväxten var dock fortfarande högre för 
vattenpest. 
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Abstract 

Lake Ryssbysjön has been under observation for a long period of time due to its high content 
of nutrients. The sources have been from a sewage plant and a yeast factory. The factory has 
been closed for 70 years, the sewage plant is still running but it has reduced the nutrient 
content of the outgoing waste water with chemical cleaning and biological filters. The 
municipality responsible of the sewage plant started in 2007 a biomanipulation of Ryssbysjön 
where the white fish stock should be reduced with 75 %. The aim is to create a clearwater 
stage in the lakewater instead of the current plankton dominated state.  

My project was a pilot study of a possible next step of the manipulation, to re-establish a 
healthy macrophyte population. Four different species of submerged plants were planted into 
the lake to investigate the possibilities of an establishment. The species used were Elodea 
canadensis, Myriophyllum alterniflorum DC., Potamogeton perfoliatus L. and Characeae sp.  

The plants were recovered from a closely situated lake (Hästsjön) and from a pond 
downstream the outlet of Lake Ryssbysjön. The plants were collected in the spring and 
planted into the lake in May. Some of the plants were measured and dried as a reference value 
of dry weight. The project was performed during three summer months of 2010, from the end 
of May to the end of August.  

The result of the re-establishment of macrophytes shows that E. canadensis had the highest 
survival rate, 75 %, of the four species, second best was P. perfoliatus (19 %). The two 
remaining species M. alterniflorum and Characeae sp. had very low survival, 3 % and 0 % 
respectively. E. canadensis had an overall weight gain in dry mass of 199 % .  P. perfoliatus 
had a loss of dry mass with 70 %. 

The conclusion that can be drawn from the project is that no new reestablishment of plants is 
necessary at the time being. There is a small stock of macrophytes in the system that seems to 
be a healthy stock although they are established only at few places around the lake. E. 
canadensis has the largest growth but it already exists in the lake, hence there are no reasons 
to introduce it into the system again. 
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Inledning 

Den antropogent orsakade eutrofieringen av sjöar i Europa tog fart på 1950-60 talet genom 
den ökande användningen av vattentoaletter, ökad befolkning samt utsläpp av 
industriavloppsvatten (Brönmark & Hansson 1998, Madgwick 1999, m.fl.) i kombination med 
bristande reningsgrad på reningsverken (Brönmark & Hansson 1998, Moss et al. 1996). Sjöar 
som tidigare var klara badvattensjöar skiftade till illaluktande algdominerade sjöar med 
porösa sedimentbottnar. Även tillförsel av näringsämnen från odlingslandskapet bidrog till 
eutrofieringen, och ökade i samband med rationalisering av jordbruket (Brönmark & Hansson 
1998). 

På 1970-talet fastslogs det att det var ökande tillförsel av fosfor (P) som var den avgörande 
orsaken till de kraftiga algblomningarna. Initialt ökar all produktion i sjön med ökande 
näringstillgång och således ökar även fiskbiomassan (Brönmark & Hansson 1998, Baldy et al. 
2007), men med ytterligare näringstillförsel kommer växtplankton att ta över dominansen, i 
synnerhet cyanobakterier (blågrönalger). Det medför en högre grumlighet av vattnet, vilket 
kommer att leda till utskuggning av undervattensväxterna. När algblomningen är över, faller 
algerna till bottnen. Där vidtar en bakteriell nedbrytning som konsumerar syre. Syret tas från 
den syrgas som är löst i vattnet, vilket kan leda till låga nivåer av syrgas i bottenvattnet, till 
och med helt syrgasfritt (Brönmark & Hansson 1998, Moss et al. 1996, Moss 2007). Låga 
syrgasnivåer kan leda till bland annat fiskdöd och förskjutning i fisksamhället där karpfiskar 
ofta får en särställning och ökar i antal eftersom flertalet av dessa arter klarar låga 
syrgaskoncentrationer (Ruuhijärvi et al. 2010).  

