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Sammanfattning
I Asköviken, beläget i naturreservatet Asköviken-Tidö, finns misstanke om att
näckrosbeståndet på senare år kan ha brett ut sig på bekostnad av övrig
vattenvegetation. En rik och välutvecklad undervattensvegetation är en viktig
förutsättning för övrigt biologiskt liv i området, inkluderat fåglar. Det finns
indikationer från andra områden att utbredning av näckrosor kan ske på bekostnad
av såväl annan undervattensvegetation som av fauna. I Asköviken är
grundorsaken till näckrosornas förmodade ökning sannolikt hög närsaltsbelastning
via avrinningsområdet. De restaureringsåtgärder som har vidtagits i området,
såsom skapande av blå bård, kan temporärt ha orsakat ökad grumling och
frigörande av näring med försämrat siktdjup och utarmad undervattensvegetation
som följd.
Föreliggande rapport syftar till att utreda huruvida näckrosornas utbredning
riskerar att påverka utbredning och antal vad gäller fåglar och akvatiska
organismer i Asköviken samt, om detta är fallet, hur bekämpning ska ske och hur
resultatet ska följas upp.
Åtgärder för att minska näckrosornas utbredning i området är därför angelägna,
och bör ske på två nivåer. Dels via ett fortsatt arbete med att minska närsaltsbelastningen till området, dels via fysisk begränsning av näckrosorna i området
genom förslagsvis klippning. Vad avser den sistnämnda åtgärden bör den först
föregås av ett småskaligt försök för att utröna de lokala effekterna av en sådan
genomförd åtgärd. Syftet med pilotstudien är att studera effekten på näckrosornas
utbredning i försöksytor men lika viktigt är att se om och hur ny- och
återetablering av annan undervattensvegetation sker. Därför föreslås att två
mindre och likvärdiga ytor skördas på prov tre gånger per säsong och under två
års tid. Inventering av undervattensvegetation i respektive område ska genomföras
före och efter avslutad åtgärd för att möjliggöra utvärdering av effekten i relation
till önskvärt resultat, med andra ord om skörd av näckrosor gynnat
undervattensvegetationen i området.
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1

Inledning och bakgrund

I Asköviken, beläget i naturreservatet Asköviken-Tidö, finns misstanke om att
näckrosbeståndet på senare år har brett ut sig på bekostnad av övrig
vattenvegetation. Den förmodade ökningen i utbredning och/eller täthet kan vara
en effekt av hög närsaltsbelastning från avrinningsområdet tillika en följd av de
restaureringsarbeten som genomförts i området under de senaste 15 åren. Om och
på vilket sätt denna typ av förändringar i vegetationsutbredning påverkar ett
områdes fågelfauna är relativt lite känt.
Syftet med föreliggande rapport är att utreda om och i sådana fall hur det utökade
näckrosbeståndet påverkar förekomsten av såväl fågel som akvatiska organismer i
aktuellt område, utifrån erfarenheter från liknande områden. Om det visar sig att
det sker en negativ påverkan är det även önskvärt att utreda hur detta problem
åtgärdas på bästa sätt.

1.1

Aktuella frågeställningar

1

Utgör näckrosorna ett problem och, om ja, hur omfattande och akut är
problemet?

2

Hur påverkar näckrosornas utbredning den biologiska mångfalden i
Asköviken?

3

Vilka faktorer påverkar näckrosbeståndets utseende/utbredning?

4

Hur har näckrosor bekämpats i liknande områden och vilket resultat?
Sammanställning av resultat från sjörestaureringsprojekt i Sverige.

5

Hur skulle en försöksuppställning se ut syftande till att studera effekterna av
näckrosbekämpning på näckrosornas utbredning och på den biologiska
mångfalden? Kan man dra nytta av tidigare studier gjorda i området? Förslag
på försöksuppställning.
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2

Metod

Arbetet har utförts genom litteraturstudier och intervjuer med personer med
erfarenhet av liknande projekt. Intervjuerna har genomförts per telefon under
perioden februari till april år 2011.
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3

Resultat

3.1

Utgör näckrosorna ett problem i Asköviken?

3.1.1

Näckrosbeståndet

Näckrosbeståndet i Asköviken misstänks
av skötselrådet för naturreservatet
Asköviken-Tidö ha tillvuxit under den
senaste tioårsperioden. Under denna
tioårsperiods andra hälft antas tillväxten,
såväl i utbredning som i täthet, ha
accelererat. Näckrosorna beskrivs ännu ej
täcka hela ytan av viken men
förekommer i stora områden där de även
kan vara heltäckande in mot land.
Regelrätta studier som visar på om, och i
sådant fall hur fort, tillväxt skett samt hur Figur 1. Näckrosbeståndet beskrivs vara
så tätt att det utgör ett problem för såväl
stor del av viken som täcks av näckrosor
sim- som rovfågel. Bilden är ej tagen i
saknas. Näckrosorna antas ha en
Asköviken.
hämmande effekt på våtmarksanknutna
fåglar genom att fungera som en fysisk
barriär. Exempelvis är det enkelt att föreställa sig att simfåglar kan få svårt att ta
sig fram genom ett massivt näckrostäcke. Fiskätande fåglar kan få svårare att
finna byten i områden med täta näckrosbestånd (författarens egen kommentar). En
ökning av näckrosbeståndet i Asköviken riskerar, baserat på nämnda teorier,
minska områdets tillgänglighet för vissa fågelarter.
3.1.2

