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NÄTKLEGGANDE ALGER – EN INTRODUKTION 

  

Figur 1. Ett fisknät som blivit igensatt av kiselalger. Finjasjön, södra Sverige, 2018-05-09. Foto: Johan Forssblad. 

Varför är det problem med alger på fiskredskap?

Alger som sätter igen fisknät är ett stort problem i vissa sjöar. En grön eller brun sörja utbildas på 
näten vilket innebär en stor nackdel för fiskaren på många olika sätt (Figur 1). Fångsten blir mindre 
eftersom näten blir synliga för fisken. Näten blir mycket tunga att lyfta upp och svåra att rengöra. 
Kiselalger på nät kan ge hudproblem för de som lyfter upp näten och inandning av torrt algstoff vid 
rengöring av näten kan ge andningsproblem. 

Kiselalger – ett problem för fisket redan 1892

Den äldsta dokumentationen av alger som ett problem för fisket rapporterades av Trybom (1893) i 
slutet av förrförra seklet från Ringsjön. Detta är en sjö i södra Sverige som vid den tiden klassades 
som näringsrik. Om situationen i Ringsjön 1887–1888 och 1892 skrev Trybom följande: 

”Höst- och vinterfisket i Ringsjön har varit mycket dåligt; det förra på grund deraf att ett slags slem fäste 
sig på näten, så fort de blefvo utsatta. De blefvo alldeles öfverfulla deraf, och när så var förhållandet, fick 
man ingen fisk. Detta inträffade i början af oktober. När sjön fryser till, brukar slemmet flyta upp under 
isen och fryser der fast likt en tjock grönaktig gröt. ” 

Trybom utförde en algundersökning på grund av fiskarenas klagomål. Det var kiselalger av släktet 
Melosira (Aulacoseria ) (Figur 2) som hade massutvecklats på näten. 
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Figur 2. Elektronmikroskopbild av Aulacoseira – ett kiselalgsläkte som ofta orsakar problem på fisknät.  
Foto: Gertrud Cronberg. 

Nätkleggande alger rapporterades senare från Berlin år 1925 (Bethge, 1925) och från den svenska 
sjön Vänern på 1930-talet (Willén, 1999).  

Problemet med nätkleggande alger har uppkommit i diverse sjöar men under olika tidsperioder och 
med olika intensitet (Bengtsson, 2000). 
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