
 

 

 

2014 

Red. Kaj Loman 

Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiö 

10.3.2014 

Erfarenheter av vårdfiske, 
metoder och resultat från några 
finska och svenska sjöar 



Innehåll 

 

 

1. Vårdfiske i Vesijärvi ........................................................................................................... 4 

 
1.1. Bakgrund till vårdfisket i Vesijärvi ................................................................................................ 5 

1.2. Vårdfiskefällor och metoder i Vesijärvi ........................................................................................ 9 

1.3. Utmaningar i vårdfisket i Vesijärvi ............................................................................................. 10 

1.4. Kostnader för vårdfisket i Vesijärvi ............................................................................................ 11 

1.5. Effekterna av vårdfisket i Vesijärvi ............................................................................................. 11 

 

2. Vårdfiske i Nastola fiskeområde ...................................................................................... 14 

 
2.1. Bakgrunden till vårdfisket i Nastola fiskeområde ...................................................................... 14 

2.2. Vårdfiskfällor och -metoder i Nastola-området ......................................................................... 16 

2.3. Vårdfiskefångster i fiskeområdet i Nastola ................................................................................ 18 

2.4. Vårdfiskets effekter .................................................................................................................... 22 

2.5. Vårdfiskets framgångar och misslyckanden .............................................................................. 24 

 

3. Test med ryssjefiske i projektet ”Järvi Hoi” ..................................................................... 25 

 
3.1. Fiskare Eero Sindas erfarenheter från Kymijärvi 2013 .............................................................. 26 

3.2. Fiskare Eero Loimis erfarenheter från Vesijärvi 2013 ................................................................ 27 

3.3. Fiskare Pentti Reinis erfarenheter från Vesijärvi 2013 .............................................................. 28 

3.4. Fiskfångst med ryssjor i Vesijärvi och Kymijärvi 2013................................................................ 29 

 

4. Vårdfiske i Hiidenvesi sjö ................................................................................................ 31 

 
4.1. Bakgrunden till vårdfisket i Hiidenvesi sjö ................................................................................. 31 

4.2. Vårdfiskeredskapen och –metoderna i Hiidenvesi .................................................................... 32 

4.3. Vårdfiskefångsterna och kostnaderna i Hiidenvesi sjö .............................................................. 33 

4.4. Effekterna av vårdfisket i Hiidenvesi sjö .................................................................................... 36 

4.5. Resultaten från nätprovfisket i Hiidenvesi under åren 1997–2010 ........................................... 39 

4.6. Vad lyckades och vad misslyckades vid vårdfisket i Hiidenvesi ................................................. 42 

4.7. Sjö Ohoj – projektets resultat från näringsvävsundersökningarna ........................................... 46 

 

 

 

 

 



5. Vårdfiske i Lojo sjö .......................................................................................................... 50 

 
5.1. Bakgrunden till vårdfisket i Lojo sjö ........................................................................................... 50 

5.2. Vårdfiskeredskapen och –metoderna i Lojo sjö ......................................................................... 51 

5.3. Vårdfiskefångsterna i Lojo sjö .................................................................................................... 52 

5.4. Vårdfiskekostnaderna i Lojo sjö ................................................................................................. 53 

5.5. Vårdfiskets effekter .................................................................................................................... 54 

5.6.  Vårdfisket- vad har lyckats och vad har ej ................................................................................ 57 

5.7. Sjö Ohoj –projektets resultat från näringsvävsundersökningarna ............................................ 58 

 

6. Vårdfisket i Enäjärvi sjö ................................................................................................... 61 

 
6.1. Bakgrunden till vårdfisket i Enäjärvi sjö ..................................................................................... 62 

6.2. Enäjärvi vårdfiskets redskap och metoder ................................................................................. 63 

6.3. Vårdfiskefångsterna i Enäjärvi sjö .............................................................................................. 64 

6.4. Inverkan av vårdfisket i Enäjärvi sjö ........................................................................................... 67 

6.5. Sjö Ohoj-projektets resultat från notfisket. ............................................................................... 72 

Litteraturförtecking .................................................................................................................. 77 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Vårdfiske i Vesijärvi 

 

Vesijärvi är ett pionjärprojekt inom omfattande och långsiktigt vårdfiske, och vi kan 

fortfarande ta del av de lyckade resultaten. Det egentliga planenliga och större 

restaureringsarbetet i Vesijärvi inleddes med ”Vesijärviprojektet” 1987. Projektets 

uppdragsgivare var dåvarande Helsingfors vatten- och miljödistrikt samt Lahtis stad. 

Experter från bl.a. nuvarande Nylands ELY-central, Lahtis stad, Asikkala och Hollola 

kommuner, VFFI och den lokala fiskerihushållningscentralen deltog i genomförandet av 

projektet.  

 

Juha Keto var genom sin position och sitt personliga engagemang en viktig person för att 

man en gång i tiden överhuvudtaget fick igång Vesijärviprojektet. Den största delen av 

projektets kostnader stod Lahtis stad för, som också var den som belastade systemet mest 

(Sammalkorpi et al., 1995). Andra som deltog i finansieringen var Hollola och Asikkala 

kommuner, nuvarande Nylands TE-byrå samt finansiärer från forskningsverksamhet, som 

Finlands Akademi och jord- och skogsbruksministeriet. Under 1987–1994 lade man totalt 3,3 

milj. euro (Statistikcentralen, 2013) på Vesijärviprojektet.  

 

En stor del (75 %) av de 2,3 milj. euro som Lahtis stad bidrog med gick till att tråla och 

destruera fisk i Enonselkä, vilket var det mest förmånliga restaureringsalternativet och 

därmed också den enskilt viktigaste åtgärden i vårdfiskeprojektet.  

 

Forskningsarbetet bar dessutom en betydande andel av projektets totala utgifter, eftersom 

nästan en tredjedel av projektets resurser användes till forskningsarbetet, där man studerade 

hur restaureringen av Vesijärvi framskred. Allt som allt påverkade Vesijärviprojektet 

Vesijärvis ekologiska situation positivt och man skapade en stabil grund för skydds- och 

vårdåtgärder i Vesijärvi. I fortsättningen kommer miljötjänsterna i Lahtisregionen och 

kommuner, aktörer i den privata sektorn och otaliga privatpersoner i områdena i Päijänne-

Tavastlands Vesijärvistiftelse att stödja dessa åtgärder.   

 

 

 

 



1.1. Bakgrund till vårdfisket i Vesijärvi 

 

Föroreningen av sjön och saneringsåtgärder sätts in 

Innan industrialiseringen och tillkomsten av avloppssystem var Vesijärvi känt för sitt klara 

vatten och värdefulla fiskbestånd. Sjön drabbades av eutrofiering och till följd av detta 

spridning av blågröna alger, som redan tidigt påverkade vattnets kvalitet och dess 

användning negativt. Problemen ökade efter andra världskriget på grund av den 

snabba belastningsökningen på avfallsvattnet från Lahtis stad och dess industrier. De 

ständiga massförekomsterna av blågröna alger i sjöns eutrofierade delområden startade i 

början av 1960-talet. Den yttre belastningen på Vesijärvi var som störst i början av 1970-talet 

(Sammalkorpi et al., 1995). 

 

En minskning av belastningen på Vesijärvi från bostadsavloppsvatten utfördes 1975–76 och 

avfallsvatten från strandindustrier samt -bebyggelse avlägsnades 1976–78. Detta avlastade 

ytbelastningen i Enonselkä till en sjundedel jämfört med tidigare. Den totala ytbelastningen 

av fosfor sjönk från 1,9–2,3 g P/m
2
/a till nivån 0,3 g P/m

2
/a, dvs. precis under det kritiska 

belastningsvärdet. Förutsättningar för Vesijärvis mest förorenade delar att återhämta sig hade 

uppstått (Sammalkorpi et al., 1995). 

 

Sjön återhämtade sig emellertid endast delvis. Vesijärvis eutrofieringsnivå kvarstod på en 

skadligt hög nivå trots vattenskyddsåtgärderna. Sjöns tillstånd försämrades och på 1980-talet 

började de blågröna algernas skadliga påverkan återigen att öka. Till en början förekom 

vinterblomning av rödaktiga blåalger och i slutet av 1980-talet tillkom massförekomster av 

ytblommande giftiga blåalger. I början av sommaren varnade man för skadlig algblomning 

längs med sjöns allmänna badstränder i de södra delarna (Sammalkorpi et al., 1995).  

 

Man fäste även uppmärksamhet vid den hotade vattenanskaffningen för samhällena, eftersom 

en tredjedel av Lahtis stads färskvatten kom från Vesijärvi. Inte ens den effektiva 

minskningen av den yttre belastningen hade avbrutit de förändringar som hade skett i i 

näringskedjan och sedimenten i Vesijärvis mest eutrofierade delar. Den inre belastningen 

upprätthöll på många sätt en hög eutrofieringsnivå. Bristen på upplöst syre i de nedre delarna 

av utloppsvattnet förklarade bara till viss del styrkan i den inre belastningen (Sammalkorpi et 

al., 1995). 

 



Vårdfiskets möjligheter upptäcks 

Fiskarna i de mest eutrofierade områdena var till största delen sjuka och deras smak och lukt 

hade påverkats negativt. Ädelfiskbeståndet hade minskat och mörten hade tagit över som den 

dominerande arten. Testfiske med nät visade att mörtfiskarnas andel i Enonselkäs 

fiskbiomassa var cirka 85 % under övergången mellan 1970-och 80-talet. Yrkesfisket hade 

förlorat sina förutsättningar i Vesijärvi och fritidsfiskets möjligheter höll också på att minska 

(Sammalkorpi et al., 1995). 

 

Vetenskaplig litteratur pekade på att en överrepresentation av mörtbeståndet skulle kunna 

orsaka och upprätthålla sjöns inre belastning. Vesijärvis mört- och braxenbestånd var täta och 

braxen växte långsamt och hade många sjukdomar. En uppskattning av fiskbeståndet 

kompletterades i början av 1980-talet med provtrålning, som visade att även norsbestånden 

var överrepresenterade och alltigenom smittade av spordjuret Glugea hertvigi (Sammalkorpi 

et al., 1995). 

 

Fisktätheten i Enonselkäs sänka var enligt ekolodning över 20 000 st. per hektar. Bland 

djurplanktonet i Enonselkä saknades stora vattenloppor som effektivt utnyttjar algerna. Man 

visste att dessa loppor försvann när fiskbeståndet tätnade. Man uppskattade fiskmängden till 

minst 400 kg/ha (Sammalkorpi et al., 1995). 

 

Vid en jämförelse av olika restaureringsalternativ visade sig restaurering av näringskedjan 

vara den mest kostnadseffektiva. Man uppskattade dess kostnad till cirka 15 miljoner mk, 

medan muddring kostade cirka 300 miljoner mk och utfällning av näring cirka 30 miljoner 

mk. 1984 valde man restaurering av näringskedjan som restaureringsåtgärd för Vesijärvi 

(Sammalkorpi et al., 1995). 

 

Till en början låg vårdfiske, rovfiskplantering, reglering av fiske och restaurering av 

fortplantningsområden, som alla ingick i restaureringen av näringskedjan, på en anspråkslös 

nivå. I slutet av 1986 beviljade dock Lahtis stadsfullmäktige ett bidrag på 800 000 mk för att 

förbättra Vesijärvis situation. Av denna summa tilldelades 500 000 mk till den tekniska 

nämndens jord- och skogsbruksbyrå för åtgärder och 300 000 mk till miljöskyddsnämnden 

för utförande av de undersökningar och prover som deras åtgärder krävde (Sammalkorpi et 

al., 1995).   

 



Intensivfiske påbörjas i Vesijärvi 

I början av 1987 inleddes Vesijärviprojektet, vars mål var att bekämpa massförekomsten av 

de skadliga blågröna algerna samt att förbättra hela sjöns situation så att den kunde uppnå 

den nivå som är nödvändig för att sjön ska kunna användas till rekreation och fiske. 

Vesijärviprojektet var det första projektet i vårt land där man utöver traditionella 

vattenskyddsåtgärder även använde restaurering av näringskedjan för att minska den 

fiskbeståndsbaserade inre belastningen. Det förenade vattenskyddets och fiskevattenvårdens 

mål i samma projekt och var på sin tid även världens största biomanipulationsprojekt 

(Sammalkorpi et al., 1995).  

 

Eftersom restaureringen av näringskedjan var ett pionjärprojekt saknade man djupgående 

expertis som stöd till projektet. Vesijärviprojektet inledde ett samarbete mellan Lahtis stad, 

Hollola och Asikkala kommuner, Lahtis universitetscentrum och universitetets institutioner 

på Helsingfors universitet, Lammi biologiska station, VFFI, statens vattenskyddsmyndigheter 

och Vesijärvis fiskeområde. Utöver kommunernas bidrag stöddes projektet frikostigt av 

Helsingfors vatten- och miljödistrikt. Ett forskningssamarbete inleddes också med andra 

högskolor. Samarbetspartner i miljöskyddsplaneringen av jordbruken var Päijänne-

Tavastlands Lantbrukssällskap (Sammalkorpi et al., 1995). 

 

Verksamheten fördelades i två huvudspår: minskning av den yttre belastningen i vattendrag 

med traditionella vattenskyddsmetoder samt minskning av den inre belastningen genom 

restaurering av näringskedjan genom intensivfiske av mörtfiskbestånd och förstärkning av 

rovfiskbestånden. Utöver dessa åtgärder restaurerade man även romläggningsstränder genom 

slåtter, mörtrom samlades in, gäddyngel inkuberades osv. 

 

Vesijärviprojektets vision var att skapa en fast och förbehållslös förbindelse mellan 

forskningen kring sjön och restaureringsåtgärderna. Mycket viktiga var forskaren Jukka 

Ruuhijärvis långa och pålitliga tidsserier om strukturen i Vesijärvis fiskbestånd och dess 

utveckling samt grundandet av ett livskraftigt gösbestånd, som skedde under hans ledning. 

Resultaten av fiskforskningen kunde användas för att styra vårdfisket så att mörtbeståndet 

inte ökade för mycket och att åtgärderna fokuserades mellan områdena på ett korrekt sätt. 

Trots de begränsade resurserna var vårdverksamheten framgångsrik. När förstärkningen av 



gösbeståndet ledde till en ökning av nätfiske, kunde man börja styra nätens maskstorlek 

baserat på forskaren Tommin Malinens resultat.  

 

Vårdfiskets positiva effekter börjar synas 

Från och med 1990 började man uppnå Vesijärviprojektets mål, eftersom skadorna efter 

blågröna alger försvann, vattenkvaliteten började förbättras och läget för fiskenäringen 

började återhämta sig. Man kunde med blotta ögat se att vattnet blivit klarare. Enonselkäs 

siktdjup t.ex. fördubblades i genomsnitt under sommarperioden 1987 till 1994 och höll sig 

därefter på samma nivå till slutet av årtiondet. I och med att vattnet blev klarare blev det 

möjligt för vattenväxtzonen att tränga djupare än tidigare – på många stränder från två meters 

djup till ett område på fyra meter som begränsades av djupvattenzonen. Ökningen av 

vattenvegetationen minskade algernas näringsåtkomst och sjön blev därmed allt klarare.  

 

Från intensivfiske till vårdfiske 

För att stabilisera det uppnådda resultatet övergick man 1994 till vårdfiske på anställnings- 

och dugnadsbasis. Som fångstmål sattes storleken på mörtens årliga tillväxt dvs. 30 kg/ha per 

år. Senare bildade man en vårdfiskegrupp bestående av fyra fiskare som anställdes av Lahtis 

stad. Gruppen ansvarade för vårdfisket i Enonselkä och Paimenlahti och agerade även som 

stöd åt dugnadsfiskarna. Fångstmålen uppnåddes med en gång i Enonselkä och Paimenlahti 

och från och med år 1998 även i Laitialanselkä. 

 

Andra skedet i Vesijärviprojektet började planeras när situationen i Vesijärvi på nytt 

försämrades i slutet av 1990-talet. Projektet påbörjades i början av 2002 och avslutades i 

augusti 2007. Som mål satte man upp att minska belastningen, förbättra sjöns situation samt 

säkra sjöns restaurering och den fortsatta vattenvården. Projektets utgifter uppgick till 1,6 

miljoner euro. Finansieringen fördelades enligt följande: Lahtis stads miljötjänster 24 %, 

Lahti Aqua Oy 26 %, Tavastlands miljöcentral (EU-bidrag) 45 %, Hollola kommun 1,8 % 

och Asikkala kommun 0,3 %.  

 

Sjöns forsknings- och uppföljningsarbete utökades och en automatisk uppföljning påbörjades 

i Enonselkä. Restaureringen av avrinningsområdet genomfördes på tre intensivområden. 

Inom projektet undersöktes alla fastigheter utanför avloppsnätverken enligt den nya 

lagstiftningen om glesbygdens avloppsvatten. Genom förbättrad informationsspridning, 

kommunikation och webbplatser försökte man få de boende i avrinningsområdet att 



intressera sig av att fortsätta skydda och vårda sjön. Mängden blågröna alger var som störst år 

2002, 2004 och 2005, men därefter minskade deras massförekomster. Fiskbeståndens 

sammansättning utvecklades positivt och andelen rovfiskar ökade. Vesijärvis situation 

förbättrades i de delområden där den inre belastningen inte var så stor. Däremot lyckades 

man inte förbättra den dåliga syresituationen i Enonselkä förrän man genom Lahtis stads och 

Vesijärvistiftelsens försorg påbörjade en omfattande syresättning med start 2009. 

 

1.2. Vårdfiskefällor och metoder i Vesijärvi   

 

I Vesijärvi utvecklade man fällor av de redskap som använts vid yrkesfiske av siklöja och sik. 

Dessa fällor omkonstruerades så att de blev lämpliga till vårdfiske och fångade mörtfiskar 

effektivt och selektivt.  Under de första somrarna då man fiskade med ryssja använde man till 

stor del lånade storryssjor och lådryssjor, men från och med 1993 började man arrangera 

dugnadsarbete, där man byggde de nödvändiga vårdfiskefällorna (Sammalkorpi et al., 1995).  

 

 

Bygge av lådryssja under dugnadsarbetet 2013   

 

Utvecklingen av vårdfiskemetoder effektiviserades genom att man provade sig fram och lärde 

sig under tiden. 1984 började man fiska med den traditionella bågryssjan, vilket bara gav 

goda fångster under mörtfiskarnas vårlek och var beroende av väderleksförhållandena. Om 

vädret var kallt och blåsigt under islossningen blev fångsterna små. Provtrålningarna hade 

gett goda fångster och trålfisket i Enonselkä inleddes också omedelbart när Vesijärviprojektet 

startade. Samtidigt fortsatte man att testa not- och ryssjefiske. 

