Handbok i insjövård
Om hur man kan vårda sjöar som riskerar dö av över-växtlighet.

Bilden är från Sottern den 12 augusti 2006.
Detta dokument är ett underlag som tagits fram av Föreningen Sotterns
vänner, inför valet om man vill satsa på att rädda sjön eller om man
nöjer sig med att hålla badplatserna öppna och låta sjön i övrigt gro
igen. Syftet är att visa hur föreningens praktiska arbete kan se ut.
Informationen är hämtad främst från erfarenheter från entreprenörer
som använder sjövårds-utrustning, från sjövårdande myndigheter och
från andra föreningar. Däremot går vi inte här in på reningsmetoder
eller åtgärder mot övergödning
Stockholm i maj 2007.
Johan Zachrisson, fritidsboende i Smara vid Sottern sedan 1988.
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1. Levande vatten
Vår kära sjö Sottern är döende. Orsaken är överväxtlighet. Vill man rädda sjön behöver man få bort
växterna ur sjön. Det är näringen från växterna som är boven i dramat.
Men samtidigt finns det ett annat historiskt perspektiv. Alla grunda sjöar är ”döende” i och med
landhöjningen i Sverige norr om skåne. Det kan sägas att övergödning från lantbruk och annat påskyndar
processen. Men om man vill hejda processen så behövs två viktiga ingredienser – ”Allmänintresse” och
”Resurser”. Allmänintresset innebär att det finns – och kommer framgent att finnas – tillräckligt många
boende, företag och andra intressenter i sjöns närhet som är intresserade att satsa på att hålla sjön vid liv.
Och finns det Allmänintresse så brukar det kunna skapas Resurser (ideellt årligt arbete, och teknisk
utrustning för att årligen rensa sjön från beväxtning.)
Allt vatten som rör sig, är friskt vatten. Det syresätts från luften vid ytan och det syresatta vattnet förs ner
till bottenskiktet, där syrefattigt, unket vatten friskas upp. I friska sjöar sker det när det blåser och blir
vågor. Vågorna rör om i vattnet och det blir cirkulation och ytvattnet förs ner till bottenskiktet. Fiskarna
blir pigga av det friska vattnet och det finns gott om kryp och andra fiskar att leva på.
Det som händer vid över-växtlighet är att vass och näckrosor och annan vegetation hindrar vågbildningen
när det blåser. Titta på en sjö full med näckrosor., men där vissa partier av sjön är fria från växter. Där
bildas det vågor, men i övrigt är vattenytan plan - det enda man ser att det fladdrar något näckrosblad på
vattenytan här och där. Resultatet blir stillastående vatten – ”sjukt vatten”. Precis som hemma i regntunnan
så blir det unket efter en tid. Fisken som håller till därnere blir trött och växer inte som den ska, vattnet är
för syrefattigt.

2. Erfarenheter från klippning och räfsning av sjöar
En sjö som är utsatt för överväxtlighet är som en åker som är förbuskad. Den måste först rensas, och sedan
vårdas med en årlig skötsel. Renset ska bort. Med rätt utrustning (precis som bondens traktor med klippoch räfsaggregaten) är det en naturlig del av livet, en tradition som grundlagts hos oss människor sedan
tusentals år tillbaka - att vårda våra öppna landskap. Det tar lite tid, men det är en ganska trevlig
sysselsättning när man väl kommit igång, och sitter på sin ”traktor” – och resultatet är oerhört viktigt för
hela trakten: Sjön Sottern räddas. Till gagn för oss själva och för kommande generationer.
En sjö som Sottern är inte för stor att rädda till stor del. Det behövs engagerade medlemmar.
Förhoppningsvis finns kraften och engagemanget hos tillräckligt antal medlemmar som också är villiga att
arbea med sjö-röjningen en eller ett par dagar varje sommar.
Problemet med över-växtlighet äv sjöar är inte bara ett nordiskt problem. Det förekommer över hela
världen där övergödning och värme har utsatt vatten för över-växtlighet. I Holland t ex har man stora
problem, det är ju grunt där, och klimatet är varmare. Också där finns samma erfarenhet: Det går bra att
rädda sjöar med rätt insatser.
Detta visar sig också i EU:s landskapsvårds-bidrag. Det finns svenska föreningar som har fått bidrag till
maskinutrustningen från EU, under förutsättning att föreningsmedlemmarna åtar sig att jobba ”gratis” för
att vårda sjön. Betalningen blir att man räddar sin fina miljö åt sig själv, sin familj och kommande
generationer.

