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”Växjösjöarna”– Trummen, Växjösjön, Södra 

Bergundasjön och Norra Bergundasjön

Mörrumsåns avrinningsområde, 
normal belastning av människor och 
P (20 inv/km2 ; ca 20 ugP/l)

1,1

2,1

7,5

7,7

2013: max- läckage 
mgP/m2/d

Trummen, 80 ha
Växjösjön, 79 ha
Södra Bergundasjön 430 ha
Norra Bergundasjön, 230 ha
2,2-7,5 m djup. ARO, 50 km2

1000-2000 inv /  
km2! 200 år av 
övergödning.



Mer än 20 st större åtgärder i Växjösjöarna 



2011 (2014) : Nystart på åtgärdsarbetet:

Åtgärdsstrategi för de fyra Växjösjöarna 2014-2021:

Tre sorters åtgärder

1. Minskad P-tillförsel

2. Minskat P-läckage från bottnar

3. Förbättrad biologisk struktur

Upprinnelse: motion 2010 om att göra omtag på 

restaurering av S Bergundasjön:

A. ARV omlokaliserat 1974

B. Muddrat >300 ton P (1,2 milj m3) 1992-1999

C. Dagvatten renat 1994.

Trots A, B, C ovan:  S Bergundasjön 2010 =

kommunens mest övergödda sjö

Växjösjön 2015 och 2016, före och efter 
reduktionsfiske



Reducerad P-tillförsel (t ex optimera dagvattenrening)

Illustration: Maj Person





1800 kg vitfisk fångad i 
3,8 ha 
dagvattendammar 460 
kg/ha) maj 2016-juli 
2017. 

Migration blockerad

Intern eller extern 
åtgärd?

dagvatten

Växjösjön

Forts extern P-tillförsel ( t ex interna 

processer i dagvattendammar)



Al behandling Växjösjön 2018

Illustration: Maj Person



• 200 t Al 2019-2020, Stöd från HaV och LST
• Fastläggning ca 20 t mobil P
• Siktdjup + 200% 2019
• Omfattande uppföljningsprogram 2019-

2022 med SLU (LOVA-finansierat)



Sediment på 3 m djup i  
Södra Bergundasjön

Photo: Hans Runesson + A Hedrén

Reduktionsfiske  - mycket en fråga om mekanisk / 

fysisk påverkan och fysiska motåtgärder



Reduktionsfiske fr a 2016-2018

In total: + 200 tons of cyprinids removed from TR, VXO, SB 2016-2018.
Photo: Hans Runesson.





Fysiska åtgärder…
1990-talet:
67 ton vitfisk ur Växjösjön (80 ha) 
Litet eller inget resultat (!!!)

2016-2017:
9 ton i Trummen, 16 ton i Växjösjön. Stor 
förbättring!!!

”VRAKFÅGEL samlar sig i sjöarne kring Växjö i tusentals, 
mestedels om hösten och under tiden om våren; de lägga 
sig i de smala sjöar såsom en not tvärs över sjön och driva  
den små fisken i otrolig myckenhet till lands…” (Linne, ur 
Skånska resan 1749).

I många reduktionsfiskeprojekt, t ex tidigare projekt i 
Växjösjöarna, är migrationen inte beaktad. Här drivs 
fiskmigrationen till stor del av storskrakar (flykt).

Barriär mellan S och 
N Bergundasjön, 
byggd hösten 2017, 
ombyggd våren 2018. 
Hindrar utbyte av 
vatten och fisk



Nyligen genomförda åtgärder – funkar det?

• Reduktionsfiske fr a tidigt 2016
• Al behandling (VXO) maj-aug 2018
• Reduktionsfiske ”räcker” som åtgärd i Trummen
• Fisket ger stor effekt även i Växjösjön, även på 

internbelastningen. Sensommaren dock mindre 
tydlig effekt innan Al-behandling



S Bergundasjön 6 
september 2019, 
tidigare kala svarta 
dybottnar…

Medel siktdjup 2019 
(maj-okt): 3,1 m

(Växjösjön 2019 3,6 m)

Tack! 
Företrädare på Växjö Kommun, Håkan O, Brian, Magnus och 
Jesper, LST G, HaV, TN och KS Växjö Kommun, cheferna, Leif C, 
Jörgen Moding, FVO Växjösjöarna mfl!



Reflektioner

Ovanligt  bra resultat –

troligtvis tack vare:

• fosfortillförsel = OK, 

långt under ”kritisk 

belastning” nu.

• Gynnsam 

fisksammansättning, 

och övrig biologisk 

struktur (fr a 

makrofyter)

• Stoppad 

internbelastning

Orosmoln?

• Stort skarvbestånd 

under snabb tillväxt, 

hotar mina 

medhjälpare -

abborrarna

• Klimatförändring + 

minskad konkurrens 

– kan karp nu 

skapa stora 

populationer? 

(negativa 

ekosystem-

ingenjörer!)



Foto: Hans Runesson

Läs mer på 
vaxjo.se/sjoar

http://vaxjo.se/sjoar