Undervattensvegetation i Asköviken

Under 2006 genomfördes en undersökning av vattenvegetationen i Asköviken
(Olsson 2008). Inventeringen genomfördes längs sex transekter placerade runt om
i viken och längs varje transekt noterades arternas täckningsgrad och
förekomstfrekvens.
Vid inventeringen 2006 var de dominerande arterna gul och vit näckros, vass och
hornsärv (se tabell 1) och gul näckros visade sig generellt ha en högre
medeltäckningsrad jämfört med annan vattenvegetation. Även
förekomstfrekvensen för gul näckros var högre än hos någon annan vattenväxt
med undantag för en transekt där endast två arter övervattensväxter påträffades.
Andra förekommande arter var exempelvis hornsärv (Ceratophyllum demersum),
vit näckros (Nymphaea alba), grovnate (Potamogeton lucens), vass (Phragmites
australis) och smalkaveldun (Typha angustifolia). Förekomst och frekvens av de
olika arterna skiljer sig dock betydligt mellan de olika transekterna. Maxdjupet för
artfynden är generellt under en meters djup förutom längs två transekter där
vattenvegetationen sträcker sig ner till 1,8 m (gul näckros) respektive 1,7 m
(vass).
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Vid inventeringen påträffades även kransalgen skörsträfse (Chara globularis),
dock ej inom inventerade transekter. Detta talar för att arten inte är särskilt
allmänt förekommande i området men att förutsättningar ändå finns eller har
funnits för arten och att sporer förmodligen ligger i sedimenten. Om
förutsättningarna blir bättre skulle arten och möjligen även andra kransalger
kunna gynnas, något som i sin tur kan ha positiv inverkan på fågellivet. Även
andra arter påträffades men utanför själva transektinventeringen (tabell 1), vilket
talar för att arterna i dagsläget inte är särskilt vanligt förekommande. Viktigt i
sammanhanget är dock att om förutsättningarna förändras i området finns
möjlighet för tämligen snabb nyetablering av annan vattenvegetation som är mer
gynnsam för den biologiska mångfalden i Asköviken.
Tabell 1. Artfynd utanför transekter vid 2006 års
inventering.
Elatine hydropiper
Slamkrypa
Fontinalis antipyretica
Stor näckmossa
Hippuris vulgaris
Hästsvans
Hydrocharis morsus-ranae Dyblad
Lemna minor
Andmat
Myriophyllum spicatum
Axsling
Myriophyllum verticillatum Kransslinga
Nitella flexilis/opaca
Glans/mattslinke
Potamogeton lucens
Grovnate
Potamogeton obtusifolius Trubbnate
Potamogeton perfoliatus
Ålnate
Ranunculus aquatilis
Stratiotes aloides
Utricularia sp.

3.2

Vattenmöja
Vattenaloe
Bläddra

Hur påverkar näckrosornas utbredning den biologiska
mångfalden i Asköviken?

Det finns mycket få studier av hur specifikt näckrosor påverkar sjöekosystemet
men generellt kan sägas att en ökad komplexitet (fler arter) av vattenvegetationen
ger ökade förutsättningar för födosök och skydd för en mängd olika organismer.
Den homogena miljö som bildas när vattenvegetationen endast består av
näckrosor erbjuder inte denna typ av komplexitet och skydd och kan därmed vara
missgynnande för vattenanknuten fauna. Det ska emellertid påpekas att det inte är
känt hur den övriga vattenvegetationen i området ser ut i dagsläget. Viss
undervattensvegetation kan nämligen samexistera med tät näckrosvegetation även
om detta förmodligen är mest förekommande i sjöar med bra siktdjup (vilket inte
är fallet i Asköviken, författarens egen kommentar). Figur 2 visar exempel på
detta från sjön Björkarn i Norrtälje kommun. Förmodligen har näckrosbeståndet i
Asköviken en skuggande effekt med stor påverkan på övrig vegetation.
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Försök har visat att näckrosor inte har
någon effekt på siktdjupet i en sjö. Det
har däremot visat sig att mängden ljus
som når botten är betydligt mycket lägre
under växtsäsongen i ett område bevuxet
med näckrosor än ett område utan
(Zbikowski 2009), vilket effektivt bör
hindra etablering av annan
undervattensvegetation.
Som redan omnämnts torde ett mycket
kompakt näckrosbälte innebära
Figur 2. Vegetationen under ett tätt
näckrosbestånd i den klara sjön Björkarn.
svårigheter för fåglar att röra sig i
området samt minska möjligheterna att
från ovan till att upptäcka byten i vattnet, framförallt för fiskätande fåglar
(författarens egen kommentar).
3.2.1

Vattenväxternas generella roll i en fågelsjö

Övervattensvegetation, som vass, och strandängar beskrivs ofta som en viktig
förutsättning för fågel vid sjöar. Undervattensvegetationen kan i de flesta fall vara
avgörande för en sjös tillstånd, men dess vikt för rastande och häckande fåglar i
sjöar är dock inte lika omtalad. En rik och kraftig undervattensvegetation har
flera positiva effekter på ett vattenområde. Förekomst av undervattensvegetation
minskar vattenrörelser i området och därmed minskar även resuspensionen från
sedimenten, vilket både bidrar till klarare vatten och mindre närsalter i
vattenmassan. Påfallande ofta kan det noteras att när undervattensväxter står för
en signifikant del av primärproduktionen är vattnet ofta klart och med en rik
evertebrat- och fiskfauna. Under sådana förhållanden finns även goda
förutsättningar för en rik och mångformig fågelfauna i området. Förekomst av
stora vegetationsklädda bottnar kan ses som en buffert mot ett
växtplanktondominerat tillstånd. När primärproduktionen istället i huvudsak sker
av växtplankton är ofta siktdjupet dåligt
och undervattensvegetation saknas helt
eller är tämligen fåtalig och ensidig.
Dessa förhållanden påverkar
sammansättning och antal av såväl
evertebrat-, fisk- och fågelfaunan i
området. Förhöjda närsaltsnivåer
förskjuter jämvikten i det ekologiska
systemet vilket kan leda till att en eller
flera arter breder ut sig på bekostnad av
andra. Gul näckros är en typisk sådan art
med stora blad samt kraftiga rotstammar
Figur 3. Karaktären och växtsätt hos
som kan breda ut sig på bekostnad av
kransalgen mellansträfse visar vilken
andra vattenväxter. Andra faktorer som i komplex struktur undervattensvissa fall kan påverka förutsättningarna
vegetationen kan ha.
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för utbredningen av undervattensvegetation är exempelvis förekomst av karpfisk
(betare på undervattensväxter) samt variationer i vattenstånd (Blindow 1986).
Av undervattensväxterna finns vissa grupper vars ekologiska roll ibland framhålls
som särskilt viktiga för en sjös status. Olika arter av kransalger framhålls ofta i
detta sammanhang. Slinkearter (Nitella spp.) och sträfsearter (Chara spp.) är ofta
snabba med att kolonisera störda områden och binda upp närsalter samt försvåra
att sediment rörs upp, vilket bidrar till ett mindre grumligt vatten. Följderna av
detta kan vara att sjön går mot ett klarvattenstadium vilket ytterligare förbättrar
möjligheterna för andra undervattensväxter att etablera sig (Martin 1939), som
exempelvis de ekologiskt viktiga artgrupperna slingor (Myriophyllum spp.) och
natar (Potamogetons spp.).
Förutom de indirekta effekterna på fågelfaunan i ett område har
undervattensväxter ofta även en direkt effekt i form av födoresurs för vissa
grupper av fåglar. Förändringar i vattenväxtutbredning kan framförallt ha en stor
inverkan på herbivorer (Hanson 1994). Exempelvis sothöns, bläsänder, brunänder,
knölsvanar m.fl. arter beter mer än gärna på undervattensväxternas gröna delar.
Under vissa perioder på året kan även undervattensväxters frön och
övervintringskroppar utgöra viktiga resurser för vissa fågelarter. Hornsärv,
Ceratophyllum demersum och vattenpest Elodea canadensis (en invasiv
främmande art) anses ibland vara undervattensväxter med mindre betydelse för
fågellivet . Lokalt kan dock även dessa arter ha en positiv inverkan i jämförelse
med mer eller mindre vegetationsfria förhållanden. Ofta konkurrerar de dock med,
ur ett fågelperspektiv, betydligt mer värdefulla undervattensväxter och är därmed
inte att föredra i en fågelsjö (Harrison 1976).
Det finns ett flertal exempel på hur antalet häckande och rastande sjöfågel minskat
i samband med att undervattensvegetation försvunnit. Sådana samband har
exempelvis noterats i Araslövssjön, Hammarsjön (Nilsson 1978), Hjälstaviken
(Forsberg 1968), Krankesjön (Karlsson 1976) och Tämnaren (Edberg 1980). I
Tåkern kunde man se en ökning i antalet häckande och rastande sjöfågel till följd
av en återetablering av undervattensvegetationen (Ekstam 1975).
3.2.2