Trots åtgärder för att minska näringstillförsel till vattnet (extern belastning) återhämtar sig 
inte alla sjöar utan fortsätter att vara algdominerade. Det kan bero på lagrad näring i 
bottensedimentet från tidigare utsläpp, som fortsätter läcka ut i vattenmassan (intern 
belastning). Utläckage av fosfor från bottensedimentet ökar med låga syrgasnivåer (Kalff 
2001). Dessutom kan det fisksamhälle som uppkommer i övergödda sjöar orsaka en 
betydande uppgrumling genom fiskens födosök i sedimentet. Fisken fungerar på så sätt som 
en ”pump” som pumpar näringsämnen från sediment till vattenfas och bidrar ytterligare till 
näringsläckaget från sedimentet (Brönmark & Hansson 1998, Moss & Timmer 1984, m.fl.) 

För att förbättra sjöar som är bortom självhjälp kan man genomföra en biomanipulation i syfte 
att manipulera sjön till de kvalitéer man är intresserad av. Grundteorin är att inom samma 
intervall av fosfor i vattnet kan habitatet anta två olika stabila lägen, algdominerad grumligt 
läge eller makrofytdominerat klarvattensläge. En vanlig manipulation är utfiskning av vitfisk-
arter. Det minskar trycket på zooplankton, vilket ökar betningen av växtplankton, vilket i sin 
tur ökar siktdjupet. Även uppgrumlingen orsakad av fisk försvinner vilket, gör det möjligt för 
undervattensväxter att etableras (Figur 1) (Brönmark & Hansson 1998, Moss et al. 1996,  
Moss 2007). Kraftig sedimentation (Leck & Simpson 1995), eller vindinducerad uppgrumling 
av porösa bottnar (Van djik & Van donk 1991) kan medföra en kvävning av frön och växter 
på bottnen (Leck & Simpson 1995), men också utskuggning vilket motverkar tillväxt och 
groningsprocesser av undervattensväxter(Figur 1)(Ozimek 2006), vilket i sin tur är positivt för 
alg och växtplanktonsamhällen. Vilket i fallen med eutrofa sjöar kan leda till ett algdominerat 
grumlig jämnviktsläge (Van djik & Van donk 1991). 
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Figur 1: Det teoretiska förloppet på en lyckad biomanipulation till vänster; zooplankton gynnas vilket medför ett 
ökat betningstryck på växtalgerna, med färre växtalger ökar siktdjupet vilket gynnar undervattensfloran. 
Makrofyterna och klarare vatten gynnar predatorfisksamhället vilket minska planktivora fisksamhället vilket 
förbättrar förutsättningarna för zooplanktonen. Till höger är en loop med uppgrumling från bottensedimentet 
som motverkar transparensen vilket får till följd ett motsatt förlopp än till vänster, resultatet blir grumligare 
vatten som gynnar planktivora fiskarter (modifierad bild Van djik & Van donk 1991)  

Ryssbysjön har under lång tid varit recipient för både Nässjö stads reningsverk och en 
jästsvampfabrik. Redan under tidigt 1900-tal stämdes både fabriken och Nässjö kommun av 
invånare runt Ryssbysjön för föroreningen av vattnet. Under perioden 1910-2004 har 1000 
ton fosfor släppts ut från dessa två källor, där jästfabriken beräknas ansvara för 2/3 av 
utsläppet. (Enell 2006) Jästfabriken blev nedlagd på 1960-talet och under 1970-talet 
installerades kemisk rening av det kommunala avloppsvattnet, vilket har medfört en reduktion 
av extern belastning av fosfor till sjön (Jaldemark 2000). 1974 var mängden totalfosfor i 
utgående avloppsvatten 6400 kg/år, och 2009 var fosforutsläppet nere i 423 kg/år. (muntl. S. 
Zachrisson Nässjö affärsverk 2010) 

Läckaget från Ryssbysjön medför att sjön utgör en källa för nedströms liggande vatten i 
Huskvarnaåns sträckning (Figur 2), flera av nedströms liggande vatten har redan problem med 
övergödning. Detta utgör ytterligare en anledning till att minska mängden näring i 
Ryssbysjöns vatten. (Jaldemark 2000) 
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Figur 2. Huskvarnaåns avrinningsområde med Ryssbysjön samt Hästsjön och Hulu kvarndamm. Huskvarnaån 
mynnar ut i Vättern. 
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Ett åtgärdsprogram färdigställdes år 2000 av Länsstyrelsen i Jönköpings län (Jaldemark 
2000). Där föreslogs följande: 

• Minska tillförseln: Minskning av utsläpp från reningsverket. Återskapande av 
meandringsfåra i Nässjöån, samt anläggning av uppehållsmagasin alt. våtmarker. 
Skyddszoner intill vattendrag för att minska ytavrinningen av näringsämnen från 
skogsbruk och jordbruk. 