 

Intensivtrålningen i Enonselkä skedde till en början med ett båtpar och från och med 1989 

med två eller tre båtpar under sommaren. Fångsterna var stora jämfört med andra 



fiskemetoder och mört fick man relativt gott om eftersom dess biomassa var stor till att börja 

med. Nors var en annan dominerande art. Eftersom den uppträder i stim i mellanvattnet var 

trålning ett effektivt sätt att fånga den på. Senare blev det svårare att fånga mört på 

sommaren, och trålen fångade upp även andra arter än de önskade, till och med ädelfiskar. 

Kritiken mot trålfisket började öka.  

 

I trålfisket började man 1993 att utnyttja att mörtarna gick i stim om hösten. Metoden visade 

sig vara kostnadseffektiv eftersom man kunde fånga in de täta mörtstimmen i trålen utan 

långa drag med hjälp av en sonarskärm. Fiskeorganisationernas motstånd hade dock växt sig 

så starkt att man upphörde med trålfiske efter 1994 och övergick till fiske med not, ryssja och 

katsa. 

 

Tabell 1. Fällor byggda under dugnadsarbeten 1993–2007 (Keto Juha, 2013) 

År Byggda och lagade fällor St. 

1993 ryssja 5 

1994 ryssja 8 

1995 Ryssja, dessutom lagades gamla fällor 8 

1996 stor not (300 x 11 m) 1 

1997 not (250 x 5 m) 1 

1998 lagning av gamla fällor   

1999 stor not, dessutom lagades gamla fällor 1 

2000 ryssjor, dessutom lagades gamla fällor 4 

2002 Weke-katsor, dessutom lagades gamla fällor 40 

2003 not + Weke-katsor, dessutom lagades gamla 1 + 40 

2004 Weke-katsor, dessutom lagades gamla 30 

2005 ryssja + Weke-katsor 1 + 50 

2006 not + Weke-katsor, dessutom lagades gamla 2 + 40 

2007 ryssja + Weke-katsor 
2 + 

100 

 

 

1.3. Utmaningar i vårdfisket i Vesijärvi   

 

De svåra väderleks- och vattenförhållanden som rådde under 2000-talet försvårade vårdfisket, 

som plågades av antingen för hårda vindar, för tjockt istäcke eller brist på is. De föränderliga 

förhållandena innebar också förändringar i fiskarnas beteende och fiskets rytm. De gamla 



fisketraditionerna förlorade sin betydelse. De förändrade förhållandena kunde också öka 

belastningen och eutrofieringen i Vesijärvi. 

 

Vårdfiskeperioden hösten 2002 avbröts redan vid start på grund av ett ihållande istäcke redan 

i slutet av oktober. Vintern 2003 blev isarna metertjocka och krävde specialutrustning. 

Vintrarnas tjocka snötäcken och hårda vindar försvårade fisket och förflyttningen av redskap. 

Väderleksförhållandena under våren förändrades också så att de störde fisket och 

tillvaratagandet av rom. Islossningen kom tidigare, och vårens värme och stiltje och de för 

ryssjefiske gynnsamma väderleksförhållandena uteblev. Övergången till fiske med katsa 

ersatte inte helt minskningen av ryssjefisket. 

 

De korta vintrarna och svaga isarna 2006–2007 förhindrade effektivt vinterns notfiske. 

Tidigare kunde man inleda notfisket redan i januari, och den effektiva fiskeperioden varade i 

två månader, men vinterns fiskeperioder 2006–2007 varade endast ett par veckor.  

 

1.4. Kostnader för vårdfisket i Vesijärvi   

 

Vårdfiskets kostnader har beräknats baserat på fångade kilon och kostnad på fångstdatum. 

Intensivtrålningen i Vesijärvi kostade på sin tid i genomsnitt 2,9 mk/kg. Vinterns notfiske 

utfördes åren 1992–94 på dagtaxa, vilken uppgick till cirka 4 000 mk (i genomsnitt 1,8 

mk/kg). Dugnadsersättningen på 1990-talet var 1 mk/kg för ryssje- och notfiskarna.  

 

Den nuvarande ersättningen för fritidsfiskare är 40–50 cent/kg. Enligt Vesijärvi II-projektets 

bokslut uppgick vårdfiskeutgifterna under 2002–2007 i genomsnitt till 0,48 €/kg (0,67 €/kg 

inklusive fällor och andra redskapsutgifter). Utgifterna för vårdfisket som utfördes av 

yrkesfiskare under 2000-talet har varit cirka 0,8 €/kg. 

 

1.5. Effekterna av vårdfisket i Vesijärvi 

 

De långvariga vårdfiskeerfarenheterna från Vesijärvi pekar på att metoden har bromsat 

eutrofieringen och de blågröna algernas belastning samt förbättrat sjöns fiskenäring (Diagram 

6). Vårdfisket har minskat den fiskbeståndsbaserade inre belastningen avsevärt och förändrat 

fiskbeståndet i riktning mot en rovfiskdominerande sådan. Under vårdfiskets intensivperioder 



har sjöns läge förbättrats. Minskningen av mörtbeståndet till en tredjedel som uppnåddes 

under intensivfångstskedet jämfört med nivån under föroreningsskedet har kunnat 

upprätthållas genom vårdfisket. En ökning av braxen- och löjbestånden har förhindrats med 

särskilt inriktad fångst. 

 

 

Diagram 6. Utveckling av klorofyllhalten i relation till vårdfiskemängden. (Lahtis stad, 2012) 

 

Med VFFI:s provfiske som grund visade Kajaanselkäs fiskbestånd en god (tabell 3) och 

Enonselkä (tabell 4) en tillfredsställande ekologisk situation år 2010, då provfisket senast 

utfördes i Vesijärvi. Fiskfångsten i Enonselkä var större och mörtfiskarnas andel högre. I 

båda områdena var rovfiskarnas andel hög och på tillväxt under senare år, vilket var positivt 

för fiskenäringen och en indikation på lyckad vård av fiskevattnet.  

 

Tillsammans med fiskeregleringen har vårdfisket skapat en grund för Vesijärvis situation och 

för en snabbare återhämtning för fiskenäringen och utgör idag en av hörnstenarna i Vesijärvis 

vårdprogram. Sedan nätens maskstorlek förstorades över hela sjöns område och vårdfisket 

VESIJÄRVEN LEVÄTILANNE VS. HOITOKALASTUS



utökades har Vesijärvis rovfiskeandel ökat avsevärt under 2000-talet, så att den fram till 

början av 2010-talet har överstigit 30 % i Enonselkä och uppnått 40 % i Kajaanselkä.  

 

 

Tabell 3. Testfiskeresultat från Kajaanselkä från 2010 (Ruuhijärvi, Ala-Opas & Määttänen, 

2011). 

Art Vikt (kg) Enhet Vikt % Enhet % Kg/nät Enhet/nät 

Abborre 72,483 2316 57,8 51,4 1,21 38,6 

Gös 8,29 29 6,6 0,6 0,14 0,5 

Gärs 0,598 167 0,5 3,7 0,01 2,8 

Gädda 0,721 1 0,6 0 0,01 0 

Nors 7,873 1399 6,3 31 0,13 23,3 

Siklöja 0,207 4 0,2 0,1 0 0,1 

Öring 0,278 1 0,2 0 0 0 

Mört 28,81 470 23 10,4 0,48 7,8 

Löja 2,402 95 1,9 2,1 0,04 1,6 

Björkna 1,425 14 1,1 0,3 0,02 0,2 

Braxen 1,385 7 1,1 0,2 0,02 0,1 

Sarv 0,911 3 0,7 0,1 0,02 0,1 

Totalt 125,383 4506 100 99,9 2,08 75,1 

Mörtfiskar 34,933 589 27,9 13,1 0,58 9,8 

Abborrfiskar 81,371 2512 64,9 55,7 1,36 41,9 

Övrigt 9,079 1405 7,2 31,2 0,15 23,4 

 

Tabell 4. Testfiskeresultat från Enonselkä från 2010 (Ruuhijärvi, Ala-Opas & Määttänen, 

2011). 

Art Vikt (kg) Enhet Vikt % Enhet % Kg/nät Enhet/nät 

Abborre 75,575 5022 52,4 63,8 1,26 83,7 

Gös 13,327 92 9,2 1,2 0,22 1,5 

Gärs 2,399 558 1,7 7,1 0,04 9,3 

Gädda 2,522 3 2,2 0,1 0,04 0,1 

Nors 4,711 836 3,3 10,6 0,08 13,9 

Siklöja 0,085 3 0,1 0 0 0,1 

Sik 0,126 1 0,1 0 0 0 

Mört 32,075 645 22,3 8,2 0,53 10,8 

Löja 7,584 628 5,3 8 0,13 10,5 

Björkna 1,553 50 1,1 0,6 0,03 0,8 

Braxen 2,93 28 2 0,4 0,05 0,5 

Sarv 2,272 10 1,6 0,1 0,04 0,2 

Totalt 145,159 7876 101,3 100,1 2,42 131,4 

Mörtfiskar 47,495 1362 33 17,3 0,79 22,7 



Abborrfiskar 91,301 5672 63,4 72 1,52 94,5 

Övrigt 5,314 841 3,7 10,7 0,09 14 

 

 

2. Vårdfiske i Nastola fiskeområde 

 

 

Vårdfisket i Nastola fiskeområde påbörjades av fritidsfiskare år 1995, då man fiskade med 

ryssja och not i Alasenjärvi, Kymijärvi och Salajärvi. Därifrån utvidgades vårdfisket snabbt 

till många andra sjöar, såsom Kärkjärvi, Ruuhijärvi, Sylvöjärvi och Arrajärvi, så att det som 

mest har rört sig om 10 sjöar. Den historiskt största fångstmängden har gjorts i Kymijärvi.  

 

Nastola-områdets fritidsfiskare 

lyfter vårdfiskfångsten i Kymijärvi 

17/10 2013 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

2.1. Bakgrunden till vårdfisket i Nastola fiskeområde 

 

 

I Nastola är vårdfiskets viktigaste objekt Kymijärvi, där den yttre belastningen var mycket 

stor på 1970-talet. Man lyckades minska den yttre belastningen betydligt jämfört med de 

värsta åren under 1970-talet, men det räckte inte att enbart minska den yttre belastningen. 

Sjöns eutrofiering hade hunnit utvecklas till en självunderhållande nivå, varför 

uppmärksamhet också riktades mot sjöns inre belastning. Baserat på testfiske hade man 

konstaterat att fiskbeståndet i Rekolanpohja i Kymijärvi var stort och dominerades av 

mörtfiskar.  

 

Kymijärvis mörtfiskmängd började minskas hösten 1995 genom intensivfiske. De 

professionella vårdfiskarna Kari Kinnunen och Veikko Nevala genomförde det första 

notfisket i september 1995. Med tre på varandra följande notdragningar fick man i den västra 



sänkan i Rekolanpohja upp en rekordstor mängd på över 40 000 kg mört, som hade uppträtt i 

ett så tätt stim så att andra fiskarter inte fanns med. 

 

Nastolas fiskare kom med i Vesijärvis dugnadsarbete 1996, då samarbetet mellan Vesijärvi 

och Nastola fiskeområden påbörjades. Detta möjliggjorde också dugnadsfiske, eftersom 

notfiske visade sig vara en effektiv metod i Kymijärvi. Fiskeområdets ordförande Paavo 

Pohjankoski var chef för vårdfiskarna från första stund.  

 

De ryssjor (och notar) som användes i vårdfisket byggdes på eget initiativ och finansierades 

av fiskarna själva. Man fick ingen finansiering av Vesijärviprojektet i inledningsskedet för att 

bygga fällor, även om man i övrigt hade ett tätt samarbete med Lahtis stad och Vesijärvis 

fiskare. För flera år sedan fick man finansiering genom POMO-programmet (Europas 

landsbygdsfond) för inköp av en fiskebåt, och som mest har man byggt två notar om året, så 

nu finns det rikligt med notar.  

 

Fiskaren Paavo Pohjankoski deltog till en början endast på helgerna, men deltog i vårdfisket 

mer aktivt när han fick mer fritid. Paavo kan betraktas som en av centralpersonerna i 

framgången med vårdfisket, så ansvaret för vårdfisket kan i allmänhet ges till fritidsfiskare. 

Slutligen har Paavo i praktiken ansvarat för arbetsledningen och satt ihop vårdfisketeamet.  

 

Fiskarna har varit mycket självständiga och någon extern hjälp har inte varit nödvändig, 

förutom vid starten. Iktyonomen Petri Savola har varit handledare vid byggandet av själva 

fällorna, eftersom byggandet av vårdfiskefällor kräver fackkunskaper som dessa fritidsfiskare 

inte har. Från början gav Petri Savola rådet att fiske med ryssjor fungerade bäst efter 

islossningen. Därefter har fiskarna lärt sig notfiska på egen hand. Vesijärvis fiskare lärde ut 

notfiske endast genom att berätta att man får den bästa fångsten senare på hösten. I övrigt har 

man fått lära sig notfisket själv genom att prova sig fram.  

 

I inledningsskedet fick man ekonomiskt stöd från Nastola kommun för att börja med 

vårdfisket, men numera stödjer endast Lahtisregionens miljötjänster vårdfisket främst i 

Kymijärvi, där fångstmålet år 2013 var 65 000 kg. Detta stöd möjliggör ekonomiskt sett fiske 

även i andra sjöar inom Nastola fiskeområde. Fiskarna får ersättning baserat på fångst, i 

genomsnitt 0,5 €/kg. 



 

2.2. Vårdfiskfällor och -metoder i Nastola-området 

 

I Nastola fiskeområde använder man notar i tre olika storleksklasser med höjder som uppgår 

till 6, 10 och 12 meter. Notar i olika storlekar används alltså i olika sjöar beroende på sjöns 

djup. Notan är oftast 320 meter lång. Om den är 400 meter lång talar man om en förlängd 

nota. Förlängd nota används i grunda sjöar där det inte förekommer stim just på grund av att 

där inte finns några sänkor. Då måste man fiska över hela sjön. I Lahtis stad använder man på 

motsvarande sätt notar med en höjd på 19 och 14 meter. 

 

En ny not kan hålla cirka fem år innan man byter ut näten, men en yrkesfiskare skulle kunna 

byta dem redan efter två års användning. Oftast lagas notarna under årliga dugnadsarbeten, 

där det även finns annat som behöver lagas eller byggas. Lahtisregionens miljötjänster har 

deltagit i finansieringen av nät, men Nastola fiskeområde har också betalat sin andel.  

 

Notfisket genomförs med båtar byggda för detta 

ändamål. Det finns två stycken båtar med olika 

användningssyfte. Huvudrollen vid notfiske innehas av 

båten som har vinschar, med vilka notan dras och i 

vilken notan slutligen samlas ihop. Detta skede tar oftast 

flera timmar.  

 

I den andra båten finns det ofta ett ekolod, med vilket 

man letar efter fiskstim. Genom att dessa två båtar 

samarbetar sker notfisket ofta mycket effektivt. Utan 

den extra utrustning som båtarna har försetts med, 

såsom vinschar och kran, vore notfisket ett mycket 

tyngre arbete. Vid notfiske deltar i genomsnitt fem 

personer, och gruppen i 

Nastola med riktigt aktiva 

fiskare består av åtta 

personer. Alla dessa är 

pensionärer.  

 



Notfisket påbörjas vanligtvis i Sylvöjärvi, där det inte förekommer några fiskstim eftersom 

sjön är så grund (i genomsnitt 3–4 meter djup) och det inte finns några sänkor i sjön som är 

lämpliga för stim. Vid notfiske i Sylvöjärvi använder man en 400 meter bred not. Genom att 

dra vajrar längs med sjöbottnen har fiskarna upptäckt att man kan dra noten i sjön utan att 

förstöra den. För att lokalisera fiskar skulle man i Sylvöjärvi behöva en snedbildslodning, 

eftersom vanlig ekolodning inte fungerar i en så här grund sjö. Trots att man inte har 

ekolodning lyckas man ändå med fisket. 

 

Normalt sett baseras lokaliseringen av mörtfiskstim i andra sjöar på ekolodning. 

Ekolodningen som används av fritidsfiskarna fungerar dock endast under perioder med öppet 

vatten, så på vintrarna när de letar efter fiskar genom isen använder de ekolod som används 

av Lahtis stad. Stimmen återfinns ofta i sjöns sänkor. Utöver ekolodning utnyttjar man även 

sina tidigare erfarenheter av fiskstimmens placeringar, och eftersom notdragningen tar lång 

tid gör man bara ett drag om dagen. Därför är det väldigt viktigt att känna till fiskstimmets 

placering så noggrant som möjligt. Snedbildslodning skulle göra det möjligt att göra en 

grundligare undersökning av sjöns botten.  

 

När det gäller mörtfiskens stimbildning känner man till (vilket man inte visste i början) att 

den sker i vatten med en temperatur under + 10 
0
C och att mörten håller sig i stimmet hela 

vintern fram till leken, som börjar i maj och fortsätter till i början av juni. Efter detta sprids 

mörten över hela sjön under sommaren, varvid notfiske är omöjligt. Fångstmängderna skulle i 

alla fall bli små med notfiske. Mörten äter inget eller nästintill inget alls på vintern. Den äter 

istället på sommaren, vilket förmodligen är orsaken till att mörten smakar dy under 

sommarperioden och då är i princip oätlig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.3. Vårdfiskefångster i fiskeområdet i Nastola 

 

De största mörtfiskfångsterna i Nastola får man i Kymijärvi, Arrajärvi, Salajärvi och 

Sylvöjärvi (tabell 5). Man gjorde ett kort uppehåll i fisket under 2001–2003, men fiskarna 

uppfattade detta som ofördelaktigt och att mörtfiskarna endast ökade i sjöarna under dessa år. 

Det visade sig åtminstone i Kymijärvi, där 2004 års fiskefångst var nästan lika stor som under 

intensivfiskeskedets första år.  

 

Tabell 5. Vårdfiske i Nastolas sjöar, där man fiskat ≥ 10 000 kg 1995–2012 (Pohjankoski 

Paavo, 2013) 

 

 

Som ett resultat av samarbetet mellan Lahtis stad och Vesijärvi fiskeområde samt Nastola 

kommun och fiskeområde fångade man i Kymijärvi sammanlagt cirka 200 kg/ha mört 

(diagram 7) under vårdfiskeperiodens inledning 1995–1996. Genomsnittet på 

vårdfiskefångsten har efter detta årligen uppgått till 30 kg/ha under 2001–2012. Efter 

intensivfiskeperioden planterade man rovfiskar i Kymijärvi, huvudsakligen gös.  