Exemplet Ringsjön: Förändringar i fågelfaunan i relation till
undervattensväxter

I Ringsjön har man under åren noterat att sjöfågelsammansättningen förändras
samtidigt som man kan se andra skiftningar i sjöns ekologi. I slutet på 60-talet var
vattenkvaliteten i sjön god och sjöfågel förekom rikligt. Under samma tid
inträffade dock en kraftig eutrofiering med siktdjupsförändringar från 2 till 0,7
meter vilket bland annat ledde till att undervattensvegetationen minskade. Som en
sannolik konsekvens minskade många arter av fåglar i sjön drastiskt. I fallet
Ringsjön kunde man dock konstatera att insektsätande fågelarter missgynnades i
betydligt större omfattning jämfört med herbivora arter.
Nästa period, mellan slutet av 70-talet till slutet av 80-talet, var de ekologiska
förhållandena relativt konstanta med en fortsatt hög grad av eutrofiering.
Siktdjupet var lågt, och undervattensvegetationen begränsad liksom tätheten av
9
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bentiska insekter. Vid samma tid var antalet fåglar lågt, med undantag för de
fiskätande arterna. I slutet av 80-talet förbättrades de limnologiska förhållandena
med minskad förekomst av fisk som följd. Även biomassan av växtplankton
reducerades samtidigt som siktdjupet förbättrades och mängden vattenväxter
ökade i grunda områden. Denna period ökade åter antalet fåglar i Ringsjön
(Andersson 1999).
3.2.3

Undervattensvegetationens påverkan på evertebratfaunan

Förekomst av undervattensväxterna jämfört med barbotten ökar mängden
substratyta mångfalt och därmed habitatets komplexitet. Detta i sin tur genererar
en ökning av antalet tillgängliga nischer (Decho 1985) till gagn för en mångfald
av evertebrater med olika levnadssätt och krav. Undervattensväxter erbjuder även
ett bättre skydd mot predation och kraftig vågrörelse, äggläggningsplatser och
övervintringsplatser (Pereya-Ramos 1981) vilket gynnar ett rikt insektsliv i
området. Kläckande insekter ges även en möjlighet att med hjälp av
undervattensvegetation klättra upp mot vattenytan. Förutom dessa fördelar
erbjuder även växtligheten föda för insekterna (Pieczynska 1976; Rooke 1984). I
de fall när undervattensvegetation försvunnit och exempelvis ersatts av näckrosor,
som kan ske när exempelvis närsaltsnivåerna ökar och siktdjupet minskar,
minskar miljöns heterogenitet, vilket således påverkar förutsättningarna för
evertebrater negativt. Dessa förutsättningar försämras ytterligare i den skuggade
miljön under näckrosbladen (McAbendroth 2005).
Gul näckros kan, precis som andra grupper av vattenväxter, även ha en viss
positiv inverkan på exempelvis bottenfauna och särskilt så om man jämför med
vegetationsfria förhållanden. Under vissa förutsättningar kan vissa enskilda
grupper av bottenlevande evertebrater gynnas av förekomst av näckrosor. I brist
på annan vegetation utgör näckrosens kraftiga rötter och rhizom, vilka finns kvar
året om, viktiga strukturer i miljön för vissa evertebratgrupper (Cremona 2008).
Sedimenten inom näckrosbeståndet består även till större del av stora detrituspartiklar med högre organisk halt än omkringliggande vegetationsfria områden,
vilket också gynnar bottenfaunan. Näckrosens kraftiga rötter bidrar också till att
sedimenten stabiliseras med mindre resuspension som följd, vilket även det är
gynnsamt för bottenfaunan (Stefanidis 2007 ).
Kransalger och möjor är andra bra exempel på vattenväxter som gynnar
vattenlevande insekter i och med arternas fina förgrening som hjälper till att fånga
upp mycket detritus. I dessa vegetationssamhällen påträffas ofta en hög täthet av
detritusätande bottenlevande djur (Decho 1985) som lever i och av sedimenten. I
bestånd av exempelvis ålnate (Potamogeton perfoliatus) och grovnate
(Potamogeton lucens) som har betydlig bredare blad än föregående arter, är
däremot tätheten av detritusätare mindre (Rooke 1984) och man kan istället
förvänta sig högre förekomstfrekvens av andra evertebratgrupper här. Andra
viktiga faktorer hos undervattensvegetationen som reglerar antal och
sammansättning av evertebratfaunan är växtens associerade epifytflora, täthet och
livscykel. Vad avser evertebrater medför sannolikt en ensartad vegetation av
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näckrosor att färre grupper och lägre tätheter av evertebrater förväntas jämfört
med en mer mångformig kombination av under- och flytbladsvegetation.
3.2.4

Fiskpopulationen

När näringsstatusen i en sjö förändras, kommer också fiskpopulationen att
påverkas. Vid eutrofiering av en sjö sker en förskjutning av fisksamhället från
dominans av rovfiskar (percider) till karpartade fiskar (cyprinider) (Hartmann
1977 ; Persson 1983). Detta resulterar ofta i täta fiskpopulationer av små
individer, vilket i sin tur ofta leder till en större internbelastning i sjön av närsalter
via cyprenidernas rotande i botten (bioturbation). Detta förskjuter
primärproduktionen ytterligare mot växtplankton vilket i sin tur minskar
siktdjupet. Rovfisken missgynnas därmed och hela ekologin i sjön riskerar att
förändras (Persson 1991).

