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Projektområde 
Västra Åsnen, Mörrumsån: Hönshyltefjorden- Havbältesfjorden, Hönshyltefjorden och 
Hönshyltefjorden - Åsnen är fyra vattenförekomster som ligger inom Mörrumsåns avrinningsområde 
som med sina cirka 3370 kvadratkilometer är det största avrinningsområdet som mynnar vid 
Blekingekusten. Källområdena finns norr om Ramkvilla och avrinningsområdet sträcker sig sedan 
söderut och genom sjöarna kring Växjö och Alvesta och vidare genom sjön Åsnen. Därefter smalnar 
avrinningsområdet av i en markerad sprickdal innan det mynnar i Östersjön ca 4 km söder om 
Mörrum.  

 
Orsak till åtgärder 

I Västra Åsnen och Mörrumsån: Hönshyltefjorden- Havbältesfjorden har stora resurser lagts på att 
bekämpa sjögull och endast enstaka plantor återstår numera. I Hönshyltefjorden - Åsnen finns ett 
bestånd i en vik ovh i Hönshyltefjorden finns stora bestånd av sjögull. Sjögullet utgör ett hot mot den 
biologiska mångfalden i Mörrumsåns avrinningsområde. Sjögull har stor spridningsförmåga och hög 
tillväxttakt. År 2019 upptäcktes en kraftig ökning av sjögullsplantor som grott från frö inom 
projektområdet. Utvecklingen är oroväckande och kan komma att ställa nya krav på strategi och 
bekämpningsmetoder. 

Åsnenområdet är klassat som ett nationellt särskilt värdefullt vatten och är av stor betydelse för 
turism och friluftsliv. Delar av Åsnen är nationalpark och omfattar 1873 hektar, varav 75% är vatten. 
Det finns även naturreservat och Natura 2000 områden i vilka det ingår vatten. Mörrumsån är utpekat 
i 4 kap. 6 § miljöbalken som ett vatten med särskilda bestämmelser för hushållning med mark och 
vatten. Åsnen är dessutom ett utpekat ramsarområde. Ramsarkonventionen handlar om bevarande 
och hållbart nyttjande av våtmarker, som även innefattar sjöar och vattendrag. En viktig del av 
förvaltningen av ramsarområden är att hindra spridning av främmande och invasiva arter. Ett hot 
finns även mot Mörrumsåns laxvatten som är viktig för den biologiska mångfalden och av nationellt 
intresse för turismen. 

Vad vi vill förbättra 

Vi vill genotypbestämma de olika kolonierna av sjögull som finns inom åtgärdsområdet för att ta reda 
på om det finns en genetisk variation i bestånden, vilket kan leda till att förökningen genom 
fröföryngring kan öka på sikt.  Detta är inte gjort tidigare i Mörrumsåns avrinningsområde. För att det 
ska kunna ske sexuell förökning krävs en genetisk variation med blommor av olika genetiska typer. 
Kunskap om den genetiska variationen mellan bestånden utgör ett viktigt kunskapsunderlag för att 
kunna bekämpa strategiskt och uppnå bästa möjliga resultat. Utifrån genotypbestämningen kan en 
strategisk bekämpningsplan tas fram.  Det viktigt att ta reda på var det finns olika genotyper, som kan 
ge upphov till fröföryngring, för att sedan prioritera bekämpningen i just dessa bestånd. 

Genom att genotypbestämma sjögullskolonierna tas ett viktigt steg i den pågående bekämpningen 
eftersom det då är möjligt att utrota kolonier som producerar livskraftiga frön. Detta bidrar till att 
uppnå miljömålen Levande sjöar och vattendrag, Ett rikt växt och djurliv, samt Minskad övergödning. 

Planerade åtgärder och aktiviteter 

I huvudsak planeras: 

• Upphandling av konsult för insamling och analys av genotyp.  
• Framtagande av en strategisk bekämpningsplan utifrån resultatet från genotypbestämningen. 

Planerad uppföljning  

Bekämpningsplanen ska ligga till grund för det fortsatta bekämpningsarbetet av sjögull i Kronobergs 
län. 
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I samverkan med 

Projektet genomförs i samverkan med Tingsryds kommun. 

Länkar 
 

 

https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA22747419 

 

https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA89600976 

 

https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA95450462 

 

https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA14508202 

 

http://sverigesmiljomal.se/miljomalen/ 

https://www.lansstyrelsen.se/kronoberg/tjanster/publikationer/bekampning-av-sjogull-inom-
morrumsans-avrinningsomrade-i-kronobergs-lan.html 
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