• Åtgärder i sjön: Muddring av sjöbottnen. Utfiskning. Utplantering av vattenväxter.  

Nässjö kommun arbetar med att minska näringstillförseln till sjön från bl.a. reningsverket. De 
har även påbörjat en biomanipulation i form av utfiskning. Ett eventuellt nästa steg är att 
gynna makrofytfloran för att på så sätt stabilisera klarvattenläget (Moss 2007). 

Syftet med mitt projekt var att testa fyra olika arter av undervattensväxter som skulle kunna 
vara aktuella för en återinsättning, som ett steg i biomanipulationen och i syfte att ytterligare 
minska mängden fosfor i vattnet.  Jag valde att studera förmågan hos vattenpest (Elodea 
canadensis), hårslinga ( Myriophyllum alterniflorum DC.), ålnate (Potamogeton perfoliatus 
L.) samt en kransalg (Characeae sp.) att etablera sig i Ryssbysjön.  

Bakgrundsinformation Ryssbysjön 
Ryssbysjön (EU CD: SE 639905–143013) ligger drygt 5 km nordost om Nässjö på det 
småländska höglandet, 263 m.ö.h. Tillrinningsområdet är 96 km2 vilket domineras av skogs- 
och myrmark. Sjön ingår i Huskvarnaåns avrinningsområde som mynnar i sjön Vättern (Figur 
2). Ryssbysjön har två större inlopp, Fredriksdalsån och Nässjöån i södra delen av sjön. Det 
huvudsakliga utloppet är Huluån i norra änden av sjön (Figur 3). Vattnet har en 
omsättningstid som är mindre än tre månader. Sjöarean är 2,7 km2 och medeldjupet är 2,1 m. 
Sjön har dålig ekologisk status enligt EU:s vattendirektivsklassning, på grund av höga 
koncentrationer av näringsämnen och litet siktdjup (VISS 2006). Sjön har högt pH och en hög 
alkalinitet (god buffringskapacitet) (Tabell 1). Sjön drabbas årligen av algblomningar (Nässjö 
kommun 2009). Under försöksperioden 2010 var de meterologiska förhållandena normala i 
förhållande till en tioårsperiod med start 2000 (SMHI 2010). 

Tabell 1 Ytvattenkemi i Ryssbysjön 2000-2009 augustivärden (opublicerat Jönköpings Länsstyrelse) 

  Min Max Medel 

Syrgas (% mättnad) 74 133 100 

Siktdjup Utan vattenkikare (m) 0,3 1 0,7 

Tot P (µg/l) 52 290 156 

Tot N (µg/l) 1200 2300 1680 

Klorofyll (µg/l) 5,8 59 31,4 

pH 7,2 9,7 7,8 

Alkanitet (mekv/l) 0,34 0,5 0,44 
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Figur 3. Karta över Ryssbysjön, med inloppen Fredriksdalsån och Nässjöån samt utloppet Huluån. 
Försöksområdet anges av den röda ringen i sjöns norra ände. Sediment togs väster om Björkudden i sjöns norra 
ände, i samma vik som försöksområdet.  
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En biologisk manipulation av Ryssbysjön startade 2007 i form av utfiskning i syfte att minska 
den interna belastningen av fosfor. Utfiskningen gjordes med nät och bottengarn. Ytterligare 
utfiskning har gjorts sommaren 2008, 2009 och 2010 (Figur 4). Under 2008 fångades 20 ton 
fisk, därefter gick fångstresultatet ner till 0,6 ton fångad karpfisk under 2010, ansträngningen 
är lika stor vart år (muntl. Nässjö kommun 2010-09-09). 