3.3

Vilka faktorer påverkar näckrosbeståndets utbredning?

Liksom näckrosornas ekologiska funktion är dåligt studerad saknas mycket
kunskap gällande vad som påverkar utbredningen av bestånden. I den relativt
grunda Asköviken påverkas inte näckrosorna särskilt av djupet, vilket kan vara
fallet i djupare sjöar, då ett ökande tryck alltmer försvårar gastransportern till och
från rötterna. Andra faktorer som påverkar etablering och utbredning av
vattenväxter generellt är mängden näringsämnen och siktdjupet. I näringsrika
sjöar är ofta siktdjupet en viktig begränsande faktor. När gul näckros väl etablerat
sig i ett sådant vatten har den i och med sina tjocka och näringsupplagrande rötter
en stor fördel gentemot övrig vegetation. Den lagrade energin i rötterna kan
användas till att snabbt skicka upp blad till ytan under våren. Andra, ettåriga
växter, tar längre tid på sig för tillväxt och blir utskuggade av det redan etablerade
näckrosbältet. Detta tycks vara en effektiv konkurrensfördel för näckrosorna i ett
system där ljuset redan är begränsat. Det tycks därmed vara framförallt mängden
näring i systemet tillsammans med sikt- och djupförhållanden som påverkar
näckrosornas utbredning (författarens egen kommentar).

3.4

Sjörestaureringsprojekt i Sverige

Runt om i Sverige genomförs årligen ett flertal restaureringsprojekt med avseende
på oönskad vattenvegetation i sjöar. Projekten genomförs ofta av ideella
föreningar som bildats av markägare runt sjön, enkom för detta syfte. I några av
projekten anlitas entreprenör medan man i andra, ihållande restaureringsprojekt,
själva genomför åtgärderna med hjälp av inköpta redskap. Projekten är många
men ofta är utvärderingen bristfällig eller saknas helt, såväl av hur
vattenväxtbestånden förändras samt vilken effekt det får på fågelfauna. I flertalet
sjöar nämner man att problemen främst består i täta bestånd av såväl bladvass som
näckrosor.
3.4.1

Klippning

Klippning är den vanligaste metoden för åtgärder mot näckrosor i Sverige idag.
Utgångsläget i de olika sjöarna skiljer sig dock betydligt från varandra i frågan om
bland annat förekomst av andra undervattensväxter än näckrosor, näringsgrad och
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djup. Alla dessa faktorer är viktiga för att kunna avgöra vilka förutsättningar som
fanns för att återställa balansen i sjöekosystemet innan åtgärder genomfördes. Då
undersökningen av dessa faktorer ofta är bristfällig måste man emellertid ha i
åtanke att förutsättningarna är olika i alla sjöar. En sjö kan ha täta näckrosbestånd
men relativt bra siktdjup och en väl utvecklad undervattensvegetation. Andra sjöar
har däremot en mycket ensartad struktur där näckrosorna är helt dominerande och
siktdjupet dåligt.
I de sjöar klippning används aktivt genomförs åtgärden mellan en till tre gånger
per år beroende på olika faktorer. Arbetsinsatsen beskrivs som mest krävande det
första eller de första åren och det finns exempel på sjöar som klippts under hela
säsongen första året då omfattningen på sjön och tillväxten på beståndet krävt
detta. Det vanligaste tycks dock vara att sjön klipps två till tre gånger per säsong
såväl under första året som under kommande år. I ett fåtal projekt anses det dock
tillräckligt med skörd en gång under säsongen medan man i andra sjöar genomför
mer frekvent klippning. Man poängterar att näckrosor sprids lätt med frön och att
det därför är viktigt att klippa hela sjön få att få önskad effekt. I annat fall upplevs
ändå arten kunna spridas från ett område till ett annat.
Den stora skillnaden mellan arbetsinsats vid projektets start och vid en
fortsättning är inte antalet åtgärdstillfällen utan hur lång tid varje insats tar. Många
verksamhetsutövare berättar om en kraftigt minskad tidsåtgång mellan första
åtgärdstillfället och uppföljande insatser och för en sjö beskrivs arbetsåtgången
vid uppföljning vara en dag, för en sjö på cirka 35 ha.
Den första klippningen genomförs ofta kring midsommar och den sista i slutet på
augusti eller i september. I sjöar som klipps tre gånger per säsong genomförs en
andra klippning någon gång mellan dessa tillfällen. De är genomgående så att det
är svårt att precis bestämma när klippningen ska göras då arbetet ofta utförs av
entreprenör. Flera verksamhetsutövare uttrycker en önskan att genomföra skörden
innan näckrosorna blommar men fyller själva i att detta sällan uppnås.
Klippningen sker oftast när bladen kommit upp till vattenytan, av praktiska skäl,
då det annars är svårt att hitta bestånden samt att det inte blir tidseffektivt att
behöva leta upp vegetationen innan skörd. Det bör dock noteras att det
förekommer skörd tidigare under säsongen, innan bladen når ytan, i ett påträffat
fall där man menar att detta är en nyckelfaktor för att begränsa arbetsinsatsen över
året.
Näckrosorna klipps vid olika djup beroende på vilka redskap som används och
inte beroende av aktuellt djup i respektive sjö. De olika klippdjup som angetts är
1, 3, 5 och 10 dm under ytan vilket innebär att kvarvarande längd på växtdelar är
helt beroende av vilket djup näckrosorna växer på. Hur mycket av näckrosstjälken
som lämnas kvar upplevs dock inte göra någon skillnad för tillväxten. Näckrosor i
grundare områden upplevs tillväxa lika snabbt som i djupare, trots att de klippts
vid botten.
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Resultatet av klippning