 

Allt som allt vårdfiskade man under 1995–2012 med ryssjor, katsor och notfiske (tabell 6) i 

Kymijärvi. Av dessa har notfisket varit viktigast baserat på fiskfångsten. Av notfångsten har 

År Kymijärvi Arrajärvi Salajärvi Sylvöjärvi Ruuhijärvi Alasenjärvi 
Kukkanen-

sjöarna 
Kärkjärvi Totalt 

1995 45800 0 3000 0 0 6500 0 0 55 300 

1996 55790 8010 1410 3210 4370 2750 3360 1000 79 900 

1997 17840 18190 8030 18320 13560 2200 2660 1000 81 800 

1998 800 7450 5270 9020 2300 1500 1200 1500 29 040 

1999 1500 9840 3900 6920 2950 2000 1700 1500 30 310 

2000 10920 12100 4220 5500 1350 4300 3000 0 41 390 

2001 950 9355 6180 4600 4125 0 1450 1300 27 960 

2002 1200 2200 12500 750 2800 700 950 0 21 100 

2003 0 6660 4800 3000 900 400 0 0 15 760 

2004 42244 8600 7260 3400 900 0 3050 0 65 454 

2005 5820 3400 19400 2000 100 2000 1400 0 34 120 

2006 2600 0 11900 2300 600 0 1900 0 19 300 

2007 12000 5300 6000 5100 1500 2600 1100 0 33 600 

2008 15000 1000 3000 1500 4200 6600 0 1700 33 000 

2009 12500 11900 0 4100 2400 3300 3300 3500 41 000 

2010 23000 5300 2300 2500 500 0 2000 3000 38 600 

2011 18500 3500 0 3000 1550 1500 2000 1100 31 150 

2012 36000 4500 1000 2500 0 0 2800 500 47 300 

TOTALT 302 464 117 305 100 170 77 720 44 105 36 350 31 870 16 100 726 084 



70 % varit braxen och resterande 30 % i huvudsak abborre, mört och gös.  Man har inte 

fortsatt med ryssjefiske efter 2005 förrän man inledde projektet ”Järvi Hoi” och dess tester 

med ryssjefiske. (Kotakorpi, Lakka & Ruuhijärvi, 2012). Katsafångsten har växlat mycket 

genom åren; artfördelningen vid katsafångst var under 2010 och 2011 följande: mört 40 %, 

abborre 20 %, löja 20 %, sutare 10 % och braxen 10 %.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 7. Vårdfiskefångster i Kymijärvi (kg) genom åren. 1995–2012, (Pohjankoski Paavo, 

2013). 

 

Under 2004–2011 har man i Kymijärvi inte upptäckt några förändringar i notfångstens 

sammansättning, men på grund av avsaknaden av fångstprover har man kanske inte kunnat 

upptäcka eventuella mindre förändringar som skett i artsammansättningen. Variationerna i 

notfångst beror delvis på mängden varpställen. En del år har man bedrivit notfiske endast i 

sjöns ena sänka (i öster) och en del år i båda (Kotakorpi, Lakka & Ruuhijärvi, 2012).  

 

 

Vid definieringen av fångstmål för vårdfisket i Nastola-områdets sjöar finns det inga andra 

metoder att använda sig av än den erfarenhet man samlat på sig under årens lopp, dvs. hur 

mycket fisk man som mest skulle kunna få ur sjön. Om fångstmängderna ökar eller minskar 

med tiden kan man ändra målen enligt tidigare erfarenheter. För närvarande är fångstmålet i 

Kymijärvi för att förbättra vattenkvaliteten 65 ton (100 kg/ha/år) baserat på provfisket i 

Kymijärvi. (Diagram 7). 



Tabell 6. Vårdfiskefångster i Kymijärvi (kg) genom åren. 1995–2012, (Pohjankoski Paavo, 

2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variationen i fångstmängd vid notfiske är stor, vilket oftast beror på väderleksförhållande och 

blåst. Fångstmängden vid ett notfiske kan uppgå till 10–20 ton, så 2–3 nottillfällen räcker i 

små sjöar för att vårdfiskets mål ska uppnås. I Kymijärvi, som är betydligt större än områdets 

andra sjöar, krävs det däremot oftast cirka 5–6 nottillfällen. Detta resultat förutsätter dock 

lyckade ekolodningar.  

 

Den huvudsakliga fångstmetoden i Nastola-området är notfiske (diagram 8). Ryssjefiske har i 

själva verket inte använts på flera år innan man inledde tester i projektet ”Järvi Hoi” år 2013. 

Notfiske är ändå en mycket effektiv fångstmetod och kan med en stor grupp fiskare utföras 

vid bara ett par tillfällen. Ryssjor kräver mer skötsel och en längre fiskeperiod. De ger inte så 

stora fångstmängder, men de passar bättre till fiske där man strävar efter att fånga bestämda 

fiskarter från en bestämd storleksklass, särskilt på våren i sjöns strandområden eller i grunda 

sjöar där notfiske inte är lämpligt.  

 

 

År Ryssja  Not Totalt 

1995 5800 40 000 45 800 

 1996 5650 50 140 55 790 

1997 2440 15 400 17 840 

1998 800 0 800 

1999 1500 0 1500 

2000 1400 9520 10 920 

2001 950 0 950 

2002 1200 0 1200 

2003 0 0 0 

2004 744 41 500 42 244 

2005 720 5100 5820 

2006 0 2600 2600 

2007 0 12 000 12 000 

2008 0 15 000 15 000 

2009 0 12 500 12 500 

2010 0 23 000 23 000 

2011 0 18 500 18 500 

2012 0 36 000 36 000 

TOTALT  21 204 281 260 302 464 



 

 

 
 

Diagram 8. Vårdfiske med olika metoder i Nastolas sjöar genom åren. 1995–2012 

(Pohjankoski Paavo, 2013) 

 

Ingen kan med säkerhet säga hur ofta man bör fiska för att uppnå ett optimalt resultat med 

vårdfiske. I första hand utvärderar man behovet av antalet fisketillfällen baserat på 

fångstmålet. Därefter strävar man efter att fiska enligt det. I genomsnitt utför man 2–3 

notdrag per sjö inom Nastolas fiskeområde. Det sker endast på hösten, som är den mest 

hektiska tiden i Nastola. På våren fiskar man endast med katsar och ryssjor, på vintrarna 

endast med katsar.   

 

2012 års notfångst var till exempel tidernas näst största i Kymijärvi. Totalstorleken på 

fångsten som skulle bortföras uppgick till 36 000 kg (55,6 kg/ha), vilket man uppnådde med 

åtta drag. Det innebär en enhetsfångst på i genomsnitt 4 500 kg. Genom VFFI:s försorg tog 

man prover från 2012 års notfångst. Av dem beräknade man sedan antal fiskar per art och 

mätte 50 fiskar från varje art för att få ett längdgenomsnitt. Baserat på provernas artrelationer 

räknade man ut en dragspecifik artrelation, som jämfördes med totalfångsten för att beräkna 

den artspecifika fångsten. Notfångsten bestod av mört (49 %), braxen (34 %) och löja (14 %) 

(Kotakorpi, Lakka & Ruuhijärvi, 2012).  

 



I mört- och löjfångsten var 9–14 cm långa exemplar vanligast. I braxenfångsten var 

längdvariationen 3–45 cm.  Över 97 % av fångstprovet från den östra delen (Lapinkivi sänka) 

bestod av braxnar, som var storväxta (huvudsakligen 20–45 cm). Notprovet från den västra 

delen bestod mer av olika arter. Den största delen (56 %) var mört, braxen (25 %) och löja 

(16 %). I väster bestod braxenfångsten ganska jämnt av fiskar i alla storlekar (4–29 cm) 

(Kotakorpi, Lakka & Ruuhijärvi, 2012). 

 

 
Diagram 9. Fångstmängder vid vårdfiske (kg) i Nastolas fiskeområde 1995– 2012 

(Pohjankoski Paavo, 2013) 

 

 

2.4. Vårdfiskets effekter 

 

Kymijärvi är för närvarande den enda av områdets sjöar som det finns vetenskapligt insamlad 

information om när det gäller fiskbeståndets struktur och sjöns ekologiska läge. I övrigt 

granskar fritidsfiskarna fiskbeståndets och vårdfiskets effekter i Nastola-områdets sjöar 

genom observation. Utvärderingen av fiskmängder och fiskbeståndets struktur görs vanligtvis 

i samband med notfisket, och en god indikator på att vårdfisket varit framgångsrikt anser 

fritidsfiskarna vara att gösbeståndet ökar och vattnet klarnar.  

 



På grund av att sjöarnas situation har förbättrats tack vare det allt större gösbeståndet minskar 

vårdfisket för varje år i alla sjöar utom i Kymijärvi. Som ett resultat av det långvariga 

vårdfisket har man upptäckt att vattenkvaliteten har förbättrats avsevärt i Nastola-områdets 

sjöar, vilket har konstaterats både i Lahtisregionens miljötjänsters vattenuppföljning och 

genom observation. Man kan med blotta ögat se att mängden blågröna alger har minskat och 

att vattnet blivit klarare.  Enligt fiskarna finns det till exempel inte längre något behov av 

vårdfiske i Salajärvi, eftersom gös utgjorde cirka hälften av sammansättningen i den senaste 

fångsten (2012). Större braxenfiskar är de enda fiskar som rovfiskarna inte klarar av att fånga, 

varför braxenfiske kanske vore nödvändigt (t.ex. med ryssjor) även om det inte skulle finnas 

fler mörtfiskar än vanligt.   

 

Den mest problematiska sjön är ändå Kymijärvi. Enligt en klassificering som baseras på 

vattenkvalitetsuppgifter har den bedömts som tillfredsställande när det gäller den ekologiska 

situationen och knappt godkänd enligt provfiskeresultaten. Övriga sjöar är i bättre skick än 

Kymijärvi.  

 

Enligt provfisket (tabell 7) var abborrfångsten tredubbel och mörtfångsten över åttafaldig 

jämfört med resultaten från Enonselkä i Vesijärvi. Mört och abborre är överlägset rikligast 

förekommande av de arter som äter djurplankton, och enligt notfångsten verkar även 

braxenbeståndet vara stort. Mörtfiskfångsten var 1 334 g/nät, vilket innebär att mörtfisken 

hade ökat på grund av eutrofieringen. Forskarna ansåg ändå att mörtfiskfångstens andel var 

ganska låg, vilket har höjt sjöns tillståndsklassificering något. Den höga totalfångsten visar 

dock på sjöns haltande skick.  

 

Tabell 7. Kymijärvis totalfångster, enhetsfångster och procentandelar enligt fiskart år 2012 

(Kotakorpi, Lakka & Ruuhijärvi, 2012) 

Art 
Totalfån

gst (g) 
Enhetsfångst 

g/nät 
Biomassa
andel % 

Totalfångst 
(st.) 

Enhetsfångst 
st./nät 

Antalsande
l % 

Abborre 36878 1024,4 31,5 7300 202,8 65,64 

Gädda 981 27,3 0,8 2 0,1 0,02 

Gärs 636 17,7 0,5 135 3,8 1,21 

Gös 30568 849,1 26,1 277 7,7 2,49 

Braxen 3862 107,3 3,3 128 3,6 1,15 

Löja 4334 120,4 3,7 310 8,6 2,79 

Sutare 1174 32,6 1 2 0,1 0,02 

Mört 38640 1073,3 33 2967 82,4 26,68 

Totalt 117073 3252,1 100 11121 309,1 100 



Abborrfiskar 68082 1891,2 58,2 7712 214,2 69,34 

Mörtfiskar 48010 1333,6 41 3407 94,7 30,64 

Rovabborrar 
(>15 cm) 11799 327,8 10,1 105 2,9 0,94 

Rovfiskar 
totalt 43348 1204,1 37 384 10,7 3,45 

 

 

Baserat på den nuvarande situationen menar VFFI:s forskare att man på grund av den stora 

mängden mörtfiskar skulle behöva höja vårdfiskemålet för de kommande tre åren till 100 

kg/ha/år, dvs. till 65 ton, för att förbättra vattenkvaliteten (Kotakorpi, Lakka & Ruuhijärvi, 

2012). 2013 års notfiske genomfördes också utifrån detta.  

 

2.5. Vårdfiskets framgångar och misslyckanden 

 

Nastolas fiskare har inte upplevt några stora misslyckanden. Vårdfisket har nästan alltid 

fortskridit enligt planerna. Genom vårdfisket har man framför allt uppnått de uppsatta målen. 

De största utmaningarna vad gäller de praktiska arrangemangen orsakas varje år av de 

växlande temperaturerna i vattnet och det ”onödiga” fisket som detta leder till, eftersom man 

på förhand inte säkert kan veta när fiskarna bildar sina stim.    

 

Enligt en utvärdering av limnologen Juha Keto i slutet av 1990-talet var effekterna av 

intensivfisket i Kymijärvi lovande. År 1997 var siktdjupet betydligt bättre jämfört med 

tidigare år. Situationen under sensomrarna 1995 och 1996 i Kymijärvi karakteriserades av 

kraftig blomning av blågröna alger. 1997 konstaterades endast en lindrig blomning av 

Anabaena lemmermannii under högsommaren, och sensommaren utgjordes algbeståndet 

främst av guldalger (Dinobryon), gröna alger (Pediastrum) och kiselalger (Aulacoseira, 

Fragilaria). Även det faktum att Kymijärvis algbestånd hade förändrats till att vara mindre 

skadligt talade för att en positiv utveckling var på gång. Blomningen av blågröna alger 

uteblev helt 1997, trots att väderleksförhållandena hade varit gynnsamma för dess utveckling. 

Det förekom inte heller några problem med blågröna alger sommaren 1998. 

 

För Kymijärvis del begick man dock felet att inte fortsätta notfisket åren 2001–2003, vilket 

ledde till att mörtfiskarna ökade snabbt. Därmed fick man en ansenlig fångst med 2004 års 

notfiske och betydligt mindre åren därefter. Visa av denna erfarenhet har fiskarna upptäckt att 

man envist måste fortsätta med vårdfisket år efter år, så att man kan upprätthålla de goda 

resultat man uppnått.  



 

Erfarenheterna av ryssjefiske skulle kunna kallas för arbetsamma i relation till de uppnådda 

fångstmängderna. Före 2013 hade man inte använt ryssjor i området på många år. Styrkan 

med ryssjefisket är däremot att man med ryssjor även kan fånga fisk som man inte kan med 

notfiske. Sarv är en av dessa fiskar, och erfarenheterna från 2013 visar att man fångar 

framförallt braxen med ryssjor i strandområdena. Braxen kan man visserligen även fånga 

med notfiske, så när det gäller braxenfiske kan användningen av ryssjor betraktas som 

arbetsamt och tidskrävande. Med ryssja kan man å andra sidan fiska i områden där notfiske 

inte är lämpligt, eller där det är väldigt utmanande.   

 

3. Test med ryssjefiske i projektet ”Järvi Hoi” 

 

Med hjälp av projektet ”Järvi Hoi” kunde man testa effektiviteten hos ryssjefiske på 

bestämda områden i Vesijärvi och Kymijärvi. I framför allt Kymijärvi har man inte använt 

denna fiskemetod på många år inom vårdfisket. I Vesijärvi ville fritidsfiskare, som i vanliga 

fall använde främst katsar, testa ryssjefiske inom bestämda områden. På motsvarande sätt 

testades ryssjefiske bland yrkesfiskare i Sverige, vilket skildras närmare i ett eget kapitel. 

 

Utgångspunkten för testet med ryssjor var tanken att traditionella vårdfiskemetoder såsom 

notfiske och trålning fungerar väl i fjärdvatten och i djupa öppna stränder. Mindre exemplar 

av braxen, björkna, sarv och faren som finns i många sjöar är svåra att fånga i grunda 

växtzoner. Med ryssjor kan man fånga dessa bestämda fiskar, så länge man kan tidsbestämma 

fångsten korrekt och hitta lämpliga platser för ryssjorna. Ändå blir fångstmängderna ofta små 

i dessa områden, så ryssjefiske effektiviserar snarare notfiskets resultat eftersom man med 

ryssja fångar de fiskarter och -enheter som inte kan fångas med notfiske. 

 

Det första testskedet inleddes i maj 2013, eller rättare sagt redan i januari 2013 när man 

började bygga de ryssjor som var avsedda för detta ändamål i det dugnadsarbete som 

arrangerades av Päijänne-Tavastlands fiskerihushållningscentral. Finansieringen till 

fångstredskap kom från projektet ”Järvi Hoi” och ritningarna till ryssjor fick man från ELY-

centralens granskare Petri Savola, som har lång yrkesmässig erfarenhet av att bygga ryssjor.  

 

Under våren 2013 byggde man allt som allt 13 ryssjor, varav sex (6) var bågryssjor och sju 

(7) lådryssjor. En av lådryssjorna var större än resterande sex. Dessa ryssjor fördelades 



mellan fiskarna i Nastola och Vesijärvi fiskeområden så att den största andelen ryssjor 

hamnade hos fiskarna i Vesijärvi. Man lyckades inte dokumentera allting kring fisket 

tillräckligt väl, men de flesta ryssjor gav mycket goda erfarenheter och fiskestatistik som kan 

användas även i fortsättningen.  

 

Under dugnadsarbetet under våren 2014 blev man färdig med resterande ryssjor. Totalt sett 

tillverkade man 6 st. bågryssjor (varav 1 katsa), 11 st. lådryssjor (varav en stor) och 4 st. 

mindre lådryssjor. Sammanlagt finansierade projektet tillverkningen av 21 ryssjor.  

 

3.1. Fiskare Eero Sindas erfarenheter från Kymijärvi 2013 

 

Vid valet av platser för ryssjorna i Kymijärvi var det viktigt att hitta ett strandområde som är 

sluttande och fritt från vass. Det finns ett par sådana platser i Kymijärvi, men inte många. På 

dessa platser växte det dessutom abborrgräs, men man trodde inte den skulle försvåra 

ryssjefisket såsom vass skulle göra. Vattenytan skulle vara högst 1,5 meters hög för att 

lådryssjan skulle ligga fast på botten och fiskarna inte skulle kunna simma under ryssjan. 