 

Figur 4. Fångstresultat från Nässjö kommuns reduktionsfiske i Ryssbysjön (data från Nässjö kommun 2009). 

Totalt beräknas mer än 75% av biomassan av braxen vara utfiskad. Fortsatt fiske av mört 
bedrevs under 2010 (muntl. Nässjö kommun 2010-09-09).  För en lyckad biomanipulation 
bör, enligt Hosper & Meijer (1993), 75 % av all vitfisk tas bort från systemet. Siktdjupet i 
Ryssbysjön har ökat. Medelvärdet för åren 2000-2006 var 0,6 m, och motsvarande 
medelvärde för 2007-2009 var 0,8 m (Figur 5), vilket visar en ökning med ca 30 % 
(opublicerat Jönköpings länsstyrelse).  

 

Figur 5 Siktdjupets förändring i augusti månad för Ryssbysjön under 2000-talet. Figuren baseras på opublicerade 
data från Jönköpings länsstyrelse. 
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Som ytterligare ett led i biomanipuleringen utplanterades år 2007 undervattensväxter i 
Ryssbysjön av Nässjö kommun. Hornsärv (Ceratophyllum demersum) och trubbnate 
(Potamogeton obtusifolius) var de två arter som man då fokuserade på (Nässjö Kommun 
2007). Länsstyrelsen i Jönköping genomförde en växtinventering hösten 2010. Då återfanns 
ingen hornsärv, men trubbnate återfanns på flertalet platser. Det går dock inte att utesluta att 
den härstammar från ett tidigare bestånd, då en undersökning från 1970-talet beskriver stora 
bestånd av trubbnate i sjöns södra delar (Granéli & Leonardson 1973). Vattenpest påträffades 
på flertalet platser i sjön på 0,3-1 meters djup. Övriga flytbladsväxter och undervattensväxter 
som påträffades var andmat (Lemna minor L.), gul näckros (Nuphar lutea (L.) Sibth. & Sm.), 
vit näckros (Nymphaea alba L.), igelknopp (Sparganium emersum Rehmann), gäddnate 
(Potamogeton natans L.) och vattenbläddra (Utricularia vulgaris L.). Växterna påträffades i 
huvudsak i vikar längs sjöns östra och norra sida (Figur 6) (opublicerat Länsstyrelsen 
Jönköpings län).  
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Figur 6. Resultat av växtinventeringen i Ryssbysjön 2010, enbart undervattensväxter och flytbladsväxter är 
medräknade. 
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Material och Metoder  
Undervattensväxterna togs från två närliggande sjöar till Ryssbysjön, Hulu kvarndamm och 
Hästsjön (Figur 2). De arter som valdes var vattenpest (Elodea canadensis) från Hulu 
kvarndamm, samt hårslinga (Myriophyllum alterniflorum DC.), ålnate (Potamogeton 

perfoliatus L.) och en kransalg (Characeae sp.) som togs från Hästsjön. Vattenpesten valdes 
för dess förmåga att överleva i eutrofa sjöar (Anderberg 2010), Hårslingan är en oligotrof 
undervattensväxt som trivs på hårda bottnar (Mosserg & Stenberg 2003), valet av denna växt 
styrdes till stor del av vad som gick att finna i tillräckligt antal på våren då jag letade efter 
växtmaterial. Ålnaten skjuter även den långa skott upp mot vattenytan, den är vanligt 
förekommande (Anderberg 2010) och den har relativt breda blad. Fördelen med att växa sig 
långt upp i vattenkolumnen är att en minskad risk för utskuggning från organismer och 
partiklar i vattnet. Kransalgen har förekommit i övergödda sjöar trots att den växer nere vid 
bottnen, vilket gör den intressant. Kransalger har även varit pionjärväxter efter 
biomanipulation (Ozmek 2006). 