Samtliga vidtalade verksamhetsutövare poängterar att klippning medför en
utglesning av bestånden men att näckrosorna ändå täcker samma yta som tidigare.
Åtgärden uppges därmed inte medföra en permanent borttagning av
näckrosbestånden. En del menar att tätheten blir mindre under samma år som
klippningen genomförs men om klippning uteblir upplevs bestånden återhämta sig
snabbt och bli tätare igen. Man upplever därmed att klippning måste fortgå för att
behålla den mer glesa typen av näckrosbestånd.
Bestånden uppges minska i täthet om åtgärd genomförs två eller fler gånger per
säsong men bibehållas så glest som föregående säsong om man fortsättningsvis
klipper en gång om året. Klippning uppges även medföra att själva bladen
minskar och plantorna beskrivs som svaga. I vissa sjöar menar man att ytan på
näckrosbladen minskat till hälften av storleken innan åtgärder påbörjades. På en
del platser upplevs ett högt vattenstånd efter klippning gör att plantorna
återhämtar sig betydligt långsammare än annars.
Enstaka verksamhetsutövare menar att de kan se att utglesningen av näckrosbältet
till viss del tillåtit etablering av andra vattenväxter, men de flesta saknar kunskap i
hur undervattensvegetationen påverkats i det specifika fallet.
I en sjö gör verksamhetsutövaren en koppling mellan insatser som lett till en
utglesning av näckrosbestånden med att fiskgjuse återkommit till sjön, i andra
beskrivs dykänder ha återvänt och i ytterligare sjöar påpekar boende runt sjön att
man upplever ett rikare fågelliv efter genomförda åtgärder.
3.4.2

Bearbetning av rötter

Näckrosornas rötter kan bearbetas genom fräsning,
uppgrävning eller att rötterna klipps sönder med
hjälp av maskiner anpassade för ändamålet.
Åtgärden är omtalad av många verksamhetsutövare men används av få.
Näckrosrötterna kan knipsas av i bottensedimenten
vilket genomförts i ett fall, med förhoppningen att
åtgärden skulle leda till en permanent borttagning
av näckrosbeståndet. En specialanpassad maskin
har då knipsat/klippt av rötterna på näckrosorna i
hela sjön. Ett annat sätt att bearbeta rötterna är
genom grävning. Detta sker vanligtvis med
grävskopa från en grävmaskin placerad på
flytpontoner. Att betänka i sådana sammanhang är
att denna verksamhet kan klassas som anmälningseller tillståndspliktig vattenverksamhet. Samråd
med berörd länsstyrelse bör därför göras innan
sådana åtgärder vidtas.
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Figur 4. Bilden visar näckrosens
grova rötter samt de späda
ljusgröna undervattensbladen.
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Resultatet från bearbetning av rötter

Året efter genomför åtgärd uppger flera verksamhetsutövare att de trott att
bearbetningen av näckrosorna haft önskad effekt, då inga näckrosor återkommit
till sjön. Ytterligare ett år senare beskrivs däremot näckrosorna komma tillbaka
och 3 – 4 år efter åtgärd är näckrosbestånden åter lika täta som före åtgärd.
Vid klippningen av rötter som beskrivs ovan gjordes ingen uppsamling av
rotstockar och det är svårt att säga huruvida åtgärden varit mer lyckad om så var
fallet. Det är även svårt att säga om åtgärden innebar att beståndet spred sig
vegetativt då näckrosorna redan var spridda i hela sjön.
Vid uppgrävning av rötter har rötterna samlats in efter åtgärd. Trots detta har
bestånden kommit tillbaka inom 3 – 4 år.
Detaljerad information om åtgärdsprojekt kan ses i bilaga 1.

3.5

Förslag på åtgärder med försöksuppställning

Grundproblemet i Asköviken är förmodligen för hög belastning av näringsämnen
vilket i sin tur lett till en obalans i sammansättningen av undervattensvegetation.
Att genomföra praktiska skötselåtgärder i form av skörd av näckrosor innebär
därmed inte att man åtgärdar själva grundproblemet i viken. En kombinerad
åtgärd av begränsad närsaltstillförsel och skörd av näckrosor skulle emellertid
kunna hjälpa till att återställa balansen i systemet och låta det bli självreglerande
med avseende på siktdjup och förekomst av vattenlevande växter och djur.
Vattenvegetation är en förutsättning för akvatiska organismer och därmed för
fågel knuten till vattenmiljö. Det är därmed nödvändigt att göra åtgärder med
största försiktighet varför ett första försök för att begränsa näckrosbeståndet i
Asköviken bör göras med syfte att studera effekterna på ett begränsat område. Att
ta bort näckrosbeståndet utan etablering av andra vattenväxter skulle förmodligen
ge sämre förutsättning för biologisk mångfald i viken än idag. Resultatet från
detta försök bör därför ge svar på om annan vattenvegetation gynnas av
borttagande av näckrosor innan vidare åtgärder genomförs. Innan eventuella
fysiska åtgärder genomförs bör en inmätning av näckrosbestånden genomföras för
att beskriva nuläget. Inmätningen kan sedan ligga till grund för framtida
mätningar om huruvida näckrosbeståndens utbredning i området förändras.
Lämpligen görs en sådan inmätning när näckrosbestånden är väl utvecklade och
uppvisar maximal utbredning.
3.5.1

