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Från grön algsoppa till större fisk? 
 

Varje sommar gör de sig påminda, dessa algblomningar som gör en del av våra en 
gång så fina badvatten till en grön soppa. Algblomningarna utgörs av små alger, så 
kallade växtplankton. Denna gröna soppa har visat sig göra det svårt för fiskar när det 
gäller födosökning. Detta eftersom det blir svårare för fisken att hitta sitt byte, vilket 
har visat sig kunna leda till att fisken växer sämre. För att komma till rätta med 
algproblemet har man i vissa sjöar genomfört så kallade biomanipulationer. En 
biomanipulation bygger på att man genom ett intensivt och selektivt fiske minskar 
mängden zooplanktonätande fisk i sjön. Eftersom zooplankton livnär sig på 
växtplankton leder en minskad konsumtion av zooplankton till att mängden 
växtplankton minskar. Detta i sin tur leder till minskad algblomning och därmed 
klarare sjöar. Jag har tittat närmre på hur tillväxten hos fiskätande abborre påverkats 
av biomanipulation i två skånska sjöar. Sjöarna jag undersökte var Finjasjön i 
Hässleholms kommun och Västra Ringsjön, en av de tre delbassängerna som utgör 
Ringsjön i Höörs kommun.  
 
Abborrarna samlades in och åldersbestämdes. Detta gjorde jag genom att titta på 
otoliterna, små balans- och hörselstenar som är placerade i fiskens huvud. För att 
mäta tillväxten tittade jag på gällocksbenen, små ben som sitter i fiskens gällock som 
är proportionerliga mot fiskens längd. 
 
I min studie relaterades fisktillväxten till sjöns siktdjup, koncentrationen av 
näringsämnena kväve och fosfor samt förekomsten av växtplankton. Tillväxten 
relaterades även till abborrarnas födotillgång avseende mört, gös och abborre. 
 
Det visade sig att tillväxten hos abborre hade ökat i båda de undersökta sjöarna, men 
att mekanismerna bakom ökningen skiljer sig åt. Bytestillgången i Finjasjön hade 
minskat efter biomanipulationen, detta gör att den ökade tillväxten till stor del kan 
förklaras av ett ökat siktdjup vilket borde ha gjort att det nu är lättare för abborrarna 
att finna sina byten. Det vill säga att trots att det nu finns färre byten, så kan de vara 
lättare att hitta. Detta kan leda till att abborrarna nu, trots mindre födotillgång, kan få i 
sig mer mat och således växa mer. Den ökade tillväxten i Västra Ringsjön kunde här 
endast förklaras av en ökad bytestillgång, vilken egentligen borde minskat med tanke 
på fiskreduktionen. Detta eftersom inga förändringar kunde ses i siktdjup, 
växtplanktonförekomst eller näringsämneskoncentrationer efter jämfört med före 
biomanipulationen. Resultatet från Finjasjön kan ses som mer tillförlitligt eftersom 
biomanipulationen i Västra Ringsjön fortfarande höll på att avslutas vid studiens 
genomförande. Ytterligare studier rekommenderas för att fullt utreda effekten av 
biomanipulation när det gäller abborrtillväxt men denna studie visar att det kan vara 
så att vi med hjälp av biomanipulation kan gå från en grön algsoppa till större fisk. 
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The effect of biomanipulation on perch (Perca fluviatilis) growth in 
two Swedish lakes 

 
Lake eutrophication are known to reduce water clarity in lakes due to increased algal 
turbidity. Turbidity has been shown to have a negative effect on fish that feed visually, 
resulting in a decreased growth. A method to improve water clarity and quality is by the 
implementation of biomanipulations. To evaluate the effects of biomanipulation on growth of 
piscivorous perch (Perca fluviatilis), a field study was carried out in two biomanipulated 
Swedish lakes, Lake Finjasjön and Lake Västra Ringsjön. Growth was related to water clarity, 
phytoplankton abundance and nutrient availability. An increased growth after 
biomanipulation was found in both lakes. Increased growth in Lake Finjasjön could be 
explained by an increase in water clarity resulting in a more favorable foraging situation 
despite lower prey availability. The observed increased growth in Lake Västra Ringsjön could 
in this study only be explained by an increase in prey availability. 
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