Ryssjorna sänktes ner i vattnet den 4/5.  

 

Ryssjorna hade placerats så att den stora lådryssjan låg nära matt-tvättplatsen (Suppalantie) 

och den andra av de små ryssjorna på östra sidan av Lammassaari under hela fångstperioden. 

Den andra av de två små ryssjorna bytte plats två gånger. Ryssjan låg först vid stranden vid 

Vanhakartano, därefter på norra sidan av Lammassaari och slutligen i ”Haikkarinkärki”. Alla 

ryssjornas platser har märkts ut i stora drag på kartorna nedan. Ryssjan flyttades från norra 

sidan av Lammassaari eftersom det fanns en sänka i sjöns botten genom vilken fiskarna 

kunde simma under ryssjan. Man hade också konstaterat att det bildades slam på ryssjorna 

eftersom vattnet var relativt varmt.  

 



Annars finns inte så mycket att berätta om fisket eftersom allt har gått bra, förutom bytet av 

ryssjor i Kymijärvi. Mest kritik framfördes mot maskstorleken, som borde vara ännu mindre 

så att ryssjorna skulle kunna fånga mörtfiskar. Nu har mörtar fastnat i ryssjans maskor, vilket 

orsakar en del extra arbete.  

 

3.2. Fiskare Eero Loimis erfarenheter från Vesijärvi 2013 

 
Eero Loimi, som bor i Vehkosaari, fick låna två lådryssjor, som han sänkte i sjön i början av 

maj. Han har även haft katsar och ryssjor i södra delen av Vehkosaari (se karta). Han tog 

emellertid upp den ena lådryssjan strax efter att den sänkts ner eftersom den inte fångade 

någon fisk alls. Kvar blev således en lådryssja.  

 

Eero tyckte testet var misslyckat. Med ryssjorna (som ju egentligen bara var en ryssja) fick 

han endast 15 kg sutare, braxen och sarv. Det största skälet till detta var förmodligen att de 

”fångstarmar” som styr in fisken i ryssjan saknades i dessa ryssjor. De flesta eventuella 

fångstfiskar har förmodligen kunnat simma bort från ryssjan.  

 

Orsaken till att fångstarmarna saknades var inte på grund av honom. Eero fick 

fångstarmsdelar till ryssjan levererat till sig, men inte tillräckligt många. Materialet gick 

istället åt till burdelen. Antagligen har det skett några förväxlingar i uppskattningen av 

materialbehovet när ryssjorna delades ut, och sedan har man inte hunnit återställa detta. 

Eftersom fisket fortskred enligt beskrivningen ovan kunde man under intervjun inte få fram 

någon mer information om målen med ryssjefångst. Eero tänker ändå fortsätta testerna under 

2014.  

 



3.3. Fiskare Pentti Reinis erfarenheter 

från Vesijärvi 2013 

 

Pentti Reini har fått testa fyra 

bågryssjor, som har varit placerade i 

Vesijärvis vattenområden i Uskila 

delägarlag i Lahdenpohja, där man 

sänkte dem den 4/5. Ryssjorna har 

placerats på dessa platser baserat på 

Pentti Reinis tidigare erfarenheter av 

ryssjefiske. I Lahdenpohja finns det 

många bra platser för ryssjor, men de 

ligger huvudsakligen vid 

sommarstugornas stränder, där det inte är så bra att lägga ryssjor. Ryssjorna har 

huvudsakligen gjort goda fångster, framförallt av braxen, sarv och sutare och en del mört.  

 

Pentti Reini hade dock förväntat sig en bättre fångst, då erfarenheterna från tidigare år har 

varit bättre. Pentti Reini anser att maskstorleken i ryssjorna är för stor, 25 mm skulle fungera 

bättre. Pentti vet emellertid att med en större maskstorlek så slammar ryssjorna inte igen lika 

snabbt som ryssjor med mindre maskstorlek, så på ett sätt är det kanske inte ett så stort 

problem. Han tycker också att den främre porten är för stor och att det är arbetsamt att inrätta 

ryssjorna när det finns åtta pålar och inte två, som i hans egna ryssjor. Dessutom skulle man 

kanske kunna minska storleken på ryssjan, men Pentti är osäker på om detta skulle påverka 

fisket.  

 

För att underlätta bågryssjans tömning har Pentti byggt en dragkedja i ryssjan, med vilken 

han snabbt kan tömma ut fiskarna. Dessutom sitter ryssjan fast i en ändpåle med ett 

gummirep, så att hanteringen av ryssjan blir flexibel. Pentti har inte upptäckt någon 

slambildning denna vår.  

 

 

 

 

 

 



3.4. Fiskfångst med ryssjor i Vesijärvi och Kymijärvi 2013 

 

Med fiskaren Pentti Reinis ryssjor fick man ganska goda resultat (tabell 8). Man fångade 

framför allt braxen, sarv och sutare. Det medföljde en del mört, men det var från början inte 

meningen att fånga mört med dessa ryssjor, så mört hör egentligen inte till denna fångst. 

Fångstmängden motsvarar mycket väl den mängd som man skulle kunna fånga med 

motsvarande metoder i grunda områden.  

 

Tabell 8. Resultat av ryssjefångst (kg) från perioden 8/5–16/6 2013 från fiskare Pentti Reinis 

vikryssjor i Vesijärvis Lahdenpohja (Reini Pentti, 2013). 

 

I Kymijärvi deltog flera fiskare från Villähde fiskelag. De hade tre lådryssjor till sitt 

förfogande. Det kan vara svårt att jämföra inverkan på fiskets slutresultat, eftersom fällorna 

har funnits i olika sjöar och fångsterna också ser väldigt olika ut. I Kymijärvi fångade man 

huvudsakligen braxen, men några andra fiskarter fanns också med (tabell 6).  

 

Har detta fisketest visat att ryssjefiske är framgångsrikt eller inte? Fångsten har åtminstone 

enligt experten Petri Savola motsvarat förväntningarna. Fångstmängden är dock liten om man 

betänker elimineringen av näringsämnen, så på så sätt kan man inte direkt säga att fångsten 

har varit betydande.  

 

 

 

 

 

 

Datum 
Ryssj

or 
Fångst
dagar  

Enhetsfång
st 

kg/ryssja/d 
Mört  

Braxe
n 

Sarv Sutare 
Övrig

a 
TOT
ALT 

8/5 2013 3 1 9,3 5 8 10 5 0 28 

15/5 2013 3 7 1,4 3 15 12 0 0 30 

21/5 2013 4 6 1,8 0 25 10 7 0 42 

24/5 2013 4 3 2,7 0 11 9 12 0 32 

29/5 2013 4 5 1,7 0 16 9 8 0 33 

5/6 2013 4 7 1,1 0 15 7 8 0 30 

9/6 2013 4 4 1,8 0 14 7 7 0 28 

11/6 2013 4 2 2,0 0 7 3 6 0 16 

16/6 2013 4 5 1,5 0 12 8 10 0 30 

      40 1,8 8 123 75 63 0 269 

Genomsnit
t/test 

4    2,6 1 14 8 7 0 30 



Tabell 9. Resultat av ryssjefisk (kg) under perioden 6/5–13/6 2013 från Villähde-fiskarnas 

lådryssjor (1 stor + 2 små) i Kymijärvi (Konttinen Markku, 2013) 

 

Datum Ryssjor  Fångstdagar 
Enhetsfångst 
kg/ryssja/d Mört Braxen Abborre Övriga TOTALT 

6/5-13 3 1 13,3 1 1 5 33 40 

10/5-13 3 4 2,4 25 2 0 2 29 

13/5-13 3 3 2,4 2 14 0 6 22 

16/5-13 3 3 4,1 0 32 0 5 37 

20/5-13 3 4 0,9 0 10 0 1 11 

25/5-13 3 5 1,5 0 20 0 2 22 

28/5-13 3 3 11,3 0 100 0 2 102 

31/5-13 3 3 0,8 1 5 0 1 7 

8/6-13 3 8 0,3 0 5 0 1 6 

13/6-13 3 5 0,3 0 4 0 1 5 

      39 2,4 29 193 5 54 281 

Genomsnitt/test 3    3,7 3 19 1 5 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Vårdfiske i Hiidenvesi sjö 

 

Hiidenvesi sjö är Nylands näststörsta sjö 30 km
2
. Sjön är klassificerad som en näringsrik och 

kalkrik sjö. Hiidenvesis tillrinningsområde, 935 km
2
, är stort i förhållande till sjöns yta. 

Hiidenvesi sjö består av flera bassänger, som skiljer sig stort från varandra såväl när det 

gäller deras grundegenskaper som vattnets kvalitet.  Av Hiidenvesis fjärdområden är de 

frodigaste de, som får sitt vatten från huvudsakligen Vichtisåns tillrinningsområde, dvs. 

Kirkkojärvi- och Mustionselkä-fjärdarna. Nummelafjärden och speciellt sjöns huvudbassäng, 

den djupa Kiihkelyksenselkä- fjärden representerar det renaste Hiidenvesi.  

 

Hiidenvesi sjö är ett centralt rekreationsområde, som lockar till sig invånare, turister, 

fritidsfiskare m.fl. rekreationsanvändare. Enbart inom Hiidenvesis påverkningsområde bor 

det tiotals tusen människor. Hiidenvesi fungerar som vattentäkt för huvudstadsregionen och 

sjöns vatten är vid behov källan till dricksvattnet för en miljon människor. Vattendraget är 

även reglerat. 

 

4.1. Bakgrunden till vårdfisket i Hiidenvesi sjö 

 

Hiidenvesis problem har varit en långt gången eutrofiering och de men, som detta har 

medfört. Innan restaureringen inleddes, kunde man notera en kraftig grumling av vattnet 

sommartid till följd av kraftig algproduktion och kraftiga algblomningar (Penttilä 2001). 

Vattnets försämrade kvalitet störde Hiidenvesi sjös användning för rekreation; bad, fiske osv. 

För fisket störande faktorer var den starka dominansen av mörtfisk, nedsmutsning av nät samt 

smakfel hos fisken. På basen av lagren i bottensedimenten har Hiidenvesi varit en 

förhållandevis frodig sjö under de senaste 300 åren (Weckström m.fl.2011). 

 

På basen av den paleolimniska undersökningen av bottensedimenten, beror Hiidenvesis 

frodighet på tillrinningsområdets näringsrika lerjordar. Eutrofieringen har sedan påskyndats 

av människan. Åkerröjning och sjöreglering har försämrat sjöns tillstånd från 1800-talet fram 

till 1950-talet. I samband med effektiveringen av jordbruket, med början på 1950-talet, har 

sjöns tillstånd försämrats snabbt. Dessutom har orenat avloppsvatten letts till sjön ännu i 

början av 1970-talet. Till bottensedimenten bundna närsalter frigjordes till följd av det 

försämrade syreläget och den inre belastningen var stor. 

 



Lokala intressenter ville göra någonting för Hiidenvesi sjös försämrade tillstånd och 

algblomningarna och det var då, som Hiidenvesi 2000-projektet föddes (verkade under åren 

1995-2000). Målsättningen med restaureringen av Hiidenvesi var att stoppa eutrofieringen av 

sjön. Man ville förbättra sjöns vattenkvalitet så, att den skulle motsvara en god 

användbarhetsklass, till vilken sjön hört i sitt naturliga tillstånd. Vattenkvaliteten hade 

försämrats så, att klassificeringen år 1996 var, beroende på delområdet, tillfredsställande eller 

försvarlig. Genom att förbättra sjöns vattenkvalitet hoppades man på en positiv effekt på 

Hiidenvesis fiskbestånd och sjöns rekreationsvärde. Sporrad av de goda resultaten i Vesijärvi- 

sjöprojektet inledde man vårdfiske i Hiidenvesi år 1995.  

 

Vårdfisket föregicks under åren 1994-1995 av utredningar gällande fiskbestånden, då man 

med hjälp av ekolod bl.a. försökte finna lämpliga ryssjeplatser samt utredde fiskbeståndens 

uppbyggnad med hjälp av provfiske med not. Vårdfisket kan indelas i tre skeden: år 1995 var 

inkörningsskedet, åren 1996-1998 den effektiverade fångstens skede och år 1999 inleddes 

vårdfiskets underhållsfas. Som fångstmålsättning hade man under det effektiverade skedet 

100 kg/ha och under underhållsfasen 50 kg/ha per år.  

 

Under den tioåriga vårdfiskeperioden skedde inte de förväntade förändringarna i Hiidenvesi 

sjös vattenkvalitet. Vårdfisket inverkade inte nämnvärt på närsaltshalterna eller 

algmängderna. Inte heller i plaktonets artsammansättning kunde man notera förändringar och 

blågrönalgsblomningar förekom fortfarande rikligt. Under perioden 1996-2004 noterade man 

årligen rikliga eller mycket rikliga blågrönalgsförekomster i Hiidenvesi. 

 

4.2. Vårdfiskeredskapen och –metoderna i Hiidenvesi 

 

I Hiidenvesi sjö beslöt man att gå in för vårdfiske, eftersom provnotdragningarna, som 

gjordes år 1996, visade, att mängden mörtfisk var väldigt stor speciellt på grunda områden. 

Vid valet av fångstmetod granskade man deras lämplighet i de olika delarna av Hiidenvesi. 

Hiidenvesi består av flera olika sjöbassänger av olika typ, vilket innebar, att man för att 

uppnå ett effektivt fiske, var tvungna att använda olika fångstmetoder. Även det faktum, att 

sjön är stor gjorde, att alla möjliga fångstmetoder och tider måste tas i bruk, för att fisket 

skulle vara tillräckligt effektivt. Genom att använda olika fångstmetoder strävade man till, att 

Hiidenvesi sjös hela mångsidiga bestånd av olika mörtfiskar skulle inkluderas i fisket (Savola 

Petri, 2013). 

 



I Hiidenvesi sjö idkade man under tiden för vårdfiskeprojektet notdragning såväl under tiden 

för öppet vatten som vintertid samt ryssjefiske. Trålfiske prövade man på under år 1999. 

Under redskapsbyggkurserna byggdes 13 storryssjor för Hiidenvesi. Efter konstruerandet av 

ryssjorna deltog samma personer i fisket och de vittjade en del av ryssjorna  som talkoarbete. 

 

År 1996 var notfiskets fångstinsats  74 notvarp. Åren 1997-2001 var vinternotfiskets insats 

uppskattningsvis 184 notvarp och vinterfiskets insats 348 notvarp. Den totala 

ryssjefångstinsatsen under åren 1997-2001 var totalt 7625 dygn (tabell 10). 

 

Tabell 10. Vårdfiskets fångstinsats i Hiidenvesi sjö under åren 1997–2001. 

Fångstredskap Område 1997 1998 1999 2000 2001 Totalt

Vinternot 1. 3 19 6 5 7 40

2. 9 7 9 12 11 48

3. 11 4 5 16 4 40

Andra 11 26 11 8 56

Totalt 34 56 31 41 22 184

Not, öppet vatten 1. 2 7 23 47 8 87

2. 5 2 16 17 9 49

3. 43 15 27 25 3 113

Andra 41 7 25 14 12 99

Totalt 91 31 91 103 32 348

Notdragningar Totalt 125 87 122 144 54 532

Ryssjefiske Totalt 3298 1601 1366 1011 349 7625  

 

Områdena: 1. Kirkkoselkä-Mustionselkä-fjärdarna, 2. Nummelanselkä-fjärden och 3. 

Kiihkelyksenselkä-fjärden. Notmängden är dragningar och ryssjefiskets insats är presenterat 

som ryssjedygn. 

 

4.3. Vårdfiskefångsterna och kostnaderna i Hiidenvesi sjö 

 

Mest fisk fick man år 1997, då totalfångsten var 46 kg/ha. Efter år 2001 var fångsterna små, 

under 15 kg/ha (figur 9). Av vårdfiskefångsten under åren 1995-2004 utgjordes 

uppskattningsvis 72 % av mörtfiskar och 9 % av abborrfiskar. Nors utgjorde 19 % (46 kg/ha) 

av den totala massan. I figur 10 presenteras fångsten under åren 1996-2002 samt 2004.  
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Figur 9. Hiidenvesi vårdfiskets fångst (kg/ha) under åren 1995–2004 (Niinimäki 2005). 
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Figur 10. Hiidenvesi vårdfiskets artfördelning 1996–2002 och 2004 (Alaja 2013). 

 

Hiidenvesi 2000-projektet finansierades av områdets kommuner; Vichtis, Lojo, Högfors och 

Nummi-Pusula samt Nylands miljöcentral, Hiidenvesi fiskeområde, Västra Nylands vatten 

och miljö rf, Vichtis vattentjänstverk, Nylands Förbund samt Nylands och Tavastlands TE-



centraler. Helsingfors universitet och Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet har gjort 

undersökningar i området.  

 

I följande tabell finns kostnaderna för inledandet av vårdfisket samt Hiidenvesi 2000-

projektets vårdfiske samlade (tabell 11). I tabell 11 finns kostnaderna för Hiidenvesi-projektet 

under åren 1996-2000. Dessutom finns i tabell 12 totalkostnaderna omräknade till euro under 

åren 1994-2000.  

 

 

Tabell 11. Hiidenvesi 2000-projektets kostnader under åren 1996–2000. Under skedet med 

effektiverat fiske var kostnaderna nästan en miljon mark.  

1996 1997 1998 1999 2000 totalt

NMC:s löner 214 000 188 000 85 000 42 000 147 000 676 000

sysselsatta, 

projektets andel 119 000 225 000 186 000 136 000 81 000 747 000

statens 

syselsättningsstöd 33 000 51 000 48 000 37 100 18 500 187 600

talkoarbete 284 000 122 000 35 000 21 000 15 000 477 000

köptjänster 44 000 177 000 85 000 78 000 31 000 415 000

utrustning 206 000 145 000 90 000 141 000 122 000 704 000

totalt 900 000 908 000 529 000 455 100 414 500 3 206 600

mk/kg 1996 1997 1998 1999 2000 totalt

fiskets pris 11,40 6,50 5,60 3,40 3,90 5,80  

 

 

Tabell 12. Kostnaderna för de undersökningar under åren 1994-1995, som föregick 

vårdfisket och Hiidenvesi 2000-projektet under perioden 1996-2000 omräknade till euro 

(Savola, 2013). 