Försöksuppställning

Fyra lika stora försöksområden i olika delar av viken mäts in och markeras med
bojar fästa i tyngder alternativt med pålar. Innan några fysiska åtgärder genomförs
måste respektive områden inventeras med avseende på befintlig
undervattensvegetation. Resultatet från denna inventering utgör utgångsläget mot
vilka eventuella förändringar kan upptäckas. Två av försöksområden behandlas
med klippning och i två genomförs ingen klippning. Vilken behandling som
respektive område erhåller bör slumpas ut. Föreslagen försöksuppställning syftar
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till att om möjligt få en överblick på om eventuella effekter beror på aktuella
behandlingar eller andra icke studerade faktorer. Fyra försöksytor ger dock inga
större möjligheter till någon statistisk bearbetning av insamlad data utan
uppställningen får ses som en fingervisning om vilka olika eventuella scenarion
som kan uppstå efter genomför åtgärd i aktuellt område. Storleken på
försöksområden bör avgöras efter att området med näckrosor mätts in i fält, dock
bör tillses att varje försöksområde helst rymmer två transekter för inventering av
undervattensvegetationen. Inom varje försöksområde bör transekterna läggas så
långt från varandra som möjligt men utan att hamna för nära försöksområdets
ytterkanter för att i möjligaste mån undvika eventuella kanteffekter av
vegetationen utanför aktuellt försöksområde. Lämpligen slås resultaten från varje
transektinventering inom respektive försöksområde samman.
Vegetationen i försöksområden bör bestå av täta näckrosbälten och vara så
likartade som möjligt med avseende på avstånd från land, exponering gällande
vind och vågor, antropogen påverkan etc. En artinventering av vegetationen i
respektive försöksområde bör genomföras innan åtgärderna påbörjas, gärna enligt
standardiserad inventeringsmetodik (Ecke 2010). Enligt Ecke (2010) ska
inventering av undervattensvegetation ske under den period när man kan förvänta
att undervattensvegetationer är som mest utvecklad.
Områdena bör skördas med någon typ av maskin så djupt som möjligt (helst ≥ 1
m under ytan) tre gånger per säsong. Första skörden genomförs så fort
näckrosorna börjar närma sig men innan de nått ytan. En andraskörd kan rimligen
genomföras i slutet på juli och sista skördetillfället i slutet på augusti/början på
september.
Sannolikt kommer ingen entydig skillnad vad gäller artsammansättning och
frekvens av andra vattenväxter att synas i området efter första säsongen. Åtgärden
upprepas därför förslagsvis under minst ett år innan slutgiltig utvärdering görs.
Utvärdering av inventeringsdata från de två första årens försök utgör ett
beslutsunderlag om eventuella fortsatta åtgärder i försöksområdet alternativt hela
området. En standardiserad och konsekvent uppföljning och utvärdering av
genomförda åtgärder är därför viktig för ett bra beslutsunderlag med tanke på
föreliggande projekt men även för andra liknande projekt på andra ställen med
liknande problem.
Allt klippt material bör tas upp och tas om hand på ett sådant sätt att
näringsämnen från nedbrutet material ej kan återföras till vattensystemet.
Om regleringsbestämmelser ger sådan förutsättning kan man anpassa
skördetillfället till att genomföras när vattenståndet är lågt strax före en
förutsägbar höjning.
Ett ungefärligt tidsschema för ingående moment under år 1 och 2 visas i tabell 2
nedan. Schemat bygger på förutsättningen att åtgärder ska genomföras redan
under år 2011. Eftersom ingen inventering eller inmätning av näckrosbestånden
ännu har genomförts bör heller ingen tidig skörd (maj/juni) genomföras under
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första året. Optimalt upplägg vore att genomföra försöket under en treårsperiod
där år 1 involverar endast inmätning och inventering av undervattensvegetation i
området. Nedanstående schema får endast ses som riktlinjer och kan behöva
anpassas till lokala och aktuella förhållanden såsom väderbetingelser, tillgång till
entreprenörer/maskiner, hur fort näckrosorna på platsen växer med mera.
Efter det att de två inledande årens åtgärder avslutats och insamlad data bearbetats
bör ett beslutsunderlag finnas tillgängligt för projektets fortsatta utformning.
Tabell 2. Förslag på tidsschema kopplat till föreslagen försöksuppställning.
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4

Diskussion

4.1

Problemet i Asköviken

Det är svårt att avgöra hur stort problemet med näckrosor är för den biologiska
mångfalden i Asköviken. Den typ av miljö med täta näckrosbestånd som beskrivs
i området talar dock för att förutsättningarna för såväl evertebrater som fisk och
sjöfågel skulle förbättras med en mer varierad vegetation. Den av skötselrådet för
Asköviken-Tidö upplevda igenväxningen av näckrosor talar också för att
problemet kommer att öka och att det därmed kan vara god idé att försöka åtgärda
näckrosbestånden.
Att skörda näckrosor är dock en åtgärd som endast tar hand om effekterna av
problemet utan att åtgärda dess kärna och insatsen bör kombineras med insatser
som syftar till att minska näringstillförseln till viken. Om följden av åtgärden blir
att förbättrade förutsättningarna för kolonisation av undervattenväxter uteblir
finns dock risk att vissa fågelarter påverkas negativt.

4.2

Att klippa näckrosor

Arbetet med näckrosklippning kan vara mycket arbetsintensivt och krävande men
i denna rapport är det en del detaljer man bör ta fasta på. Att påbörja arbetet tidigt
på säsongen tycks ge goda förutsättningar för det framtida arbetet och möjligen
kan det bidra till att den totala arbetsinsatsen minskas. Klippning tycks även vara
den åtgärd som ger bäst resultat i förhållande till arbetsinsats. Bearbetning av
rötterna däremot är en arbetskrävande insats som innebär stor påverkan på
vattensystemet och som endast tycks ge önskad effekt under begränsad tid.
Att klippa näckrosorna så djupt som möjligt innebär förmodligen att åtgärden får
effekt så länge som möjligt. Genom att klippa djupt skördas förhoppningsvis de
yngre bladen, vilka har en viktig roll i gastransporten från och till roten. Det
trycksatta gastransportsystem mellan rötter och blad som finns hos bland annat
näckros är en förutsättning för att leva i vattenmiljöer. Gasflödet är enkelriktat i
den meningen att syre till rötterna transporteras främst från yngre blad medan
metaboliska restprodukter i form av koldioxid och metan transporteras ut via äldre
blad. (Williams & Gosselink 2007). En viktig orsak till denna uppdelning anses
vara att den struktur som krävs för att skapa och upprätthålla den tryckgradient
som krävs kräver tämligen färsk vävnad (aerenchym). Åldringsprocesser medför
alltså att äldre blad övergår till att fungera som borttransportörer av koldioxid och
metan från plantan. En tanke, som oss veterligen ännu inte testats när det gäller
bekämpning av näckrosor och som kanske också är en del av förklaringen till det
varierade resultatet av de bekämpningar som sker, är vikten av tidpunkter på året
när skörd sker. Kan man i hög omfattning förhindra unga blad att nå ytan bör detta
medföra en så stor stress på plantan att den kraftigt försvagas.
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4.3

Vikten av uppföljning

Trots alla åtgärder som genomförs årligen runt om i landet är kunskaperna om
resultatet efter åtgärder förvånande få. Inte sällan saknas uppgifter om hur
bestånden såg ut före åtgärd, när åtgärder påbörjades, hur ofta de genomförs och
vad resultatet är. Denna brist på uppföljning gör att metoderna endast långsamt
vidareutvecklas och att kunskapen om lämpliga åtgärder fortsätter att vara
bristfällig. Det är därför viktigt att notera vilka förutsättningar som finns innan
åtgärder påbörjas, vilka åtgärder som genomförs när, eventuella problem som
uppstår samt resultat av åtgärderna. Denna insats kan förmodligen minska
arbetsinsatsen i det specifika området likväl som att vidareutveckla själva
metoden.
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Bilaga 1: Erfarenheter från bekämpning av näckrosor
– en intervjustudie
Föreliggande rapport innehåller information om olika åtgärder som utförts för
bekämpning av näckrosor i företrädesvis näringsrika sjöar. Erfarenheter och
upplevelser från dessa är hämtade från intervjuer gjorda under perioden februari –
april 2011, och redovisas i denna bilaga. De flesta sjöar som har samma
problematik som Asköviken har ett lågt medeldjup och hög näringshalt och kan
beskrivas som slättsjöar.