Vid inplanteringen valdes plantor som var likvärdiga i längd. Vattenpest delades upp så att de 
hade en rot och ett skott (Figur 55). Växterna planterades i varukorgar (ca 40 liter) som 
kläddes på insidan med en fiberduk (Figur 55). Bottensedimentet togs upp från 2 m djup 
väster om Björkudden (Figur 3) den 24 april 2010. Sedimentet dominerades huvudsakligen av 
organogent material, och förvarades fram till planteringstillfället i korgarna, luftigt, svalt och 
mörkt så att sedimentet blev mer kompakt. Vid planteringstillfället togs sand från 
Ryssbysjöns norra strand och placerades ovanpå sedimentet för att förhindra upprotning 
(Figur 55). Var art hade fyra replikat á 8 st växter i monokultur per replikat. De 16 korgarna 
med växter placerades ut 24-30 maj 2010. Samtliga korgar omgavs av hönsnät för att 
förhindra betning från fisk, kräftor och fågel (Figur 55). Korgarna slumpades ut på en 0,8-0,9 
m djup transekt som löpte längs land (Figur 3). Plattsen undersöktes vintertid från isen där jag 
undersökte bottensubstratet okulärt med hjälp av en plexiglascylinder, främsta karaktären på 
botten som jag sökte var att den skulle vara fast nog för att planteringsförsöket inte skulle 
sjunka ner i sedimentet. Växter kan växa på minst 1 - 4 % av inkommande ljus (Strand 1999), 
vilket innebär ca dubbla siktdjupet. Tidigare siktdjupsmätningar från 2006-2009 visade ett 
medelsiktdjup på 1m (Figur 5). Djupet 0,8-0,9 m valdes för att garantera att ljus i tillräcklig 
mängd nådde ner till plantorna och för att de skulle vara skyddade för vågkraft. Samtliga 
växter togs upp 19 augusti 2010. 

Prover av vattenpest, ålnate, hårslinga och kransalg, likvärdiga med de som planterades, 
torkades och vägdes vid planteringstillfället. Skottets längd mättes för alla plantor som 
planterades ut och även på de som torkades direkt. Vid utplantering hade varje planta ett skott 
och en rot. Vid upptag räknades, mättes och vägdes alla överlevande plantor. Bilden till 
vänster i Figur 55 visar en planta klar för utplantering samt ett exempel på hur en överlevande 
planta kan se ut. Flera skott från en och samma planta, räknades som nya plantor om de hade 
både rot och skott. Existerande plantor vägdes korgvis. Växterna torkades vid 70°C i 1 
atmosfärstryck i 20 timmar. Vikten mättes på en balansvåg (Metter toledo, kalibrerad juni 
2010 ±0,02g/0,1g). 

Siktdjup mättes tio gånger under sommaren med en siktskiva utan vattenkikare utanför 
Björkudden (Figur 3). Temperaturen togs med en enkel termometer (Biltemas digitala 
termometer för inomhus och utomhus temperatur) på 0,3 m djup.  
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Figur 55. Bild till vänster; Uppdelning av vattenpest till plantor. Plantan till vänster är iordninggjord för 
plantering. Mittenbilden; sediment med ett sandlager ovanpå vid upptagningstillfället. Bild till höger: 
instängsling av växterna. 

Resultat 
Det var en stor variation i etablering mellan arterna (Figur 8). Av de fyra undersökta arterna 
hade vattenpest den högsta tillväxten (198 %) och överlevnaden (Figur 8, 11). Ålnate hade en 
låg överlevnad i individer (tillväxt -74 %) men relativt god tillväxt på de individer som 
faktiskt överlevde (1g /100 plantor) (Figur 10). Kransalgen och hårslingan hade en obefintlig 
överlevnad (Figur 8). Av Tabell 2 framgår att etableringen inom de olika arterna var ojämn 
beroende på lokal. 

Tabell 2. Antal överlevande makrofyter i respektive korg (ursprungligen 8 st individer per korg). ”Total” för 
varje art är räknad för det totala antalet plantor i försöket, d.v.s. 32 st per art.  