år 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 totalt

kostnad mk 18 663 498 319 900 000 908 000 529 000 455 100 414 500 3 723 582

koefficient 0,23 0,23 0,22 0,22 0,22 0,22 0,21

värde € 4 248 112 321 201 690 201 031 115 481 98 211 86 548 819 529  
 

 

 

 

 

 

 



4.4. Effekterna av vårdfisket i Hiidenvesi sjö 

 

I en sjö som lider av inre belastning löser sig fosforn från bottnen och fosforhalten stiger 

mot sensommaren. Genom vårdfiske försöker man inverka på sjöns inre belastning. I 

Hiidenvesi inverkade inte det intensiva vårdfisket 1997-1998 på fosforns beteende (figur 

10). Fosforhalten sjönk inte till följd av vårdfisket. I Hiidenvesi Kirkkojärvi samt på 

Nummelafjärden steg fosforhalten mot sensommaren och på Kiihkelyksenselkä-fjärden 

hölls fosforhalten på ungefär samma nivå.   
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Figur 10. Totalfosforhalten (µg/l) i Kirkkojärvi, Nummela-fjärden och Kiihkelyksenselkä-

fjärden under åren 1984–2013. Vårdfiskeperioden 1995–2004 är utmärkt i figuren med gul 

färg. 

 



Vattnets klorofyllhalt anger mängden alger i vattnet. På basen av vattnets klorofyllhalt är 

Hiidenvesi en frodig sjö (figur 11). Vårdfisket hade ingen effekt på klorofyllhalten i 

Hiidenvesi sjö, inte ens under den intensiva vårdfiskeperioden 1997–1998. 
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Figur 11. Tillståndet i en sjö bedöms ofta utgående på vegetationsperiodens 

medelklorofyllhalt. I figuren presenteras klorofyll-a halten i Kirkkojärvi, Nummela-fjärden 

och Kiihkelyksenselkä-fjärden under perioden 1984-2013. Vårdfiskeperioden 1995–2004 är 

utmärkt med gult. 

 

I Hiidenveden Kirkkojärvi och Nummelanselkä-fjärden har det inte skett några förändringar i 

fosforförhållandena under perioden 1996–2011. 

 

Till följd av vårdfisket föryngrades mörtbeståndet något på Mustionselkä-fjärden under 

perioden med intensivt fiske 1997-1998, men år 2007 bestod mörtfångsten igen av större 

exemplar. Antagligen har mörtfiskarna kompenserat den bort fiskade mängden genom en 

effektiv reproduktion och försnabbad tillväxt (Malinen, ym., 1998). Det är svårt att uppskatta 

effekten av vårdfiskets inverkan på fiskbeståndet, eftersom den årliga uppföljningen av 

fiskbeståndet inleddes först under fångstperioden. Effekterna skulle lättare ha kunnat 

uppskattas om fiskeuppföljningen skulle ha gjorts även före fångstperioden.   

 

 



0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

34500 35000 35500 36000 36500 37000 37500 38000 38500

V
år

d
fi

sk
e 

kg
/h

a

kl
o

ro
fy

ll 
µ

g/
l

Hiidenvesis algsitiation och vårdfisket

Hoitokalastus

Klorofyll-a

 

Figur 12. Hiidenvesis algsituation i förhållande till vårdfisket under åren 1994–2005. 

 
 

4.5. Resultaten från nätprovfisket i Hiidenvesi under åren 1997–2010 

 

På basen av resultaten från nätfisket ha mörtfiskarnas enhetsfångster vuxit klart mellan åren 

1997 fram till 2010. Detta gäller åtminstone Kirkkojärvi-Mustionselkä området och 

Kiihkelyksenselkä-fjärden. Det verkar som om vårdfisket inte haft någon märkbar inverkan 

på mängden mörtfisk. I tabellen nedan har man samlat provfiskeresultaten från den mest 

intensiva vårdfiskeperioden i Hiidenvesi sjö under åren 1997–2010.  

 

Man idkade vårdfiske i Hiidenvesi under åren 1995–2004. I figurerna 13 - 15 presenteras 

nätprovfiskets enhetsfångster (kg/nätdygn) områdesvis och i figurerna 16-18 nätprovfiskets 

enhetsfångster (st/nätdygn) områdesvis. Av den totala fångsten fick man mest faren och 

björkna på Kirkkojärvi-Mustionselkä-området. Björknan var också tillsammans med löjan 

den antalsmässigt rikligaste fångstarten. På Nummelafjärden fick man viktmässigt de största 

mängderna av björkna och mört och mörten var antalsmässigt den rikligast förekommande 

arten med undantag av år 1997, då man fick mest löja. På Kiihkelyksenselkä var mörten såväl 

viktmässigt som antalsmässigt den klart rikligast förekommande arten.  
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Figur 13. De viktmässiga enhetsfångsterna (kg / nätdygn) vid provfisket i Kirkkojärvi-

Mustionselkä-området 1997 – 2010  
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Figur 14. De viktmässiga enhetsfångster (kg / nätdygn) vid provfisket  i Nummelafjärden 

1997 – 2010. 
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Figur 15. De viktmässiga enhetsfångsterna (kg / nätdygn) vid provfisket i Kiihkelyksenselkä-

fjärden 1997 – 2010.  

 

 
 

Figur 16. De antalsmässiga enhetsfångsterna (st / nätdygn) vid provfisket i Kirkkojärvi-

Mustionselkä - området 1997 – 2010 
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Figur 17. De antalsmässiga enhetsfångsterna (st / nätdygn) vid provfisket Nummelafjärden 

1997 – 2010  
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Figur 18. De antalsmässiga enhetsfångsterna (st / nätdygn) vid provfisket i 

Kiihkelyksenselkä-fjärden 1997 – 2010. 

 

 

4.6. Vad lyckades och vad misslyckades vid vårdfisket i Hiidenvesi 

 

Vårdfisket var inte tillräckligt effektivt under intensivfiskeperioden 1997-1999 för att 

begränsa mörtfiskbeståndet (Lehtonen m.fl. 2000). Hiidenvesis vårdfiskefångst var år 

1997 46 kg/ha, år 1998 31 kg/ha och år 1999 44 kg/ha. I början av projektet uppställde 

man en fångstmålsättning på 100 kg/ha under det intensiva skedet och 50 kg/h under 

underhållsskedet.  

 

Det finns många olika arter av mörtfiskar i Hiidenvesi sjö, och därför upplevde man det 

svårt att rikta fisket mot någon speciell art. Till följd av detta har man under provfisket 

inte kunnat avlägsna någon art tillräckligt mycket.  

 

Vårdfisket avslutades år 2004 som olönsamt. Nylands TE-central (numera Nylands ELY-

central) bad om ett utlåtande av Helsingfors universitet, huruvida vårdfisket kan anses 

vara en lämplig restaureringsmetod i Hiidenvesi sjö. I utlåtandet konstaterar man, att man 

inte i en sjö av Hiidenvesis typ uppnår positiva effekter  på vattnets kvalitet eller  

algproblemen ifall man inte tillgriper krafttag för att  få bukt med den yttre belastningen 

på sjön.  

 

Vårdfisket förverkligades bra tekniskt sett. Man kunde skapa ett fungerande bra 

fiskarnätverk runt sjön samt rätt hyfsade utrymmen för uppbevarande av utrustningen 



samt behandlingen av fångsterna. Då man för verksamheten hade möjlighet att använda 

statens sysselsättningsmedel, var det också kostnadseffektiv, då man jämför med fiske i 

andra sjöar av samma storlek (Savola Petri, 2013). 

 

Planerna förverkligades till en början bra, framställningen av bragder och anskaffningarna 

samt organiseringen gick som man hade tänkt sig. Det var emellertid en överraskning, 

enhetsfångsterna vid not- och ryssjefisket började sjunka snabbt redan efter några års 

fiske, vilket ledde till, att man tvungen att ytterligare höja på fiskinsatsen (Savola Petri, 

2013). 

 

De fångstmålsättningar, som man uppställt för Hiidenvesi uppnåddes inte. För små 

resurser gjorde det inte möjligt att de uppställda fångsmålen uppnåddes trots, att en grupp 

på 3-6 personer idkade effektivt vårdfiske praktiskt taget hela året. För att man skulle ha 

uppnått målen, borde man ha kunna höja fångstansträngningen med det dubbla. I 

Hiidenvesi-2000 projektet hade man för avsikt att beakta även den yttre belastningen, men 

man satsade inte just alls på att minska belastningen under projektets gång. Som en följd 

av projektets misslyckande kunde den väntade förbättringen i vattendraget inte märkas. 

Efter att man avslutat vårdfisket år 2004, har Hiidenvesi sjös fortsatt restaureringsprojekt 

koncentrerat sig att försöka minska den yttre belastningen från avrinningsområdet. 

 

Man har uppskattat att den yttre belastningen på Hiidenvesi sjö är dubbelt större än sjöns 

toleransnivå. För att minska belastningen med närsalter och fast substans har man inom 

Hiidenvesi-projektet bl.a. iståndsatt vattendrag inom Hiidenvesi tillrinningsområde, anlagt 

våtmarker, sedimentationsbassänger och skyddszoner, gett gårdsvis information samt 

gjort informationsbesök gällande glesbygdens avloppsvatten. Av den yttre belastningen 

utgör den diffusa belastningen huvuddelen och en minskning av den är en väldigt stor 

utmaning och förändringarna sker långsamt. Hiidenvesi är en till naturen frodig sjö, vars 

eutrofiering har tilltagit till följd av människans aktiviteter under de senaste 50 åren. Att 

iståndsätta Hiidenvesi sjö så, att dess tillstånd motsvarar dess naturliga frodighetsnivå, tar 

minst lika länge till, vilket betyder att är mycket viktigt att finansiärerna och de övriga 

aktörerna förbinder sig för en lång tid. 

 

Näringsvävens betydelse 

 



 Man utförde i samband med vårdfisket en omfattande uppföljning av vårdfisket, där man 

redde ut näringsvävens betydelse för vattnets kvalitet och möjligheterna för att 

restaureringsåtgärderna skulle lyckas. Helsingfors universitets undersökningar visade, att 

Hiidenvesi sjö har en ovanligt invecklad näringsväv, vilket kan vara orsaken till, att 

vårdfisket misslyckades.  

 

I samband med ekolodning konstaterade man, att det fanns rikligt med tofsmygglarver i 

vattnet. Tofsmyggans larver är mycket effektiva predatorer och de påverkar den övriga 

näringsväven. De utgör fiskarnas föda och dessutom beter de sig som fiskar i 

näringsväven. En förenklad näringskedja i en sjö utgörs av rovfiskar, planktonätande 

fiskar, djurplankton och växtplankton (figur 19). Då det finns tillräckligt med rovfisk kan 

de reglera mängden planktonätande fisk, vilket betyder, att djurplanktonen räcker för att 

hålla växtplanktonen i schack. I Hiidenvesi reducerar de ryggradslösa rovdjuren, 

tofsmygglarverna mängden djurplankton (Liljendahl-Nurminen 2005).  

 

Det är möjligt att vårdfisket ledde till att tofsmygglarverna ökade i mängd i Hiidenvesi 

sjö. Man vårdfiskade mycket nors i Hiidenvesi och norsens huvudföda är tofsmygglarver 

(figur 20). Då tofsmygglarvernas fiender minskade kunde de tillta i mängd vilket ledde till 

ökad algproduktion. 

 

Växtplankton

Djurplankton

Tofsmygglarver

Planktonätande fisk

Rovfiskar

Tofsmygglarvernas 

fångst av på 

djurplankton är 

betydligt större  än 

fiskarnas fångst

 



Figur 19. Hiidenvesi sjös näringsväv, där tofsmygglarverna har en central roll som 

djurplanktonreglerare (Malinen, 2013). 
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Figur 20. Ekolodsbild från Hiidenvesi Kiihkelyksenselkä-fjärden. Ur ekolodsmaterialet kan 

man särskilja fisk och tofsmyggslarver på basen av att de avger olika ekon (Malinen, 2013). 

 

 

   Vad skulle man göra annorlunda på basen av erhållna erfarenheter? 

 

På grund av den stora yttre belastningen är vårdfiske inte en lönande restaureringsmetod. 

Då den yttre belastningen är stor kommer det hela tiden till nya närsalter, som 

upprätthåller sjöns frodighet. 

 

Först efter det, att man har fått ner den yttre belastningen, kan man med hjälp av vårdfiske 

få till stånd mera varaktiga effekter. Därför bör man i Hiidenvesi koncentrera sig på 

iståndsättandet av avrinningsområdet, vars effekter syns långsamt, men som på lång sikt 

kan förbättra vattenkvaliteten mera bestående. Inte heller tofsmygglarvens betydelse för 

näringsväven och via den vattenkvaliteten bör underskattas. Näringsvävundersökningarna 

i Hiidenvesi sjö har visat, att det är mycket viktigt att känna till hela sjöns näringskedja då 

man börjar planera vårdfiske.  

 

 

 



4.7. Sjö Ohoj – projektets resultat från näringsvävsundersökningarna 

 

Experterna rekommenderar inte vårdfiske i Hiidenvesi sjö, eftersom den yttre belastningen 

är för stor. Man har år 2012 gjort en uppdaterad vård- och restaureringsplan för Hiidenvesi 

och den innehöll en grundlig granskning av vårdfisket som restaureringsmetod.  Vid 

granskningen konstaterade man, att den yttre belastningen borde fås ner med 60-75 % 

innan vårdfiske kan anses vettigt (Alaja m.fl. 2012). Detta innebär ett långsiktigt arbete för 

minskandet av den yttre belastningen. 

 

På grund av den invecklade näringsväven i Hiidenvesi lämpar sig en traditionell 

vårdfiskemodell inte för Hiidenvesi. Om man lyckas få ner den yttre belastningen 

tillräckligt mycket, så att det skulle vara lönsamt att inleda vårdfiske, måste 

vårdfiskemetoderna utvecklas så att de passar för Hiidenvesi sjö.  

 

I samband med Sjö Ohoj- projektet redde man ut möjligheten att använda sig av 

precisionsfiske i Hiidenvesi. I projektet undersökte man om man med hjälp av ett noggrant 

selektivt fiske kunde sikta in sig på de stora mörtfiskarna och på det sättet påverka 

Hiidenvesi sjös fiskbestånd och vattnets kvalitet utan att de skulle ha negativa effekter på 

näringsväven. 

 

Det finns starka skäl till att vara försiktig i Hiidenvesi på grund av tofsmyggan. 

Kännedomen om mörtfiskarnas matvanor är bristfällig. På basen av den 

näringsvalsundersökning, som gjordes i Hiidenvesi på fem olika mörtfiskar, visar att mört 

och löja inte i de djupare områdena använder sig av tofsmyggans larer, vilket björknan 

däremot gjorde (Vinni m.fl. 2000). Faren använde sig av speciellt Copepoda-kräftdjur som 

bytesdjur. Braxen påträffades endast i liten skala jämfört med de övriga mörtfiskarna. 

Såväl faren som braxen påträffades nästan uteslutande i grunda strandområden. Inom Sjö 

Ohoj-projektet utredde man mörtfiskarna farens, björknans och braxens födoanvändning på 

de grunda områdena, vilka inte tidigare undersökts så heltäckande. Ifall någon av dessa 

arter använder tofsmygglarver i liten skala som föda, kunde det vara möjligt att i framtiden 

påverka Hiidenvesi sjös vattenkvalitet samt fiskbeståndens uppbyggnad genom att fiska 

dem. I ”Sjö Ohoj”- projektet är undersökningsområdet en av Hiidenvesis frodigaste 

bassänger, Mustionselkä-fjärden.  

 



Näringsvävsundersökningen förverkligades under åren 2012-2014. På Hiidenvesi gjorde 

man fyra provtagningsomgångar, där man redde ut farens, björknans och braxens 

näringsanvändning samt förekomsten av deras födoorganismer rovevertebraterna, 

rovvattenloppan och tofsmygglarven. 

 

Det viktigaste ryggradslösa djuret i Mustionselkä-fjärden är rovvattenloppan, som i 

näringsväven beter sig ungefär på samma sätt som tofsmyggans larver (bild 1). Mängden 

rovvattenloppor varierade starkt under året. Som lägst var beståndet i juni, då tätheten var 

ca 90 individer/m
2 

och den största tätheten påträffades i juli, 1350 individer/m
2
. Faren och 

björkna åt rätt mycket rovvattenloppor speciellt i juli månad, då mängden rovvatenloppor 

var stor (figur 21 och 22). För braxen var rovvattenloppans betydelse, som föda, ganska 

liten (figur 23). Bland de mörtfiskar som undersöktes var den huvudsakliga födan 

planktonätande vattenloppor. Braxen var den mest utvecklade bottendjursätaren.   

 

 

 

Bild 1. Rovvattenloppan, är i Hiidenvesi ett 

rovdjur som fångar andra mindre djurplankton 

(Malinen, 2013). 
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 Figur 21. Födosammansättningen hos faren i Hiidenvesi Mustionselkä-fjärden. (Malinen ja 

Vinni 2013). 
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Figur 22. Näringssammansättningen hos björkna i Hiidenvesi Mustionselkä-fjärden. (Malinen 

ja Vinni 2013). 
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Figur 23. Födosammansättningen hos braxen i Hiidenvesis Mustionselkä-fjärden (Malinen ja 

Vinni 2013). 

 

Vårdfiske är för närvarande inte lönsamt i Hiidenvesi på grund av den stora yttre 

belastningen. Genom Sjö Ohoj-projektet fick man viktig information med tanke på 

restaureringen av Hiidenvesi sjö. De undersökta mörtfiskearternas huvudsakliga föda var 

de planktonätande vattenlopporna och inte de ryggradslösa rovdjuren. På basen av den här 

undersökningen kan man, om man bara får ner den yttre belastningen, vårdfiska storväxt 

faren, björkna, och braxen på Hiidenvesi Mustionselkä-fjärden utan att det skulle ha 

negativ inverkan på näringsväven (Malinen ja Vinni 2013).  

 

 

Farenfångst på Hiidenvesi 

Mustionselkä-fjärden © Mika 

Vinni 2012.  

 

 

 

 

  



 

5. Vårdfiske i Lojo sjö 

 

Lojo sjö är Nylands största sjö och dess yta är ca. 93 km
2
. Sjön är till sin form mycket 

splittrad och de olika delarna är varierande både när det gäller vattenkvaliteten och 

morfologin (bild 2). Lojo sjö har också i den vattenvårdsplan, som det vattenpolitiska 

ramdirektivet förutsätter delats i fyra delar eller vattenformationer. Maikkalanselkä- och 

Aurlahti–fjärdarna samt Lojo sjöns mittersta och södra del hör till näringsrika och 

kalkrika sjötyper medan Karislojofjärden hör till sjötypen små och medelstora 

humusfattiga.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 2. Lojo sjö, där vårdfiske har idkats endast på Maikkalanselkä-fjärden 

 

5.1. Bakgrunden till vårdfisket i Lojo sjö 

 

I Lojo sjö har vårdfiske utförts endast på Maikkalanselkä-fjärden. Den frodiga 

Maikkalanselkä är Lojo sjöns nordligaste och en rätt speciell och ganska liten fjärd. 