Rådasjön
Rådasjön, Norrtälje, har skördats med avseende på framförallt vass och näckrosor
under lång tid (sedan före 1985). Tidigare anlitades en entreprenör som
genomförde klippningen en gång per säsong. För 3 – 4 år sedan köpte däremot
intresseföreningen vid sjön in ett klippaggregat för att genomföra åtgärderna i
egen regi. Numera sker klippningen så tidigt som möjlig på säsongen, innan
bladen når upp till ytan. Man menar att näckrosorna har svårare att återväxa om de
aldrig ges möjlighet att nå ytan och att klippningen därmed ”håller längre”. Detta
kan ske så tidigt som i maj men är helt beroende på temperatur och därmed
tillväxten på bestånden. Aggregatet går att höja och sänka men där djupet tillåter
sker klippningen ner till cirka 1 m under ytan. Maxdjupet i sjön är cirka 3 meter.
Verksamhetsutövarna menar att det kan räcka med att klippa näckrosorna en gång
per säsong om man är noga med att klippa innan bladen når ytan. Ibland klipps
dock bestånden två gånger per säsong. Man menar också att bestånden inte
minskar i utbredning men att tätheten är betydligt mycket mindre än tidigare
(Werner 2011).
Storträsket
Storträsket, Norrtälje, är en cirka 3 ha stor sjö med ett ungefärligt maxdjup på 1 m
vars yta var täckt av näckrosor, innan insatserna påbörjades. För att åtgärda
problemet med näckrosorna anlitade markägarna runt sjön, som verkar
tillsammans i en samfällighet, en grävare som med hjälp av en grävmaskin på
flytpontoner grävde upp rötterna. Grävningen gjordes över hela sjöytan och
uppflytande näckrosor samlades upp efter att vinden blåst dem till ena stranden.
Verksamhetsutövaren upplever att de flesta rötter flöt upp till ytan och samlades
in och att relativt få blev kvar i sjön. Åtgärden genomfördes kring 2002. Syftet
med åtgärden var att eliminera näckrosbeståndet för gott men redan några år efter
åtgärden kom näckrosorna tillbaka och efter 3 – 4 år var sjöytan åter täckt av
näckrosblad. Cirka två år efter grävningsförsöket påbörjades därför klippning av
sjön. Näckrosorna klipptes till en början med hjälp av entreprenör två gånger per
säsong, kring midsommar och under hösten, cirka 3 dm under vattenytan och sjön
har ett maxdjup på cirka 1 meter. 2005 inköptes egen klippanordning som
monteras fram på båten men eftersom arbetet sker på ideell basis genomförs inte
alltid höstklippningen och åtgärden genomförs då endast kring midsommar.
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Verksamhetsutövaren menar att klippning två gånger per säsong innebär att
bestånden glesas ut och att näckrosorna utarmas. Detta visar sig genom att bladen
blir ungefär hälften så stora som tidigare och att beståndet är glesare. Klippning en
gång per säsong innebär ingen minskning av beståndet men väl att beståndet inte
tillväxer i täthet utan hålls på samma nivå som tidigare. Boende runt sjön upplever
att fågellivet blivit rikligare sedan näckrosbeståndet glesades ut. Klippning har
genomförts enligt samma metod i Lillträsket och Mörkboträsket sedan 2005
(Anjou 2011).

Björkarn
I sjön Björkarn, Norrtälje, har vattenvegetationen klippts i cirka 50 m breda
korridorer. Avsikten med detta var att behålla vattenväxternas filtrerande funktion
och förhindra näringsämnen från att återföras till vattenmassan. Genom metoden
ville man även behålla sjöns klara vatten och dominansen av makrofyter.
Vegetationen klipptes av och fördes in till kanten där det samlades upp och
transporterades bort för kompostering.
I Björkarn inventerades vattenvegetationen före och efter åtgärd och det visade sig
att skillnaderna var större mellan olika områden av sjön jämfört med skillnaden
mellan skördade och icke skördade områden. Vilka områden som skördats syntes
däremot tydligt året efter åtgärd och täckningsgraden av vattenväxter var mindre i
åtgärdade områden. Denna minskning av täckningsgrad var framförallt tydlig med
avseende på näckrosvegetationen. Emellertid märktes ingen skillnad i
täckningsgrad mellan skördade och icke skördade områden två säsonger efter
åtgärd. Detta gällde såväl enskilda arter som för vegetationen totalt sett.
Inventeringar av häckande våtmarksfåglar genomfördes 2002-2006 samt 2008 och
kunde inte påvisa någon effekt från vegetationsåtgärderna. Man förmodar att detta
beror på att skörden genomfördes under en för kort period (Douhan 1999; Douhan
2000).
Man anser att vegetationsskörden möjligen haft indirekt positiv verkan på
bottenfaunan i sjöns utlopp genom att skörden innebar lägre syrgasåtgång vilket
leder till högre halt syrgas vid utloppet (Pettersson 2009).

Mahlsjön
I Mahlsjön, Norrtälje, var förekomsten av vass och näckrosor till en början riklig.
Uppskattningsvis täcktes 75 % av sjöytan av kompakta näckrosbestånd.
Klippningen av såväl vass som näckrosor påbörjades för cirka 10 – 15 år sedan.
Vassen tunnades ut fort men näckrosorna fick ökat fäste. Klippningen av
näckrosorna sker 50 cm under ytan oavsett djupet, vilket innebär att kvarvarande
delar av växterna varierar mellan 0 och ca 2,5 meter. Denna skillnad i längd på
kvarvarande delar tycks enligt utföraren inte spela någon roll med avseende på
efterföljande tillväxt. Klippningen sker alltid när bladen kommit upp av praktiska
skäl då det annars är svårt att hitta bestånden och att det inte blir tidseffektivt att
behöva leta upp vegetationen innan skörd. Till en början skördades näckrosorna
hela säsongen då sjön är ca 20 ha och näckrosorna redan hunnit komma upp vid
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startpunkten när de sista bestånden i sjön klipptes. Idag klipps bestånden 2 – 3
gånger per säsong och detta räcker för att hålla en relativt öppen vattenyta. Första
klippningen sker kring midsommar och sista i september, vid tre klippningar per
säsong läggs en klippning in mellan beskrivna åtgärdstillfällen.
Med tiden har bestånden glesats ut, även om näckrosorna fortfarande uppges täcka
lika stor yta som innan åtgärderna påbörjades. Metoden uppges hämma återväxten
av täta näckrosmattor men inte förhindra återväxt helt. Utglesningen av
näckrosbältet har dock till viss del tillåtit etablering av andra vattenväxter. Hur
fågelfaunan påverkats av åtgärden är oklart (Öhman 2011).