Art djup (m) Överlevande   Tillväxt   
    Individer  % Torrvikt (g) % 

Hårslinga 0,8-0,9 1 13 0,157   

Hårslinga 0,8-0,9 0 0     

Hårslinga 0,8-0,9 0 0     

Hårslinga 0,8-0,9 0 0     

Total Hårslinga  0,8-0,9 1 3 0,157   

Kransalg 0,8-0,9 0 0     

Kransalg 0,8-0,9 0 0     

Kransalg 0,8-0,9 0 0     

Kransalg 0,8-0,9 0 0     

Total Kransalg 0,8-0,9 0 0 0 0 

Vattenpest 0,8-0,9 0 0     

Vattenpest 0,8-0,9 0 0     

Vattenpest 0,8-0,9 4 50 0,551 203 

Vattenpest 0,8-0,9 20 250 1,62 792 

Total vattenpest 0,8-0,9 24 75  2,171 198 

Ålnate 0,8-0,9 0 0     

Ålnate 0,8-0,9 1 13 0,172 -90 

Ålnate 0,8-0,9 0 0     

Ålnate 0,8-0,9 5 63 1,782 -6 
Total Ålnate 0,8-0,9 6 19 1,952  -74 
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Hårslingan som återfanns saknade helt blad. Av kransalgerna återfanns intet spår av 
växtlighet. Den huvudsakliga populationen av ålnate återfanns i en korg, även frodigheten var 
störst i denna korg. Vid försökets start hade inte näckrosorna i omgivningen kommit upp till 
ytan. Under sommaren gång täcktes området runt inhägnaderna varierande mycket av 
näckrosor. Det var dock inga näckrosor innanför stängslen kring korgarna. 

 

Figur 8. Totala antalet överlevande individer i procent, för de olika växtarterna och kransalgen. 

De två starkast överlevande arterna var vattenpest och ålnate. Vattenpesten hade en hög 
tillväxt på nästan 250 % i längdökning och knappt 200 % i ökning av biomassa (torrvikt) 
(Figur 9). Ålnaten överlevde försöket men hade totalt sett minskat i både längd och biomassa 
(Figur 9). 

 

Figur 9. Totala ökningen av biomassa (torrvikt) och skottlängd, ett medel för samtliga inplanterade vattenpest 
och ålnate på 0,8-0,9m djup. 

En beräkning av specifik överlevnad (överlevnad per planta) av de plantor som överlevde 
visar att inte bara vattenpest utan också ålnate har möjlighet att överleva i sjön om de hamnar 
på rätt lokal (Figur 10). Tillväxten var dock fortfarande högre för vattenpest. 
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 Figur 10. Teoretisk tillväxt i torrvikt av 100 överlevande plantor i Ryssbysjön av Vattenpest samt Ålnate.   

Vattentemperaturen under sommaren var i medeltal 19,7°C och varierade mellan 16,5°C och 
24,3°C. När växterna planterades ut var temperaturen 17,7°C; vid upptag var temperaturen 
19,4°C (Figur 11). Vid starten av försöket var siktdjupet 0,9 m, när projektet avslutades var 
siktdjupet 0,7. Medelsiktdjupet under sommaren var 0,9 m och varierade mellan 0,6 och 1,5 
m (Figur 11). 

Figur 11.  Siktdjupet och temperaturen under försöksperioden i Ryssbysjön.  

Diskussion 
Syftet med de eventuella planerna på en inplanering av växter i Ryssbysjön är att förskjuta 
sjöns stabila läge från grumlig algdominerad sjö till växtdominerad klarvattenssjö (Figur 1). 
Hosper & Meijer (1993) undersökte vilka förutsättningar en sjö bör ha för att en 
biomanipulation ska lyckas. De undersökte kraven på sjöns storlek (yta), djup, 
sedimentkaraktär, och sjöns växtlighet. De tittade även på sjöns vindupptagningsförmåga 
(fetch).  
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De skapade en rad frågor, liknande en växtnyckel. Först har de frågor om huruvida sjön 
kommer att skifta till klarvattensjö, sammantaget bedöms förekomsten av Daphnia, 
planktivora fiskarter (i synnerhet braxen) samt fetch. Ryssbysjön, kommer att ha ett 
utgångsläge som ligger på godkänt, men gränsar till dåligt. Utfiskningen bidrar till att sjöns 
möjligheter går från dåligt till godkänt. Ingen av de parametrar som nämnts innan har två 
positiva klassningar, area och medeldjup. Nästa frågeställning blir huruvida sjön kommer att 
fortsätta att vara i klarvattenläge. Kriterierna för detta är; inte ha mer än 50cm tjocklek på löst 
sediment, den ska ha kransalger, sjöarea under 5ha och mer än 25 % av sjön ska vara grundare 
än 1m. Ryssbysjön uppfyller i dagsläget de två sistnämnda kriterierna. Det finns dock 
exempel på sjöar där växtligheten har etablerats på de platser där det är möjligt och skapat 
lokala klarvattenslägen i annars algdominerade vatten (Moss et al. 1996, Scheffer et al. 1994 
m.fl.). Det finns lokaler i Ryssbysjön med en mosaikartad undervattensväxtlighet vilket kan 
ge samma effekter. De arter som vid Länsstyrelsens inventering 2010 påträffades i sjön var 
bland annat vattenpest och trubbnate (opublicerat Länsstyrelsen Jönköpings län), vilka båda är 
arter som trivs i kraftigt näringsberikade sjöar (Anderberg 1996). Arterna återfanns på tre 
respektive fyra platser utspridda runt sjöns stränder (Figur 6), det innebär att sjön i fråga har 
en befintlig växtlighet som är lämpad för sjöns förutsättningar.  