Området är ganska grunt (medeldjup 3 m) och dess vatten är till följd av sitt 

tillrinningsområde lergrumligt. Algblomningar och syrebrist har förekommit regelbundet 

till följd av frodigheten och närsalts- och klorofyllhalterna har varit höga.  På basen av 

vattenkvalitetsdata från åren 1994-1997  har Maikkalanselkä klassificerats som försvarlig. 

 



Den dåliga vattenkvaliteten i Maikkalanselkä har inverkan på tillståndet i hela Lojo sjö, 

eftersom vattnet från Maikkalanselkä sprids till övriga delar av Lojo sjö. Det var orsaken 

till att man började planera restaurering av Maikkalanselkä i slutet av 1990-talet. Inom 

Svartå-life projektet gjordes år 2002 en fiskutredning i Lojo sjö med hjälp av NORDIC-

översiktsnät och slumpmässigt fiske. Målsättningen med dessa provfisken var, att bl.a. 

reda ut fiskbeståndens uppbyggnad och de lokala variationerna i fiskbestånden samt att 

skaffa kunskap med tanke på eventuella kommande restaureringsåtgärder. 

 

På basen av provfisket var de fångster man fick på Maikkalanselkä  av de största i hela 

Lojo sjö såväl när det gäller antal (136 st/ provnät) som fångsten i vikt (över 3,1 

kg/provnät). De vanligaste fångstarterna på Maikkalanselkä var abborre, braxen, björkna, 

mört och faren. Man konstaterade att fiskbeståndet var mörtfiskdominerat, ca 2 tredjedelar 

av fångsten var mörtfiskar (Sammalkorpi ym., 2006). 

 

Maikkalanselkä är en genomströmningsbassäng där vattnet stannar en kort tid. Det 

betyder, att det är svårt att påverka dess vattenkvalitet utan att minska den yttre 

belastningen. Man uppsatte, som ett mål för restaureringen av Maikkalanselkä, att 

förbättra fiskbeståndens uppbyggnad med hjälp av vårdfiske, som man även hoppades att 

skulle ha positiva effekter på vattnets kvalitet. Föreningen Lohjanjärven suojeluyhdistys  

var dragare av Maikalanselkä-fjärdens restaureringsprojekt.  År 2001 var det uppsatta 

fångstmålet 200 kg/ha år (Penttilä, 2002). 

 

Man vårdfiskade på Maikkalanselkä under åren 1999-2005. Vårdfisket hade ingen 

betydande inverkan på vattnets kvalitet, men däremot på fiskbeståndets uppbyggnad.  

Under vårdfisket ökade andelen rovfiskar i fångsten. De lokala innevånarna märkte ingen 

betydande förändring i tillståndet i Maikkalanselkä, men tillfälligt kunde man märka en 

minskning av farenpopulationen (Ilmarinen Pekka, 2013). 

 

5.2. Vårdfiskeredskapen och –metoderna i Lojo sjö 

 

Det effektiverade fisket i Maikkalanselkä gjordes genom notdragning och dessutom 

gjordes utplantering av gös för att förstärka rovfiskstammen. Även sik har utplanterats, 

och av det gjorde man några iakttagelser i samband med notfisket år 2004.  

 



I Maikkalanselkä har man fiskat med not såväl på hösten som på vintern. Den not, som 

användes, var 13 m hög, men hösten 2002 använde man på grundare områden även en 

som var 7 m hög. För notfisket ansvarade Nylands miljöcentrals specialgrupp för effektivt 

fiske, medan de lokala invånarna deltog exemplariskt.  På sommaren 2001 och 2002 

gjordes även röjningsnotdragningar på för att städa upp fiskeställena (Penttilä, 2002). 

 

På Maikkalanselkä gjordes 10 notdragningsperioder under sju års tid, under vilka totalt 68 

notvarp utfördes, vilka totalt täckte  en yta på 365 ha (Petri Savola, 2013). 

 

Av vilken orsak gick man in för en viss vårdfiskemetod? 

 

Inom Maikkalanselkäområdet i de smala sunden, skulle det ha funnits riktigt fina 

ryssjeplatser och man redde ut huruvida lokala frivilliga var villiga att bygga  eller att 

skaffa ryssjor i slutet av år 1997, men projektet strandade på det,  att frivilliga 

ryssjeskötare saknades. För dem var det mera lämpligt med notfiske, som utfördes 

intensivt under  kortare perioder  under hösten och vintern (muntlig uppgift Petri Savola, 

2013). Dessutom ansåg man, att notfiske var mera lämpligt med tanke på Maikkalanselkä-

fjärdens djupförhållanden (Ilmarinen Pekka, 2013). Övriga metoder prövades inte. 

 

5.3. Vårdfiskefångsterna i Lojo sjö  

 

Totalfångsten under fem år  var ca 108 000 kg. Under åren 1999-2002 fick man de största 

fångsterna 113-224 kg/ha (figur 24). Fångsterna var nära eller motsvarade de 

fångstmålsättningar (118 kg/ha), som uppsatts på basen av fosforhalten.  
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Figur 24. Totalfångsten vid vårdfisket i Lojo sjö (kg) åren 1999–2005 (Savola Petri, 

2013). 

 

Den fångst, som man fick i samband med vårdfisket på Maikkalanselkä, bestod 

huvudsakligen av faren och löja. Mört, braxen, björkna, gers, och nors vara andra arter, som 

förekom i fångsten (figur 25). Vid notfisket fick man även gädda, gös och asp samt några 

ålar, som man släppte tillbaka i sjön (Valjus, 2005).  
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Figur 25. Fångsten per art vid vårdfisket i Lojo sjö (kg) våren 1999 – 2005 (Savola 

Petri, 2013). 

 

 

5.4. Vårdfiskekostnaderna i Lojo sjö 

 

Nylands miljöcentral deltog i vårdfiskeprojektet genom att bidra med expert- och 

planeringshjälp, samt ansvara för fisket. Vid vårdfisket deltog lokalt talkofolk, som stod för 

bl.a. den tilläggsarbetskraft, som fisket behövde vi bortforslandet av fångsten samt 

informerandet (Penttilä, 2002). De stora fångsterna de första åren gjorde det möjligt, att man 

fick den största delen av fångsterna från Maikkalanselkä såld till foderråvara till 

pälsdjursfarmer, vilket innebar att det inte kostade någonting att bli av med fångsten, utan 

man kunde täcka transportkostnaderna genom att sälja fångsten. 

 

Kostnaderna för vårdfisket i Maikkalanselkä under åren 1999-2001 finns uppskattade i 

rapporten över Nylands vårdfiske (Penttilä, 2002). I tabell 13 presenteras notfiskedagarnas 

antal, kostnaderna för restaureringsprojektets notfiske samt finansieringsandelarna åren 1999-

2001 (Penttilä, 2002). Kostnaderna har omräknats till eurobelopp med hjälp av en koefficient. 



 

Tabell 13. Vårdfiskets kostnader på Maikkalanselkä i Lojo sjö. 

 

Notfiskedagarnas antal

1999 2000 2001 totalt

3 10 10 23

Talkoarbetets andel samt nofiskedagarnas totalfinansiering

timmar mk € mk € mk € mk €

464 21706 4545 26774 5606 20530 4298 47304 9904

1) innehåller talkoarbetet och notdragningsgruppens  rese- dagtraktamentskostnader

2) innehåller  notfiskedagarnas kostnader

Maikkalanselkä notfiskedagarnas antal

Maikkalanselkä Talkoarbetets andel 1999-2001 Lokal finansiering  1) Statlig finansiering 2) Totalt

 
 

Vattenkvaliteten i Maikkalanselkä har kontrollerats sedan år 1989 i samband med 

samkontrollen av Lojo sjö. En av samkontrollens provtagningspunkter finns i 

Maikkalanselkä-fjärdens djupsänka. Resultaten därifrån har använts för att beskriva 

vattenkvaliteten i Maikkalanselkä under perioden 1992-2013. 

 

5.5. Vårdfiskets effekter 

 

I fosforhalten kan man skönja en lite sjunkande lineär trend från år 1992 till år 2013. Under 

tiden för vårdfiske kan man inte märka någon märkbar förändring i fosforhalten (figur 26).  
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Figur 26. Maikkalanselkä-fjärdens totalfosforhalt åren 1992–2013. Vårdfiskeperioden 1999–

2005 är markerad med gult. 



 

Då det gäller Maikkalanselkä fjärdens a-klorofyllhalt, kan man se sjunkande lineär trend från 

år 1992 till 2013.  Under perioden för vårdfisket kan man inte se den förändring man väntat 

sig. Algsituationen på basen av klorofyllhalten har hållits i det närmaste oförändrad under 

vårdfiskeperioden (figur 27). 

 

På motsvarande sätt kan man genom att jämföra förhållandet mellan klorofyll och fosfor få en 

uppfattning om hur mycket närsalter det finns i förhållande till algerna. Om det finns mycket 

fosfor men lite alger regleras algmängden effektivt av djurplankton. På Maikkalanselkä kan 

man inte notera någon märkbar förändring i förhållandet mellan klorofyll och fosfor (figur 

28).  
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Figur 27. Maikkalanselkä-fjärdens a-klorofyllhalt åren 1992–2013. Vårdfiskeperioden 1999 - 

2005 är markerad med gult. 
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Figur 28. Förhållandet mellan klorofyll och fosfor på Maikkalanselkä under perioden för 

vårdfisket åren 1999–2005. 

 

Genom ett effektivt vårdfiske avlägsnas stora mängder närsalter med fisken. Då 

mörtfiskarnas täthet minskar förstärks stammen med större djurplankton, som effektivt äter 

alger. Då de blir vanligare minskar mängden alger. I klorofyllmängden, som beskriver 

mängden alger i Maikkalanselkä, kunde man inte märka någon minskning under perioden 

1999-2005. I figur 29 presenteras vårdfiskefångsterna kg/ha/a i förhållande till hela 

Maikkalanselkäs areal och klorofyllhalten under åren 1999-2005.  
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Figur 29. Vårdfiskefångsten på Maikkalanselkä kg/ha/å i förhållande till Maikkalanselkäs 

areal och klorofyllhalt (µg/l) under åren 1999–2005. 

 

5.6.  Vårdfisket- vad har lyckats och vad har ej  

 

Vårdfisket kan anses tekniskt lyckat eftersom de uppställda fångstmålen uppnåddes. På basen 

av fosforhalten uppskattade man, att en tillräcklig fångst på Maikkalanselkä skulle vara 118 

kg/ha/a (Sammalkorpi ym., 2006). Enligt Petri Savola uppnådde man de stora fångsterna, 

eftersom vårdfisket utfördes under en hel vecka på basen av när fisken bildade stim. 

 

Vårdfisket hade ändå inte inverkan på vattenkvaliteten, Vad beror det på? 

 

1. Maikkalanselkä är en genomströmningsbassäng, som är utsatt för betydande 

diffus belastning. Den kraftiga diffusa belastningen har kunnat återställa 

fiskbestånden snabbt efter fisket. 

 

2. Fördelningen av effekterna. Fisken rör sig längre än på Maikkalanselkä. Därför 

sträcker sig de verkliga effekterna av vårdfisket längre än till enbart 

Maikkalanselkä-området, vilket betyder, att då effekterna fördelats på ett större 

område har effekterna på vattenkvaliteten i Maikkalanselkä blivit mindre. 

 

3. Vid genomförandet av vårdfisket saknades en plan på lång sikt. Då den yttre 

belastningen är stor kunde man inte med hjälp av vårdfiske uppnå långsiktiga 

effekter. 

 

Vad gick enligt planerna och vad var det som överraskade? 

 

Tekniskt sett gick fisket bra.  Man upphörde med notfisket på Maikkalanselkä, då den aktiva 

dragaren från den lokala skyddsföreningen inte längre ville fortsätta med sin uppgift och 

någon, som ville fortsätta och förbinda sig att ordna fisket samt fungera som talkogängets 

dragare, inte kunde hittas (Savola Petri, 2013). 

 

För Maikkalanselkä uppgjordes en utredning över restaureringsmetoder inom Svartån-LIFE-

projektet, som blev klar år 2005 (Valjus 2005). Slutsatsen efter jämförelsen mellan olika 

restaureringsmetoder var, att i fallet restaureringen av Maikkalanselkä-fjärden, borde man 

rikta restaureringsåtgärderna mot att minska den yttre belastningen från tillrinningsområdet. 



Ifall man inte lyckas minska den yttre belastningen betydligt, kan man inte på ett bestående 

sätt förbättra vattnets kvalitet genom vårdfiske. Vårdfisket avslutades också på 

Maikkalanselkä som effektlöst år 2005. 

 

Trots att man inte fick vattenkvaliteten på Maikkalanselkä förbättrad, kan man som en 

förtjänst av restaureringen hålla den goda talkoandan och de välfungerande arrangemangen. 

De lokala intressenterna upplevde restaureringsarbetet som fruktbart och vårdfisket ökade 

invånarnas intresse för vattenskydd. Samarbetet mellan de lokala invånarna, och 

myndigheterna och mellan de olika projekten tilltog under projektets gång (Penttilä 2002). År 

2002 utfördes på Lojo sjö och Hormajärvi sjö ett omfattande provnätsfiskeprojekt genom att 

ta med den lokala befolkningen i projektet. Genom talkoarbete fick man de kostnader som 

fisket förorsakad nedbantade rejält då endast några avlönade personer deltog. Genom 

provnätfiskeprokjektet ökade de lokala invånarnas kunskap om det egna närområdets 

fiskbestånd och verksamheten ökade sammanhållningen mellan invånarna. 

 

Vad skulle man göra annorlunda med facit på hand? 

 

5.7. Sjö Ohoj –projektets resultat från näringsvävsundersökningarna 

 

Tidigare undersökningar 

 

Gemensamt för djupfickorna i både Maikkalanselkä i Lojo sjö och i Hiidenvesi är de stora 

mängderna tofsmygglarver. Det misslyckade vårdfisket i Hiidenvesi visade, att innan man 

börjar med vårdfiske, bör man känna till hela näringsväven allt från rovdjur till bytesdjur. I 

grumliga vatten, typ Lojo sjö och Hiidenvesi sjö, som har en riklig stam av tofsmygglarver, 

borde fisket riktas mot fiskarter, som inte använder tofsmygglarver som föda.   

 

År 2001 undersökte man fiskbestånden och tofsmygglarvernas riklighet i Lojo sjö. I juli 

konstaterade man, att nors var den antalsmässigt rikligast förekommande arten på 

Maikkalanselkä och tofsmygglarver noterades i stora mängder i såväl vattnet som 

bottensedimentet. På försommaren förekom larverna rätt högt i vattenmassan, där de 

förmodligen betade av djurplankton, då vattnets grumlighet förhindrade att fisken effektivt 

utnyttjade dem som föda (Malinen m.fl., 2011). Norsen använder tofsmygglarverna som sin 

huvudföda. Tofsmygglarverna har konstaterats ha inverkan på förekomsten av blågröna alger.  

 



Det kan hända, att algblomningarna på Maikkalanselkä åtminstone delvis beror på det rikliga 

tofsmygglarvbeståndet. Tofsmygglarverna använder djurplankton, som reglerar förekomsten 

av växtplankton som föda, och därför kan en ökning av larvmängden leda till att mängden 

alger ökar. Norsen är i egenskap av tofsmygglarvens fiende i nyckelställning då det gäller att 

begränsa tofsmygglarvernas riklighet. Därför bör man fiska dem. Man upphörde med 

vårdfisket på Maikkalanselkä som effektlösa, men det kan hända, att man genom ett noggrant 

planerat selektivt fiske, kunde påverka fiskbeståndets uppbyggnad på Maikkalanselkä-

fjärden. 

 

Kunskapen om mörtfiskarnas födoanvändning är bristfällig. Den 

födoanvändningsundersökning gällande fem mörtfiskarter, som gjordes i Hiidenvesi visade, 

att mört och löja i motsats till björkna, inte på större djup använde tofsmygglarver som föda 

(Vinni m.fl., 2000). Faren använde sig speciellt av Copepoda-hoppkräftor. Braxen påträffades 

bara i små mängder jämfört med de övriga mörtfiskarna. Såväl faren som braxen påträffades 

nästan enbart i grunda strandområden. 

 

Sjö Ohoj-projektets näringsvävsundersökning  

 

Uppgifterna om födoanvändningen hos Hiidenvesis rikliga bestånd av faren, björkna och 

braxen är bristfälliga. Därför utredde man dessa arters födoanvändning inom ramen för Sjö 

ohoj-projektet. Dessa arter utgör på fjärdområdena stora fiskbiomassor och de har en central 

roll i funktionen i fjärdområdenas näringsväv. Om någon av dessa arter inte använder sig av 

tofsmygglarver i större utsträckning, är det möjligt, att man genom att fånga denna art kunde 

förbättra fiskbeståndets struktur och genom detta även påverka vattenkvaliteten i 

Maikkalanselkä-fjärden.  

 

Rikligheten hos tofsmyggan utreddes inom Sjö Ohoj-projektet genom ekolodningar på 

Maikkalanselkä-fjärden i Lojo sjö åren 2012-2013.  På ekolodsbilderna ser man bra hur 

fisken hålls i det syrerika skiktet ovanför tofsmygglarverna, medan tofsmygglarverna flyr 

rovdjuren ner i det  syrefria eller  syrefattiga  vattenskiktet (figur 30). 
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Figur 30. Ekolodsbild från Maikkalanselkä 17.7.2012 (Malinen ja Vinni, 2013). 

 

 

Näringsvävsundersökningarna förverkligades under åren 2012-2014. På Maikkalafjärden 

gjorde man fyra provtagningar, där man klargjorde björknans och farens födoanvändning och 

förekomsten av dess födoorganismer, speciellt tofsmyggans förekomst. Tofsmygglarver 

förekom rikligt vid samtliga provtagningar.  Den minsta tätheten ca 740 ind/m
3 

uppmättes i 

juli och den högsta på 1070 ind/m 
3 

uppmättes i augusti. Faren och björkna åt tofsmygglarver 

vid samtliga provtagningstillfällen (figurerna 31 och 32) Speciellt björknan åt nästan enbart 

tofsmygglarver. 
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Figur 31. Sammansättningen hos farens föda på Maikkalafjärden i Lojo sjö (Malinen ja Vinni 

2013). 
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Figur 32. Sammansättningen hos björknans föda på Maikkalafjärden i Lojo sjö (Malinen ja 

Vinni 2013). 