3. Klippning och räfsning av sjöar – en översikt
Det räcker alltså inte med att klippa en gång, och sedan hoppas att sjön håller sig frisk. Medlemmarna får
sikta in sig på att varje sommar klippa och räfsa undan ytbeväxtligheten. Att varje person satsar en eller ett
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par dagar varje sommar. Detta är själva kärnan i problemet. Utan att man tacklat den frågeställeningen
gror sjön igen efter några år.
Men det finns olika redskap. I Ältasjön i Nacka utanför Stockholm har man fått kommunens stöd att köpa
en enkel ”flytbrygga” med ett klippaggregat.

Föreningen ”Rädda Ältasjöns” båt med klipp- och räfsaggregatet längst fram.

Det finns också en kraftigare utrustning, som har bättre förutsättningar att hålla beväxtligheten under
kontroll, den sjö- och landgående sjö-traktorn ”Truxor” från Dorotea Mekaniska. Den flyter, och är
försedd med larvband precis som en stridsvagn, som gör att den tar sig fram både i tät vass, i
näckrosgödda vatten och på land. Larvfötterna har ”skovlar” som driver fram den i vattnet, ungefär som
hjulångarna förr i tiden.
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Truxor från Dorotea Mekaniska är 4 meter lång. Man sitter och sköter styrningen med larvfötterna och
utrustningen med två joysticks i en hytt som skyddar mot regn och eventuell sol.
Det räcker med en person att jobba med traktorn. Först sätter man på klippaggregatet på traktorn. Den är 2
- 4 meter bred och man klipper mellan 20-40 meters stråk i minuten. Multiplicera det sen med bredden.
När man klippt färdigt sin yta ska man räfsa upp det klippta på stranden. Det är oerhört viktigt, det får inte
ligga kvar i vattnet över vintern. Då förstörs den känsliga biologiska balansen i sjön, den får en ”syrechock” när alltihop sjunker till botten och multnar. För att räfsa sätter man istället på räfs-aggregatet på
sjötraktorn och börjar ”ploga” ihop växterna framför sig, skjuter dem upp till särskilda högar på stranden.
Högarna brukar man lägga 50-60 meter från varandra längs stranden, och kör upp dem ”en bit” (några
meter) upp på stranden. Det går ju bra eftersom sjötraktorn går lika bra på land som i vatten. Högarna är
4-5 meter breda. Är stranden full med buskar får man rensa ytan med motorsågen först.

Sjö-traktorn räfsar upp över-växtligheten i en hög en bit upp på stranden.

Det här är mums för rådjur och andra på vintern. Men man får kolla med markägaren först, och
omkringboende – vid multningen så kan det lukta.
Arbetstiden för klippning/räfsning är cirka 30/70. Det tar alltså ungefär dubbelt så lång tid att räfsa ihop
och köra upp växterna på strandhögarna som att klippa. Vid normala förhållanden tar man upp cirka 6 ton
material i timmen, varav det mesta är vattnet i växterna naturligtvis.
Det är inte alls bra att lämna kvar växterna i vattnet. Det är värre än att inte klippa alls. Växterna
förmultnar och orsakar syrebrist i bottenskiktet. Och det blir stora mängder samtidig åverkan eftersom
man klippt växterna vid samma tillfälle. Därför måste man få upp dem ur sjön. En del av
förmultningsvätskan rinner tillbaka till sjön – men det är en liten bråkdel av allt som skulle blivit om man
inte klippt av och räfsat undan!