Mitt försök visar att av de fyra arterna som inplanterades kan ingen växt garanteras 
överlevnad, då ingen art hade en hundraprocentig överlevnad i alla replikat (Tabell 2). Dock 
är överlevnad av vattenpest trolig (Figur 8, 11). Anledningen till misslyckad etablering kan 
vara många, så som t.ex. utskuggning av organismer i vattnet och/eller påväxtalger på bladen, 
betning eller upprotning (Strand 1999). Vid upptag av växterna var de växter som överlevt 
inte täckta med tjocka lager av påväxtalger, korgarna som de planterats i hade dock ett tunt 
och hårt sittande lager av påväxt. Det fanns även rikligt med stora sötvattensiglar, vilket 
motverkar påväxt via betning (Strand 1999). Sandlagret som var applicerat ovanpå sedimentet 
för att förhindra upprotning var kvar i ursprungligt skick; det fanns ett tunt lager av 
sedimentation på sandlagret men det var omätbart i fält och borde därför vara obetydligt. Jag 
observerade dock att efter ovädersnätter med stark blåst flöt bitar av bottensedimentet upp till 
ytan i vissa delar av sjön. Uppgrumling av löst sediment från bottnen kan vara en negativ 
faktor då det kan leda till utskuggning av växterna. 

James et al. (2004) använde sig av sträfsen (Chara) som kortskottsväxt som en åtgärd mot 
uppgrumling, vilket gav en kraftig reduktion av uppgrumling. Enlig mitt försök kommer inte 
kransalgen att överleva en sommar, vilket troligtvis beror på utskuggning. Jämförelsen med 
James et al. (2004) är dock osäker eftersom ingen artbestämning gjorts i mitt försök; det kan 
ha varit kransalger med olika växtsätt och egenskaper. Medlemmar i släktet sträfsen har visat 
sig ha samma kolonisationshastighet som vattenpest, de anses även vara bra för att binda 
organiskt sediment (Beltman & Allegrini 1997). Kransalger har även visat sig vara bra 
pionjärväxter vid olika biomanipulationer runt om i Europa där den ofta är den dominerande 
arten som återtar bottnarna (Ozimek 2006, Sheffer et al 1994 m.fl.).  

James et al. (2004) undersökte även vilken typ av växtstrategi som ger lägst uppgrumling, 
undervattensväxter med kronan när sedimentet eller växter med kronan uppe i 
vattenkolumnen. Skillnaden i uppgrumlingen av bottensediment var minimal mellan de två 
typerna av växter.  
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Sett till sin helhet har vattenpest de kvalifikationer som behövs för att överleva och spridas i 
Ryssbysjön. Ålnaten har totalt sett överlevt sommaren men inte etablerat sig väl, eftersom den 
minskat i både vikt och längd jämfört med ursprungspopulationen (Figur 9). Både ålnaten och 
vattenpesten hade en positiv specifik viktökning per överlevande planta (Figur 10) vilket talar 
för att vattenkvaliteten i sjön tillåter tillväxt av undervattensväxter.  