 

 

Genom undersökningarna, som gjordes inom ramen för projektet, fick man värdefull 

information med tanke på restaureringen av Maikkalafjärden. Faren och björkna reglerar 

förekomsten av den skadliga tofsmygglarven på Maikkalafjärden och därför är ett selektivt 

fiske av dessa arter inte att rekommendera på Maikkalafjärden. En fångst av dessa kan leda 

till en ytterligare försämring av sjöns tillstånd, då de ryggradslösa predatorerna ökar. 

 

6. Vårdfisket i Enäjärvi sjö 

 

Enäjärvi sjö, som ligger i Vichtis vid Salpauselkäåsens främre kant, var i dåligt skick i början 

av 1990-talet. Massförekomster av blågröna alger, fiskdöd, fisk i dålig kondition och med 

smakfel var fenomen som förekom regelbundet.  Enäjärvi sjö (yta 5,08 km
2
) var kraftigt 

eutrofierad på grund av de närsalter, som runnit till sjön från tillrinningsområdet på grund av 

avloppsvattnet, som från 1950-talet fram till medlet av 1970-talet, runnit till sjön från 

Nummela tätort (Lempinen, 1998). 



 

Trots att man upphörde med att avleda avloppsvattnen från Nummela till Enäjärvi sjö, 

förbättrades inte vattenkvaliteten i Enäjärvi. Den fortsatta försämringen av vattenkvaliteten i 

Enäjärvi sjö ledde till att lokalbefolkningen grundade föreningen Vihdin Enäjärven 

suojeluyhdistys. I och med det startade restaureringen av Enäjärvi sjö, där en av de viktigaste 

metoderna var vårdfiske, som med framgång har fortgått till dags dato (Lempinen, 1998.   

 

 

 

6.1. Bakgrunden till vårdfisket i Enäjärvi sjö 

 

Restaureringen av Enäjärvi sjö i Vichtis inleddes år 1993 genom ett effektiverat fiske av 

mört. Medborgarinitiativet gällande vårdfisket gjordes av Antti Uuusitalo, som krävde, att 

Vichtis kommun tillsammans med föreningen Enäjärven suojeluyhdistys, inleder 

återupplivandet av Enäjärvi sjö. Detta initiativ ledde så småningom till, att Vichtis kommun 

startade Enäjärvi-projektet, vars huvudmålsättning var förbättrandet av vattenkvaliteten i 

Enäjärvi sjö och att återställa fiskbeståndets värde samt strandfastigheternas värde samt 

många andra faktorers som sammanhänger med kommunens image (Lempinen, 1998). 

 

Som en central åtgärd för att minska den inre näringsbelastningen har sedan år 1993 varit, att 

genom effektivt fiske, reducera mängden mört och annan mindre värdefull fisk. För det här 

ändamålet har man byggt egna bragder samt anskaffat behövlig utrustning. Dessutom har 

man med syrsättningsapparatur syrsatt Enäjärvi sjös djupa partier. Under åren 1986-1989 

samt åren 1993-2004 syrsatte man djupområdet utanför ön Nemoo och under åren 1997-2004 

djupfickan vid Rompsi (Hagman 2012). För att minska den yttre belastningen har man byggt 



sedimentationsbassänger och våtmarker, totalt 15 st, i diken som mynnar ut i Enäjärvi. De 

första blev klara år 1995 (Lempinen, 1998). 

 

Som en helhetsbenämning för restaureringsarbetet, som inkluderade såväl vårdfiske som 

andra åtgärder, använder man sig av benämningen Enäjärvi-projektet. Vichtis kommun har 

varit projektets huvudsakliga finansiär vid sidan av delägarlagen och Nylands miljöcentral. 

Enäjärvi-projektets ansvarsperson var den numera bortgångne Antti Uusitalo, som ännu han 

vara med i planeringen av ”Sjö Ohoj” – projektet och han deltog i de evenemang som 

arrangerades av projektet i egenskap av sakkunnig och deltagare.  

 

6.2. Enäjärvi vårdfiskets redskap och metoder 

 

Innan man inledde vårdfisket år 1993 hade man i Enäjärvi sjö testat att fiska med de 

paunetter (liten öppen ryssja), som man fick låna av fiskeföreningen Vihdin kalastusseura 

och som utvecklats för fångst av faren i Hiidenvesi sjö. Paunetterna lämpade sig för fiske av 

braxen och björkna, men inte för mört, eftersom maskstorleken var för stor.  

 

Eftersom det inte fanns färdiga bragder att tillgå, byggde man själv den första ryssjan i april 

1993 på en redskapsbyggnadskurs. Den ryssjans fångstdjup var 3 m och en större ryssja med 

samma funktionsprincip, men med ett fångstdjup på 4 m, byggde man samma år på  

förvintern. Den tredje ryssjan byggdes på vårvintern 1995 och dess fångstdjup var 1,5 m. 

Utöver ryssjorna skaffade man till Eneäjärvi en tillräckligt stor båt och 

notdragningsutrustning. För fisket (notfisket) har ändå huvudsakligen yrkesfiskarna Veikko 

Nevala och Kari Kinnunen ansvarat, men med hjälp vid notfisket av tiotals frivilliga 

talkoarbetare. 

 

Toppåren för vårdfisket i Enäjärvi var åren 1995-97 (tabell 15). Under de första åren av 

effektiverat fiske var vinternotdragningen närmast ett experiment, vars avsikt var, att 

kartlägga fiskbeståndets uppbyggnad samt huruvida notfiske på vintern är en användbar 

fångstform. Från år 1995 framåt började man få fina fångster med hjälp av vinternotfisket, då 

man utökade antalet fångstdygn. Efter skedet med effektiverat fiske övergick man till det 

egentliga vårdfisket från och med år 1998. 

 



I Enäjärvi har man huvudsakligen använt sig av notfiske, som vårdfiskemetod, men dessutom 

har man prövat på ryssje- och paunettfiske med växlande framgång. Under vintern och vid 

tider med öppet vatten har notfiske visat sig mycket effektivt och funktionellt. Sjöns släta och 

rena botten samt klart markerade djupområden möjliggör en mycket effektiv notanvändning 

speciellt under vintern och senhösten. De erfarenheter man fick under de fem första åren, 

sporrade till att fortsätta med notfisket och ryssjefisket var närmast ett komplement till fisket 

med not speciellt då det gällde fångsten av löja och braxen, men även vid fångsten av mört.  

 

Tabell 15. De årliga fångsterna (kg) vid det effektiverade samt provfisket i Vichtis  Enäjärvi 

fördelat på de olika fångstmetoderna under perioden för effektivt fiske 1993 – 1997 

(Lempinen, 1998). 

Åtgärd 1993 1994 1995 1996 1997 tot. 

vinternot 2 300 2 351 34 611 24974 27159 91 395 

vårnot 0.00 0 1 061 0 6210 7 271 

höstnot 17 000 5 381 10 894 13346 28613 75 234 

storryssja, vår 611 4 651 4 321 1375 1368 12 326 

storryssja, höst 0 187 546 0 0 733 

paunettfiske, vår 1 212 732 0 0 0 1 944 

försök med  
norsnotdragning 0 0 6 3 0 0 0 

försök med 
strandnotdragning 0 0 13 0 0 13 

nätprovfiske 45 39 22 23 134 263 

totalfångst (kg) 21168 13341 51468 39718 63484 189 179 

hektarfångst (kg/ha) 42 27 101 78 125 373 

 

6.3. Vårdfiskefångsterna i Enäjärvi sjö 

 

När fisket lyckades som bäst i Enäjärvi blev fångsten drygt 60 000 kg /a (figur 33), vilket 

uppnåddes under det effektiva fiskets sista år 1997, medan den genomsnittliga fångsten var  

17 500 kg/a. Efter år 1997 har fångsterna varit under 20 000 kg/a med ett medeltal kring 

11 000 kg/a. Som minst fiskade man (3 650 kg) år 2010 och som mest (19 600 kg) år 2000. 

Under hela fångstperioden har man i Enäjärvi fångat ca. 153 00 kg mört,  92 000 kg braxen,  

62 000 kg löja och 26 000 kg abborre (figur 34). Totalt har man under den här perioden fått 

ca. 360 000 kg av mera viktig fisk till vilka hör utöver de tidigare nämnda även björkna och 

gers.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 33. Vårdfiskefångsterna i Enäjärvi sjö (kg) 1993 – 2013 (Niinimäki, 2013). 
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Figur 34. Fiskfångstens fördelning  (kg) gällande de mera betydelsefulla arterna i Enäjärvi 

(kg) under perioden 1993 – 2012 (Niinimäki, 2013). 

 

Fördelningen mellan de olika arterna varierar beroende på säsong. T.ex. mörtfångsterna var 

under perioden för effektiverat fiske 46,3 % av fångstens totala vikt (tabell 16), då dess andel 

under perioden 1998-2004 var 37,7 % (tabell 17) och 40,1% under åren 2005-2013 (tabell 

18). Av större betydelse för helheten och vårdfiskets inverkan är dock rovfiskarnas andel av 

fångsten, som stigit efterhand då vårdfisket har framskridit. Antydningar om detta visas även 

i samband med det provfiske, som gjorts i Enäjärvi, vilket ger en fingervisning om att 

vårdfisket har lett till en gynnsammare sammansättning hos fiskbeståndet.  

 



Tabell 16. De viktigaste arternas vårdfiskefångster (kg) i Enäjärvi sjö under åren 1993 – 1997 

(Lempinen, 1998). 

Fiskart 1993 1994 1995 1996 1997 TOT % 

Abborre  290 199 419 751 1648 3 307 1.76 

Gers 138 711 2991 2197 1765 7 802 4.15 

Mört 16 481 6 767 26 161 11 646 25 953 87 008 46.25 

Löja 1 264 1 787 4 537 6 351 16 320 30 259 16.08 

Björkna 32 56 837 133 655 1 713 0.91 

Braxen 2 191.00 3 678 12 959 15 500 13 032 47 360 25.17 

Gös 361 530 3310 2421 3523 10 145 5.39 

Gädda 0 2.4 16.5 69.2 453.5 541.6 0.29 

TOT 20 757 13 730 51 231 39 068 63 350 188 135.6 100.00 
 

Tabell 17. De viktigaste arternas vårdfiskefångster (kg) i Enäjärvi sjö under åren 1998 – 2004 

(Reunanen, 2005).  

Fiskart 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 TOT % 

Mört 4 300 8 500 5 000 5 700 2 300 5 100 8 800 39 700 37.7 

Löja 200 4 300 3 400 1 700 700 5 600 4 600 20 500 19.4 

Braxen 1 100 4 700 6 500 6 400 2 000 1 100 3 200 25 000 23.7 

Abborre 700 0 4 500 4 500 2 100 3 800 2 300 17 900 17.0 

Övriga 900 200 200 200 200 100 500 2 300 2.2 

TOT 7 200 17 700 19 600 18 500 7 300 15 700 19 400 105 400 100.0 
 

Tabell 18. De viktigaste arternas vårdfiskefångster (kg) i Enäjärvi under åren 2005 – 2013 

(Niinimäki, 2013). 

 

 

 

Fiskart 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 TOT % 

Abborre  895 1 038 395 265 1 091 456 136 206 - 4 482 6.7 

Gers 315 484 84 115 191 386 38 52 - 6 147 9.2 

Mört 5 527 5 929 1 971 2 520 4 342 1 391 2 131 1 317 - 26 793 40.1 

Löja 373 2 805 741 1 224 1 177 101 4 468 558 - 36 575 54.8 

Björkna 217 566 182 231 331 117 555 528 - 14 174 21.2 

Braxen 1 248 5 026 1 699 2 800 2 437 946 1 873 3 891 - 22 647 33.9 

Gös 52 66 16 75 81 253 0 549 - 21 012 31.5 

Gädda 74 0 50 0 0 0 0 0 - 1 216 1.8 

Övriga 0 36 63 0 0 0 0 0 - 223 0.3 

TOT 8701 15950 5201 7230 9650 3650 9201 7101 5 500 66 783 100.0 



6.4. Inverkan av vårdfisket i Enäjärvi sjö 

 

Inverkan av vårdfisket på tillståndet och uppbyggnaden av fiskbestånden i Enäjärvi sjö anses 

i princip vara positiva och vårdfiskena anses tillräckligt lyckade. I Enäjärvi har man också 

utfört utförliga undersökningar av fiskbestånden, uppföljning av syrsättningen, bestämning av 

växt- och djurplanktonmängder samt övriga uppföljningar, med vars hjälp man ganska tydligt 

har kunnat följa med utvecklingen i Enäjärvi sjö.  

 

Förändringar i Enäjärvi sjös fiskbestånd 1993 – 1996  

 

Från och med år 1993 har provfiskefångsterna (st/nät och g/nät) varit sjunkande jämfört med 

år 1991 (tabell 19). Per art har speciellt mörtfångsten sjunkit under samma period med 

undantag av år 1995.  

 

Tabell 19. Provfiskefångsterna i Enäjärvi sjö under åren 1991 – 1997 (Reunanen, 2005). 

år st/nät g/nät 

1991 150 5500 

1993 450 11500 

1994 350 8000 

1995 600 5300 

1996 250 6000 

1997 180 3000 

 

 

Året 1995 var speciellt, eftersom den antalsmässiga fångsten (st/nät) då var anmärkningsvärt 

stor. Mörtfångsten (st/nät) var då mycket större än under åren 1991, 1993 samt 1994 eller 

åren 1996 och 1997, vilket förmodligen berodde på gynnsamma väderleksförhållanden under 

mörtens fortplantningstid samt på de glesnade fiskbestånden till följd av det intensiva fisket, 

vilket förbättrade förutsättningarna för mörtens yngelproduktion. Fångstens vikt (g/nät) och 

speciellt mörtfångstens vikt sjönk emellertid. 

 

Som helhet märkte man i samband med provfisket, att mörtens andel minskade såväl i 

avseende på fångstens vikt som antal, men någon ökning hos löjan kunde man inte skönja i 

samband med provfiskena, trots att löjans andel i fångsterna vid det effektiva fisket hade 

ökat. Samma iakttagelser gjordes även då det gäller abborren och braxen och orsaken antas 



vara såväl skillnaden i tidpunkt samt lokalisering samt skillnader i fångstredskapen jämfört 

med det effektiva fisket.  

 

Man noterade att abborrens och andra rovfiskars andel ökade medan mörtfiskarnas andel 

minskade från och med år 1995. Däremot varierade inte abborr- och rovfiskarnas samt 

mörtfiskarnas andelar i provfiskefångsterna speciellt mycket fram till år 1997, men vid 

provfisket år 1997 noterade man att andelen mörtfisk i förhållande till abborr- och 

rovfiskarna minskat betydligt. 

 

Som slutsats på provfiskeresultaten sade forskarna, att det under åren med effektivt fiske i 

Enäjärvi har skett förändringar i fiskbestånden; fiskmängden verkar att ha minskat och 

mörtfiskarnas, speciellt mörtens andel av fiskbeståndet har minskat. Abborr- och rovfiskarnas 

andel verkar att ha ökat.    

 

Förändringar i Enäjärvis fiskbestånd 1997 – 2001 

 

Följande provfiskeuppgifter finns för åren 1997-2001 och de producerats som en del av 

HOKA-projektet. Dessutom utförde man provfiske i Enäjärvi på våren 2003, eftersom man 

hade misstankar om, att den föregående vinterns dåliga syreförhållanden hade förorsakat 

fiskdöd. 

 

Den totala enhetsfångsten vid provfiskena varierade med sommarvädret så, att de var mindre 

under de svala somrarna 1998 och 2000 än under de varma somrarna 1997, 1999, och 2001 

(tabell 20). Om man jämför de varma somrarna med varandra, kan man konstatera, att den 

totala fångsten år 2001, såväl beträffande antal som speciellt vikt, var större än under de 

tidigare åren. Jämfört med läget i de andra HOKA-projektets sjöar var totalenhetsfångsten 

högre än genomsnittet (Reunanen, 2005).  

 

Mörtfiskarnas andel var under åren 1998-2001 en aning högre och abborr- och rovfiskarnas 

andel i motsvarande grad lägre än under år 1997. Andelen mörtfisk var en aning mindre 

jämfört med läget i andra HOKA-projektsjöar med liknande frodighetsnivå såsom Tusby 

träsk, Äimäjärvi sjö och Hiidenvesi sjö.  

 

 



Tabell 20. Provfiskefångsten i Enäjärvi sjö åren 1997 – 2001. Rovfisk = gös, gädda, lake och 

>15 cm abborre (Reunanen, 2005). 

Enhet År Aborre Gös Gers Mört Löja Björkna Braxen Andra Tot. Karp-fisk.
Aborrartade 

fiskar
Rov-fiskar

1997 598 370 163 1154 87 236 58 10 2676 1535 1131 525

1998 309 377 189 1011 220 183 51 0 2340 1465 875 436

g/nät 1999 307 327 334 1215 237 348 118 16 2902 1918 968 460

2000 256 191 266 1002 238 217 15 13 2198 1472 713 331

2001 869 375 177 1845 188 321 49 0 3824 2403 1421 683

1997 57 9 30 47 9 7 1 <1 160 64 96 10

1998 28 7 27 35 22 5 1 0 125 63 62 8

st/nät 1999 27 24 36 49 23 9 2 <1 170 83 87 25

2000 38 8 28 47 23 7 1 <1 152 78 74 10

2001 64 6 23 57 15 10 1 0 176 83 93 9

1997 22,3 13,8 6,1 43,1 3,3 8,8 2,2 0,4 100,0 57,4 42,2 19,6

1998 13,2 16,1 8,1 43,2 9,4 7,8 2,2 0,0 100,0 62,6 37,4 18,6

vikt % 1999 10,6 11,3 11,5 41,9 8,2 12,0 4,1 0,6 100,0 66,2 33,4 15,8

2000 11,6 8,7 12,1 45,6 10,8 9,9 0,7 0,6 100,0 67,0 32,4 15,0

2001 22,7 9,8 4,6 48,2 4,9 8,4 1,3 0,0 100,0 62,8 37,1 17,9

1997 35,8 5,5 18,8 29,5 5,6 4,4 0,5 <0,1 100,0 40,0 60,1 6,5

1998 22,3 5,5 21,8 27,9 17,6 4,2 0,8 0,0 100,0 50,5 49,6 6,1

st % 1999 15,8 14,0 21,5 28,8 13,5 5,1 1,3 <0,1 100,0 48,7 51,3 14,7

2000 24,7 5,5 18,3 31,1 15,4 4,7 0,4 <0,1 100,0 51,6 48,5 6,4

2001 36,1 3,5 13,1 32,5 8,8 5,4 0,5 0,0 100,0 47,2 52,7 5,1  

 

Som helhet kunde man iaktta en ökning av totalfångsten under åren 1997-2001. HOKA-

projektets forskare kunde också dra slutsatsen, att vårdfisket inte förhindrar en ökning av 

mörtens andel i provfiskfångsterna samt, att braxen igen höll på att öka, trots att fångsterna 

ännu var låga. Förhållandena var ännu år 2001 sådana, att de gynnade mörtfiskar och 

forskarna rekommenderade, att man skulle fortsätta med det underhållande vårdfisket (Olin 

& Ruuhijärvi, 2002).  