4. Allmänt om klippningen
All klippning går ut på att få bort näringen från sjön (”boven” i dramat). Och näringen i växterna är som
störst vid midsommar och veckorna efter. Det betyder att det bästa resultatet får man om man klipper och
räfsar i juli månad, eller i början på augusti.
Det passar ju bra på så vis, att det är oftast då vi alla vistas här.
Klippningen är precis som att klippa gräsmattan. Sjötraktorn kan snurra runt sin egen axel genom att låta
det ena larvbandet gå framåt och det andra tillbaka, så det är lätt att manövrera i vändningarna.
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De allra flesta växterna inklusive vass och näckrosor flyter efter klippningen, så efter traktorn bildas en
matta av växter på vattenytan.
Klippaggregatet körs framför traktorn, under vattnet. Klipparna fungerar som en elektrisk häck-sax och
skyddas mot grundstötning av en brytpinne. Det startas och stoppas, höjs och sänks från manöverhytten.
Klipp-djupet är ungefär en meter, det finns tillsats för att nå 1,3 meters klippdjup.

5. Vassklippning
Vass utrotar man efter ett par klippningar, växten dör efter ett par års klippning. Därefter behöver man
bara underhålls-klippa.
Fågellivet kan behöva vass-områden som inte bearbetas. Det lämpligaste är att avsätta och markera dessa
ytor i samarbete med fågelskyddsexpert.

6. Klippning av Näckrosor
Näckrosorna dör inte efter en klippning, inte heller efter flera års klippning. De är väldigt livskraftiga.
Några veckor efter klippningen skjuter de upp ett nytt litet skott till ytan igen. Finns det då inget man kan
göra?
Sjö-vårdare brukar rekommendera klippning ett par gånger per år. Det håller näckrosorna stången, och
sjön gror inte igen eftersom man forslar bort näringen som göder och multnar i sjön. Vattnet blir friskare i
och med att ytvattnet rör sig och friskar upp bottenvattnet. Till klippningen kan man komplettera med att
välja ut en delområde där man ”lyfter” näckrosväxten från bottnen, varvid de flyter upp och man kan räfsa
undan. Då dör växten. Den är ganska lätt att lyfta, det utvecklas särskilda verktyg för det på Dorotea
(hösten 2006).

7. Övriga växter
Axljunga
Axljungan växer med rotsystemet fast i botten, för att varaktigt få bort växten så behöver man gräva upp
rotsystemet. Växten har rödbruna stjälklar och har blad som ser ut som dill-kronor, som växer ut från
stjälkarna. De förökar sig med sticklingar. Följden är att när man klipper och fraktar bort växterna så
förökar sig växten kraftigt i den processen!

Hornskärv
Hornskärven bildar ”flytande öar” av tjock växtlighet som inte har rötter i botten. Bladen liknar pilblad.
Den är lättare att rensa bort då det räcker med att räfsa undan växten upp på land.

8. Stöd och bidrag
Myndigheter med ansvar för sjövård ställer sig frågan: Vad vill man uppnå? Är denna sjö värd att satsa
på? Vilka intressen finns för att bevara sjön? Vilka möjligheter finns?
En konstituerad och etablerad förening med primärt syfte att vårda sjön framgent är en förutsättning för att
man ska våga satsa på sjön.
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Det krävs alltså en konstituerad förening med stadgar, styrelse medlemsförteckning och årlig
föreningsstämma. Det är första steget, om en förening med primärt syfte att vårda sjön inte redan finns. Ju
fler medlemmar som stödjer föreningen, dess större chans att lyckas med vården. Det behövs många
besjälade medlemmar för att klippa och räfsa varje år, och för att hjälpa till med styrelsejobb och
administration.
Föreningens medlemsintäkter blir en bas att utgå ifrån när man bygger föreningens ekonomi – investering
i sjövårdsutrustning och årlig driftkostnad (drivmedel, reparationer och underhåll).
Man kan hämta råd, erfarenheter och moraliskt stöd från andra sjö-föreningar, som kan tipsa om
bidragsgivare och kontaktpersoner. Entreprenörer och leverantörer av utrustning brukar kännatill vilka
som finns.
Kommunen eller länet har ibland avdelat någon handläggare för sjövårdsfrågan, men inte alltid. Man kan
tala med näringslivskonsulenten, eller någon på naturvårdsavdelningen.
Företag i trakten brukar vara positiva att sponsra sådana här projekt, med pengar eller med utrustning.
Som ersättning kan man sätta upp sponsorskyltar på badplatser och bilparkeringar.
EU-bidrag, bidrag från naturvårdsverket, vägverket är också viktiga i sammanhanget.
Sammanfattningsvis: Man måste pröva alla möjligheter för att finansiera sjövården. Basen är dock
medlemsavgifterna.