Lingonsjön
Lingonsjön, Norrtälje, har tidigare varit helt igenvuxen av vass och näckrosor.
Från strandkanten uppges vassbeståndet omfatta en bredd på cirka tio meter.
Klippning av såväl övervattens- som flytbladsvegetation påbörjades kring
sommaren 2006. Enligt verksamhetsutövaren minskade snart vassen och
näckrosbestånden glesades ut. Klippningen sker två gånger per år, första gången
under försommaren och andra kring augusti. De första åren var arbetsinsatsen
relativt omfattande men nu genomförs klippningen på en dag vid varje
åtgärdstillfälle.
Sjön är idag badbar och mört och abborre uppges ha kommit tillbaka.
Näckrosbestånden är inte mindre än tidigare men betydligt glesare och i samma
områden växer annan vattenvegetation. Undervattensvegetation uppges ha
förekommit i sjön även när näckrosbestånden var tätare. Markägaren tror inte att
näckrosorna kan elimineras genom skörd utan betonar att detta förmodligen
endast är möjligt genom bortgrävning av rötterna. Inga sådana planer finns i
nuläget, däremot gräver bävern upp en del rötter som ibland ses flytande på
vattenytan (Andersson 2011).
Vid en inventering av vattenvegetationen sommaren 2008 påträffades rikliga
mängder av den rödlistade kransalgen uddslinke (Nitella mucronata) (NT). I vissa
delar av sjön påträffades även bandnate (Potamogeton compressus) (NT). Övrig
vegetation bestod av bland annat glans/mattslinke, (Nitella flexilis/opaca),
skörsträfse (Chara globularis), vattenaloe (Stratiotes aloides) och hornsärv
(Ceratophyllum demersum). Det allmänna intrycket av sjön var att den är relativt
klar, även om vattnet är aningen färgat, med riklig och varierande vegetation
(Kyrkander and Örnborg 2008). Förmodligen fanns det förutsättning för dessa
arter redan innan åtgärder påbörjades i sjön men möjligen har de känsligare
arterna gynnats av att näckrosbestånden glesats ut.

Funneshultssjön
Funneshultssjön, Uddevalla, var igenvuxen med såväl vass som näckrosor varför
ett restaureringsprojekt påbörjades 1999. En förening bildades som tog initiativ
till en omprövning av vattendomen för sjön, något som Uddevalla kommun blev
huvudman för. Ansökan bestod i stora drag av byggande av dämme och en
reglering av vattenståndet som skulle missgynna vass, annan
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övervattensvegetation samt flytbladsvegetationen i sjön. Domen gick igenom och
åtgärder inleddes. Dämmet byggdes, områden med vass frästes och strandkanterna
betades. Då man ansåg att klippning av näckrosor inte skulle ge önskat resultat
bad man istället en entreprenör bearbeta rötterna. Anledningen till att rötterna inte
frästes var att maskinerna inte nådde ner till det djup näckrosorna växte på. Istället
knipsades rötterna av i syfte att förstöra förutsättningar för överlevnad hos
näckrosbestånden.
Första året efter åtgärden såg resultatet lyckat ut och näckrosorna var så gott som
borta i det behandlade området. Året därpå kom dock bestånden tillbaka än om i
begränsad omfattning med glesa bestånd. Dessa bestånd blev dock tätare efter
ytterligare år och återgick till samma beståndsstruktur som före åtgärd. Vid
åtgärden gjordes ingen uppsamling av rotstockar och det är svårt att säga huruvida
åtgärden varit mer lyckad om så var fallet. Det är även svårt att säga om åtgärden
innebar att beståndet spred sig vegetativt då näckrosorna redan var spridda i hela
sjön (Edman 2011).

Sottern
Sottern, Uppland, var tidigare relativt igenvuxen med vegetation och klippningar
av vass och näckrosor har genomförts sedan 2008. Klippning sker tre gånger
under växtsäsongen, under juni, juli och augusti cirka en meter under vattenytan.
Till en början åtgärdades framförallt området runt badplatserna men nu arbetar
man sig vidare ut mot centrala delen av sjön.
Verksamhetsutövaren poängterar att bestånden av näckrosor glesas ut men att de
inte minskar i omfattning. Tätheten uppges bli mindre under samma år som
klippningen genomförs men om klippning uteblir upplevs bestånden återhämta sig
snabbt och därmed bli tätare igen. Man upplever därmed att klippning måste
fortgå för att behålla den mer glesa typen av näckrosbestånd. Förutom att
klippningen glesar ut bestånden uppges även själva näckrosbladen bli mindre.
Man ser dock ingen skillnad på återhämtningen av bestånd som växer på en
meters djup (så djupt man kan klippa) och på djupare växande bestånd, trots att
mycket av stammen lämnas kvar på dessa plantor. Det som dock tycks göra
skillnad är vattenståndet. Ett högt vattenstånd efter klippning gör att plantorna
återhämtar sig betydligt långsammare än annars. Positiva effekter som kopplas
ihop med åtgärderna är att fiskgjuse har kommit tillbaka till sjön (Edfjäll 2011).

Andra restaureringsprojekt
Under utredningen har även personer involverade i andra restaureringsprojekt
kontaktats. Frågeställningen och problemet i dessa sjöar har till viss del varit
annorlunda jämfört med problematiken i Asköviken, varför detaljerad information
kring dessa ej tas med i föreliggande rapport. Exempel på dessa sjöar är Vallentunasjön i Vallentuna/Täby, Hornborgasjön i Västergötland, Glistjärn/Bysjön i
Rättvik, Finjasjön i Hässleholm, Limsjön i Leksand, Ludden i Norrtälje etc.
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