 

Provfisket år 2003 – de sista uppgifterna om fiskbeståndens uppbyggnad i Enäjärvi 

 

På basen av resultaten från provfisket år 2003 konstaterade man (tabell 21), att fiskbeståndet i 

Enäjärvi fortfarande är mörtdominerat, trots att mörtfiskarnas andel har sjunkit med 16 % 

sedan provfisket år 1996 (Rannikko Petri, 2003). Små mörtar var fortsättningsvis kraftigt 

företrädda och braxens andel av mörtfiskarnas biomassa hade ökat. Även abborrfiskarnas 

andel hade ökat med ungefär en tredjedel under perioden 1996-2003 och antalsmässigt var 44 

% av Enäjärvis fiskar abborrar år 2003. 

Rovfiskarnas andel borde ytterligare fås att stiga, eftersom deras andel av biomassan var 

endast 19 %, då deras andel borde vara 30-40 % av fiskarnas totala biomassa för att 

vattenekosystemet skulle vara i balans. Dessutom var fiskstammens storlek 105 kg/ha 



fortsättningsvis för mycket jämfört med några tiotal kilo fisk/ha, som är kännetecknande för 

en sjö i bra skick. Vårdfisket har alltså inte varit tillräckligt effektivt efter år 2001. 

 

På basen av observationerna var fiskmängden i sjön ungefär på samma nivå som år1996, men 

i fiskbeståndets uppbyggnad kunde man se förändringar. Mörtens och löjans andel av 

fiskbeståndet har minskat, men abborrens andel har ökat, men så att abborrarna är för små. 

Braxens andel har ökat. 

 

Fiskbeståndet i Enäjärvi sjö har också undersökts med nätprovfiske i samband med 

undersökningarna, som gjorts inom ramen för EU:s vattenpolitiska ramdirektiv åren 2008 och 

2011 (Määttänen ja Vesala 2012). Målsättningen med uppföljningen på basen av 

ramdirektivet är, att uppskatta sjöns ekologiska tillstånd på basen av vattnets kvalitet i 

förhållande till biologiska faktorer såsom fiskbeståndet. Genom nätprovfiske får man 

uppgifter om de aktivt rörliga fiskarternas såsom mörtarnas och abborrarnas relativa riklighet 

och storleksfördelning. Då de gäller mindre rörliga arter, såsom gädda och nors, får man 

däremot endast lite information.   

 

På basen av de provfisken som gjordes inom ramen för ramdirektivet 2008 och 2011 

konstaterade man, att Enäjärvis ekologiska tillstånd på basen av fiskbestånden är försvarligt 

(Määttänen ja Vesala 2012). Det beror på den stora (74,6 % av fångstens vikt) andelen 

mörtfisk och den stora biomassafångsten. Gösstammen har konstaterats var stark i Enäjärvi. 

År 2011 var abborrfiskarnas, abborre, gers och gös andel av biomassafångsten 24,4 %. 

 

Tabell 21. Resultat från provfisket i Enäjärvi sjö år 2003 (Rannikko Petri, 2003) 

 

Vårdfiskets inverkan på vattnets kvalitet 

         

  
Aborre Braxen Löja Gers Sarv Gös Björkna Gädda Siklöja Ruda Nors 

st 1321 1268 96 78 69 23 7 6 4 4 2 2 

% 45,8 44  3,33 2,7 2,4 0,8 0,24 0,2 0,14 0,14 0,096 0,096 

massa 
(g) 25242 20439 7308 1440 512 1606 1835 75 1037 256 988 13 

% 41,54 33,64 12,02 2,37 0,84 2,64 3,02 0,12 1,7 0,42 1,62 0,021 



Vattenkvaliteten i Enäjärvi har kontrollerats på två provtagningsplatser: Rompsinmäki 5 och 

Enäjärvi 11 (figur 35). Romsinmäki djupficka är liten till sitt omfång med ett djup på 9 m och 

Enäjärvi 11 ligger mitt i sjön på ett område där vattendjupet är 5 m. Klorofyllproven har 

tagits som sammelprover från 0-2 m och närsaltsproven från 1 m och från 1 m ovanför 

bottnen vid bägge provplatserna.  

 

I vattnets klorofyll-a halt, som ger bra information om vårdfiskets effekter, kunde man skönja 

en positiv förändring efter perioden med effektivt fiske. Man kunde konstatera, att 

algproduktionen sjunkit efter toppåren 1995 -1995, men algproduktionen var ännu på en nivå, 

som är typiskt för en eutrofierad sjö. Däremot försämrades vattenkvaliteten tillfälligt under 

åren 1998-1999 trots det ganska effektiva vårdfisket. Orsaken till det kan ha varit den 

effektiverade syresättningen under sommaren eller raset i Torhola snödeponi. Efter år 1999 

återgick läget till samma goda nivå om åren 1996-1997.  

 

Vattenkvaliteten har också förbättrats en aning under de första knappt tio åren av vårdfiske. 

Trots det har inte förhållandet mellan klorofyll-a och totalfosfor just alls sjunkit, vilket 

betyder att minskningen av blågröna alger antagligen mera beror på den allmänna 

minskningen av närsalter än på den ökade avbetningen eller av den minskade 

produktionseffektiviteten.    

 

 

Figur 35. Klorofyll-a halten (µg/l) vid provpunkt Enäjärvi 11 åren 1993 – 2006 (Oiva, 2014) 



 

Man har följt med restaureringsåtgärdernas inverkan  på sjöns tillstånd med hjälp av 

undersökningar av vattnets och bottensedimentets fysikalisk-kemiska kvalitet samt med hjälp 

av biologisk och geologiska undersökningar. Man har kunnat notera  en klar förbättring av 

kvaliteten hos Enäjärvis bottensediment från år 1991 till år 1999. En förbättring av bottnen är 

en följd av  de restaureringsåtgärder, som gjorts i sjön (bl.a. Salonen ja Varjo 2000, Ranta 

2007, Salonen kommentar 2013). Sedimentets ytskikt har förändrats  från mörk syrefri 

sulfidlera til syrerik grönaktigt brun lera.   

 

På basen av den upprepade sedimentundersökningen som gjordes år 2013 har den positiva 

utvecklingen i Enäjärvis tillstånd fortsatt. Sedimentets egenskaper visar, att man lyckats 

minska den fosforbelastning, som kommer till sjön som diffus belastning genom de 

våtmarker och sedimentationsbassänger, som man byggt på tillrinningsområdet. Ett 

långsidigt restaureringsarbete har lett till en positiv förändring i sjöns näringskreslopp, men 

ännu har läget inte stabiliserat sig (Salonen kommetar 2013). I sjöns tillstånd har även skett 

en annan positiv utveckling. Bl.a. har siktdjupet förbättrats, massförekomsterna av blågröna 

alger har försvunnit och syreläget i de djupare delarna av sjön har förbättrats. Enäjärvis 

användbarhetsklassificering har stigit från dålig till försvarlig till följd av de 

restaureringsåtgärder, som utförts. Sjön är fortsättningsvis mycket frodig och den kräver 

vård- och restaureringsåtgärder  även i framtiden. 

 

6.5. Sjö Ohoj-projektets resultat från notfisket. 

 

Sjö Ohoj-projektet finansierade provnotdragningarna på grunda områden i Enäjärvi sjö och 

de utfördes åren 2012 och 2013. Målsättningen med det var att utveckla ett precisionsfiske, 

med vars hjälp man skulle kunna koncentrera fisket till enbart sådana arter och 

storleksklasser, vars ekologiska skadeeffekt är störst.   

 

Fisket utfördes av Fma Kari Kinnunen och år 2013 även av Jomiset Oy (Miska  Etholén). 

Fångstproverna från provnotdragningarna och statistikföringen av fångsterna har 

sammanställts av Fma Vesistökustannukset (Antti Uusitalo) och år 2013 av  Fma J 

Niinimäki (Juhani Niinimäki). Rapporten över provnotdragningarna finns i sin helhet och 

kan laddas ner från Västra Nylands vatten och miljö rf:s samt Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiö 

stiftelsens hemsidor.  



 

Notdragning på grunda områden kunde genomföras inom djupzonen 1,5 – 3 m, men på 

områden grundare än detta förekom vegetation, stenar och trädstammar i vilka noten lätt 

fastnade. Djupområdet 1,5-3 m omfattar ca 25 % av sjöns yta. Notfisket utfördes med en 

vanlig vårdfiskenot, vars längd var 300m och höjd 6 m. Noten sänktes från en notfiskeflotta. 

Vårdfiskenotdragningar i vik områdena gjordes år 2012 på fyra olika områden och totalt 

gjordes 8 notvarp och år 2013 på sex områden omfattande totalt 12 notvarp (tabell 22). 

Notfisket gjorde enligt principen en notdragning/notvarp och en notdragning täckte ett 

område på 1,5-3,5 ha. Notfiskeomgångarnas totalantal var 20.  

 

Tabell 22. Notfiskedagar, -platser och– områden i Enäjärvi sjö (Niinimäki, 2014) 

Datum Riilahti 
Ajosen-

lahti 
Niemoon 
takalahti 

Niemoon 
etulahti 

Hannulan-
lahti 

Reuhoon-
lahti 

Friimi-
lahti 

6.9.2012 3a 3b           

7.9.2012     1b 1a       

7.11.2012           4a 2a 

8.11.2012         2b 4b   

21.5.2013         E2 E1   

22.5.2013 E3     E4       

23.5.2013   E6 E5         

31.7.2013   E6 E5         

17.9.2013   E6 E5     E1   

18.9.2013       E4       

 

Den totala notfiskefångsten från 20 notdragningar på grunda områden var 2 395 kg, vilket 

betyder 120 kg per gång och 72 kg per notfiskad yta. Av fångsten var 48,3 % braxen, 25,8 % 

mört och 17,5 % abborre (tabell 23).   

 

Tabell 23. Provnotdragningens fångster i vikt (kg) per art i Enäjärvi sjö (Niinimäki, 2014). 

Datum Omr. ha Abborre Gers Mört Löja Björkna Braxen Gös  Alla Fångst kg/ ha 

6.9.2012 3a 1.4 7.2 2.1 94 1.6 10.4 53.8 0.9 170 121.4 

6.9.2012 3b 2.5 3.4 1.7 12.6 1.3 1.3 39.7 0 60 24.0 

7.9.2012 1a 1.7 15.5 4.3 103.2 3.1 7 36.4 0.5 170 100.0 

7.9.2012 1b 1.5 5.4 0.9 58.8 0 0 24.6 0.3 90 60.0 

7.11.2012 4a 1.3 2.2 1.4 3.8 0.4 3.7 44.2 4.3 60 46.2 

7.11.2012 2a 1.5 0 0.5 10.5 2.3 3.6 52.4 0.7 70 46.7 

8.11.2012 4b 3.5 0.5 4.3 1 0 2.8 61.4 0 70 20.0 

8.11.2012 2b 1.2 1.6 6.7 2.1 0 4.7 44.3 0.6 60 50.0 

21.5.2013 E1 1.5 3.9 5.6 30.8 0 4.6 55.1 0 100 66.7 



21.5.2013 E2 1.5 1 3.1 4.2 0 4.1 57.6 0 70 46.7 

22.5.2013 E3 1.5 0.8 11 4.5 0 2.9 40.8 0 60 40.0 

22.5.2013 E4 1.5 7.1 3.2 7.8 0 6.8 116.8 8.3 150 100.0 

23.5.2013 E5 2.5 28.8 18.3 0 0 45.6 207.3 0 300 120.0 

23.5.2013 E6 2 69.9 1.2 34.3 0 0 124.6 0 230 115.0 

31.7.2013 E5 1 10 1.2 4.9 0.1 0.5 18.3 0 35 35.0 

31.7.2013 E6 1.2 30.2 1.9 19.5 0 0 58.4 0 110 91.7 

17.9.2013 E5 1.4 63.8 0.2 52.2 0.4 0 33.4 0 150 107.1 

17.9.2013 E1 2 106.3 0.6 50.7 1.7 0 10.7 0 170 85.0 

17.9.2013 E6 1.3 50 0.2 69.2 0.9 0 29.5 0.2 150 115.4 

18.9.2013 E4 1.1 10.7 5.3 53.7 0 2.8 47.4 0.1 120 109.1 

Totalt   33.1 418.3 73.7 617.8 11.8 100.8 1156.7 15.9 2395 72.4 

%     17.47 3.08 25.80 0.49 4.21 48.30 0.66 100   

medeltal   1.7 20.9 3.7 30.9 0.6 5.0 57.8 0.8 119.8 72.4 
 

Den totala fångsten på de grunda områdena var ca 103 000 st. Per notdragning var 

medelfångsten ca 5 150 st och per notfiskad hektar var fångsten 3 111 st. Av den totala 

styckefångsten utgjorde abborren 51,1 %, mörten 24,3 %, gersen 10,8 % och braxen 10,2 % 

(tabell 24).  

 

Tabell 24. Provnotdragningens fångster i antal (st) per art i Enäjärvi sjö (Niinimäki, 2014). 

 

Dat 
Områd

e 
ha 

Aborr
e 

Gers Mört Löja 
Björkn

a 
Braxe

n 
Gös  Alla 

Fångst 
kg/ha 

6.9.2012 3a 1.4 176 323 2468 88 147 500 176 3878 2770.0 

6.9.2012 3b 2.5 126 264 597 69 34 138 0 1228 491.2 

7.9.2012 1a 1.7 840 728 3278 196 84 196 56 5378 3163.5 

7.9.2012 1b 1.5 407 271 1798 0 0 204 153 2833 1888.7 

7.11.201
2 4a 1.3 10 204 107 58 29 184 262 854 656.9 

7.11.201
2 2a 1.5 0 45 390 120 75 1066 270 1966 1310.7 

8.11.201
2 4b 3.5 24 426 24 0 24 268 0 766 218.9 

8.11.201
2 2b 1.2 8 663 51 0 59 280 212 1273 1060.8 

21.5.201
3 E1 1.5 371 651 1656 0 131 263 0 3072 2048.0 

21.5.201
3 E2 1.5 112 397 176 0 96 244 0 1025 683.3 

22.5.201
3 E3 1.5 104 1571 140 0 31 160 0 2006 1337.3 

22.5.201
3 E4 1.5 373 525 262 0 159 501 26 1846 1230.7 



23.5.201
3 E5 2.5 2028 2507 0 0 326 4878 0 9739 3895.6 

23.5.201
3 E6 2 2461 632 1285 0 0 295 0 4673 2336.5 

31.7.201
3 E5 1 1321 558 191 10 10 55 0 2145 2145.0 

31.7.201
3 E6 1.2 4545 164 469 0 0 187 0 5365 4470.8 

17.9.201
3 E5 1.4 8128 53 1626 80 0 160 0 10047 7176.4 

17.9.201
3 E1 2 22129 195 4296 358 0 130 0 27108 

13554.
0 

17.9.201
3 E6 1.3 8424 35 4282 244 0 278 35 13298 

10229.
2 

18.9.201
3 E4 1.1 1067 928 1903 0 70 487 23 4478 4070.9 

Totalt   
33.
1 52654 

1114
0 24999 1223 1275 10474 

121
3 

10297
8 

3111.
1 

%     51.13 10.82 24.28 1.19 1.24 10.17 1.18 100   

medelta
l   1.7 

2632.
7 557.0 

1250.
0 61.2 63.8 523.7 60.7 

5148.
9 

3111.
1 

 

Som ett centralt resultat av notfiskeförsöket noterade man, att fångsterna från de djupare 

områdena var ca 5-10 gånger större än de på grunda områden (tabell 25). Detta beror på, att 

det på djupa områden är lättare att lokalisera stimmen med hjälp av ekolod och fisken bildar 

eventuellt lättare stim i djupare områden. Men även på grunda områden kan man eventuellt få 

bättre fångster, om man kunde utföra fisket på t.ex. mörtens och braxens lekområden vid 

tiden för lek. Detta är emellertid svårt i praktiken, eftersom notfiskegruppen då borde vara i 

beredskap hela tiden i väntan på, att leken inleds. 

 

För att man skall kunna lyckas med vårdfisket med not på grunda områden krävs det att man 

fiskar vid rätt ögonblick dvs. då när fisken bildar stim på grunda områden för att leka. Täta 

storryssjor är i grunda områden mera kostnadseffektiva redskap än noten. Noten lämpar sig 

däremot bättre vid vårdfiske i djupare områden. I Fingasjön i Sverige lyckades vårdfisket på 

det sättet, att man på våren och början av sommaren fiskade med ryssjor och på hösten med 

not. Men å andra sidan bestämmer vårdfiskets målsättning även hur och med vilka redskap 

det är ändamålsenligt att fiska. 

 

 

 



Tabell 25. Medelfiskfångsterna per notdragning på grunda och djupa områden i Enäjärvi sjö  

2005 – 2013 (Niinimäki, 2014). 

År 
Över 3 m 

djupa 
områden kg 

Grunda 1,5-3 m 
områden kg 

Över 3 m 
djupa områden 

st 

Grunda 1,5 - 3 m 
områden st 

2005 967 - 41 476 - 

2006 1189 - 64 983 - 

2007 867 - 43 465 - 

2008 723 - 29 187 - 

2009 568 - 25 553 - 

2010 913 - 56 985 - 

2011 1533 - 80 181 - 

2012 1014 94 30 005 2 272 

2013 611 137 - 4 578 

Totalt 8385 231 371 835 6 850 
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