Magelungen och bidraget från Östersjömiljarden
www.magelungen.se
Föreningen ”Magelungs vänner” (Christer Rosén) har följande att berätta om sina erfarenheter från bidrag
för restaureringen av sjön:
Sjön Magelungen ligger söder om Stockholm, med angränsande kommuner Stockholms Stad och
Huddinge Kommun. Sjön består av flera tillflöden, avflöden och sjöar. Golfklubben Ågesta Golf är granne
till sjön och en stor vattentagare. Sjön har grundats upp och har stora problem med överväxtlighet. Så
långt liknar det Sotterns villkor. Men Magelungen kontrolleras av Stockholm. Allting måste godkännas av
staden. Allt föreningen kan göra är att skapa opinion, driva på och hjälpa till. Sjösystemet är också mycket
hårdare belastat ur miljösynpunkt, med kraftiga föroreningskällor som utsatt sjösystemet för åverkan
under kanske etthundra år.
För några år sedan skapades den s k ”Östersjömiljarden” för att främja vattevårdsresurser i Östersjöns
ekosystem. En del finansierades av EU-bidrag. Enskilda föreningar kunde tyvärr inte ansöka om bidrag, så
Magelungen bearbetade Stockholm Vatten, som sökte och fick ett 25-tal miljoner. Där reserverades ca 10
mkr för att muddra en del av sjön, Fagersjöviken. Resterande belopp använde Stockholm Vatten för andra
åtgärder.
Pengarna från Östersjömiljarden är tyvärr slut, ca 25% kom att användas för vattenvårdsprojekt,
resterande för marksaneringar.
Fagersjöviken har nästan vuxit igen, det finns mycket lite fritt vatten kvar. Uppgrundat. Därför beslöt man
försöka med mekanisk bortforsling av bottenmassa, med muddring med grävskopa. Muddringen av
Fagersjöviken har ännu inte kommit igång, september 2006. Men man hoppas komma igång snarast.
Orsaken är att man inte vill störa fågellivet – det lilla fågelliv som finns kvar. Pengarna räcker inte att
muddra hela Fagersjöviken, utan man ska muddra en 20 meter bred ”rodd-gata” mitt i sjön.
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9. Erfarenheter från andra ”sjö-föreningar”:
Råden från Magelungen:
Christer Rosén, ordförande i föreningen, har följande att råda oss:
-

Bra att ni är ute i God Tid! För Magelungen är läget mycket värre, miljöförstöringen har gått
mycket längre. Sätt in åtgärder redan nu för att rädda så mycket ni orkar med! För varje år som
går, blir det allt svårare att göra något.

-

Skapa Opinion! Tillsammans med Magelungen kan föreningarna säkert få ganska stor
uppmärksamhet kring problem och åtgärder, miljö-åtgärder får stort intresse i media. Och
politiker är ytterst påverkbara av media.

-

Andra föreningar i Sotterns närhet (som t ex Samfälligheten i Smara och Burviks Golf) kan vara
medlemmar i föreningen. Då har Sottern-föreningen rätt att ta med deras medlemmar i
medlemsantalet, vilket är viktigt när man söker bidrag osv.

-

Kontrollera om det finns naturreservat-skydd för sjön eller för dess nära områden. Då kan det
finnas juridiska hinder att åtgärda sjön. Länsstyrelserna i Stockholm respektive Uppsala län vet.