Garbey et al. (2004) mätte hur mycket fosfor olika växter klarar av att lagra i sin vävnad. 
Vattenpest visade sig ha en lagringskapacitet upp till 1,2 % av sin torrvikt. Det motsvarar ca 
60 mg P /100 st vattenpest. Det innebär att en täthet av vattenpest på 462 plantor per m2 skulle 
binda lika mycket fosfor som sjövattnets hela innehåll av total-fosfor. Givet att ålnate och 
krusnate har samma förmåga att ta upp P, 0,4 % av sin torrvikt (Garbey et al. 2004), ger 
motsvarande uträkning att ålnatens täthet bör vara mer än 7349 växter per kvadratmeter för att 
kunna binda lika mycket fosfor som vattenpest. Det finns dock ett stort problem med 
vattenpest då den är en invasiv utländsk art. Ska man använda sig av den i en 
biomanipulation? Arten finns visserligen redan i vattensystemet, i Ryssbysjön och i nedströms 
liggande vatten, men arten kanske borde undvikas av princip för att minska risken med 
spridning till sjöar i närliggande system.   

Ålnatens överlevnad var både bra och dålig. Bra i fråga om tillväxt hos de individer som 
överlevde och dålig på grund av att det var mestadels en enda lokal som hade alla 
överlevande. Då de flesta ålnatar förekom i ett replikat (Tabell 2) och vattenpestens 
överlevande var begränsad till 2 st replikat, talar det för att en lyckad inplantering kräver stor 
omsorg och att växterna planteras in på rätt lokaler. Hårslingan överlevde inte försöket. Ett 
bättre val av art kunde ha varit axslingan (Myriophyllum spicatum L.), då den förekommer i 
eutrofa sjöar med mjuka bottnar (Mossberg & Stenberg 2003). Anledningen till valet av 
hårslinga var tillgång på växtmaterial vid planteringstillfället, jag fann bara hårslinga i sjön 
trots att båda arterna skulle existera i sjön (opublicerat Länsstyrelsen Jönköpings Län).  

Sammanfattningsvis är min bedömning att i dagsläget är det inte nödvändigt att plantera in 
fler växter i Ryssbysjön. Blir siktdjupet större bör man däremot se om man kan stabilisera 
bottnarna så att växtligheten får fäste. Det finns redan en flora i sjön, vattenpest finns redan på 
flera lokaler i sjön vilket är en mycket god pionjärväxt. Diskussionen huruvida det är rätt eller 
fel att plantera in denna art blir därmed inte relevant då den fanns i sjön redan innan försöket. 
Det finns även andra arter i sjön som kan fungera som kolonisatörer. Förmodligen missgynnas 
återerövring av hela sjöbottnen inte av bristen på ljus i dagsläget, utan av bristen på lämpliga 
bottnar att växa på. Det väletablerade näckrosbeståndet kan även vara en nackdel då det 
skuggar ut växtlighet under sig. Fördelen är att dess rötter stabiliserar bottnarna där de växer. 
Om man väljer att göra en ny inplantering är ett alternativ att ta växter från de vikar som har 
mosaikartad botten och ympa ut dem på skyddade platser längs sjöns steniga västra strand 
samt de två norra vikarna. Den växt som jag vill rekommendera är trubbnate, eftersom den 
redan existerar i riklig mängd i sjön. En ny utplantering av ålnate i sjöns stenigare partier vore 
intressant; under mitt letande av växter såg jag att ålnaten ofta växte i närheten av större 
stenar, vilket tyder på att det är en passande miljö för arten. Ett nytt försök med sträfse bör 
genomföras, man bör då plantera sträfsen på betydligt grundare vatten. Fågelbetning spelar 
stor roll i frågan om huruvida undervattensväxterna kommer att öka eller minska, sjöfåglar 
kan äta upp all växtlighet på bottnarna i en grund sjö (Moss et al. 1996; Strand 1999). Under 
mitt försök förökade sig kanadagässen från 4 till 12 individer och vid en eventuell 
nyplantering bör man räkna med riskerna att gässen äter upp växtmaterialet. 
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