-

Lyft fram rekreations-befrämjande åtgärder. Som badplatser, fiskemöjligheter, gångstråk i
anslutning till sjön. Sök hjälp och stöd från fågelskådare i trakten (fåglarna försvinner framgent
när det inte finns liv i sjön längre) och andra friluftsbefrämjande åtgärder.

-

Sök bidrag från angränsande kommuner (Norrtälje och Uppsala). Man kan i vart fall få
driftbidrag som gör det enklare att sköta föreningen.

Från föreningen ”Rädda Ältasjöns” hemsida hämtar vi följande:
www.altasjon.nu
"Föreningen bildades 1975 med syfte att bevaka Ältasjöns miljö och utveckling. Föreningen
arbetar aktivt med frågor som rör sjöns vattenkvalitet och badmiljö, t.ex. algbekämpning ( bl.a.
genom inplantering av signalkräftor), vass- och vegetationsklippning, föroreningar från motorväg,
bevakning av vattennivån, förbud mot förorenande dag- och avloppsutsläpp samt motorbåtar och
vattenskidåkning."
Föreningen fungerar som påtryckare och remissorgan gentemot Nacka och Stockholms kommun när det gäller
sjömiljöfrågor.
Föreningen tar varje chans att påverka små som stora makthavare att handla miljömedvetet i frågor som
berör sjön.
FÖreningen har för avsikt att i större utsträckning tillsammans med medlemmar och boende i Älta ta aktiv del
i sjöns skötsel, framförallt avverkning av vegetation runt sjöns stränder. Se
Nacka kommun har under de gångna åren avverkat vegetation runt sjön 1-2 gånger per år, främst vid baden
och vid sjöns till- och frånlopp. Vi har påtalat behovet av en mer omfattande avverkning runt sjöns stränder
vilket dock ej kommunens resurser ej räcker till. Föreningen har fört diskussioner både med områdesnämnden
i Älta och ansvarig för sjöarna i Miljö och Hälsa vilket resulterat i att vi sökt bidrag ur Nacka kommuns
sjörestaureringsfond för inköp av båt med motor och vassklippningsaggregat.
Detta beviljades i början på sommaren och gör att vi har kunnat köpa in utrustning för att få möjlighet att
avverka vass, näckrosor och andra vattenväxter runt sjöns stränder.
Vi fick klippaggregatet levererat i slutet av juli och har i väntan på leverans av den båt vi kommer att använda
som redskapsbärare, klippt runt sjön från lånad båt.
Vi har under den gångna sommaren klippt vid Stensöbadet och vid stränderna i sjöns norra och östra delar
både utanför allmänningar och tomter.
Vår målsättning är dels att förbättra sjöns kvalitet genom att ta upp vegetationen vilket skapa en bättre
vattencirkulation runt stränderna, men också att skapa bättre tillgänglighet till sjön för oss som bor i Älta. Vi
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räknar även med att tillsammans med Ältens Fiskeklubb kunna skapa friare ytor runt fiskeplatserna i sjöns
västra och norra del.
För att kunna genomföra en intensivare klippning kommande somrar söker vi kontakt med
medlemmar/Ältabor som kan tänka sig att vara med en eller ett par dagar och arbeta med klippning och
upptagning.
Vi vill också att tomtägare runt sjön som har problem med igenväxning kontaktar föreningen för att vi skall
kunna göra en plan för att tillsammans kunna förbättra sjön.

10.

En skiss på kostnadsbudget

Exempel på ekonomi visas i nedanstående tabell, med alla reservationer för beloppens storlek.
Investeringen avser utrustning från Dorotea Mekaniska AB (Truxor) med klipp- och räfs-aggregat.

Namn

Enstaka/Årlig

Belopp

Grundinvestering

Enstaka

Ca 600 tkr plus moms

Avskrivning i ca 15 år

Årlig

50- 100 tkr

Bränsle, 300 tim (3,7 lit/tim)

Årlig

Ca 10 tkr kr

Rep/underhåll

Årlig

Ca 10 tkr

/jz/
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