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INTERVJU MED EN FISKARE MED ALGPROBLEM

Yrkesfiskare och fiskelärare Mats Bengtsson (Figur 1) har fiskat i svenska, näringsrika Finjasjön sedan 
1960-talet och sedan 2016 arbetar han som vårdfiskare i sjön. Sedan 2017 har han periodvis drabbats 
av stora problem på grund av alger på nät och bottengarn. 

  

Figur 1. Fiskare Mats Bengtsson har fiskat i svenska Finjasjön i cirka 50 år. Under de senaste tre åren har han drabbats av 
omfattande algproblem på näten. Foto: Johan Forssblad. 

Näten ser ut som en vägg!

Vill du beskriva situationen med påväxtalger i sjön där du fiskar? När under året förekommer problemen 
och hur påverkar det resultatet av vårdfisket? 

–2019, startade problemen i början av april. Plötsligt var näten fulla med alger. Näten kan bli helt 
igenslemmade efter att ha hängt ute några timmar. Ibland är de så tunga att vi inte orkar lyfta upp 
dem! 
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Det är inte bara det att arbetet blir tungt ute på sjön. Näten kan blir igensatta efter cirka tio timmar 
och blir då som en vägg. Fisken ser näten och därför får vi oftast en liten eller ingen fångst. Det värsta 
är dock arbetet med att rengöra näten efteråt. Det tar cirka tre timmar att rengöra ett algbemängt 
bottengarn och jag använder då såpa och högtryckstvätt.  

I början av april 2019 var näten helt igenslammade av kiselalger. En algundersökning visade en 
blandning av Melosira varians, Ulnaria ulna, Tabellaria flocculosa, Nitzschia, Amphora, Navicula 
samt olika arter av Fragilaria ( Jarlman, 2019).  

I början av maj, då det var dags för braxenleken, blev näten igenkleggade av kiselalgen Fragilaria 
(Figur 2 & 3). På grund av att kiselalgerna saboterade fisket blev det inga fångster under årets 
braxenlek. Bottengarnen och näten blev helt igenslammade och fisken gick inte i dem.  

Isläggningen är oftast kortvarig i Finjasjön. Finjasjön är inte reglerad vintertid så strömmar uppstår 
inte under isen vilket annars skulle kunna gynna kiselalgerna. Det är först när isen har gått upp som 
problemen verkar börja. 

  

Figur 2. Mats nät igenslammat av kiselalger. Näten såg ut som en brun matta när de lyftes upp. 
Finjasjön 2018-05-09. Foto: Johan Forssblad. 
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Figur 3. När Mats låg i startgroparna för braxenfisket invaderades hans nät av dessa  
långa kedjor av släktet Fragilaria. 2019-05-09. Foto: Johan Forssblad. 

På höstarna har jag inte tidigare fiskat med bottengarn utan enbart med not. I augusti, 2019, startade 
jag med bottengarnsfiske på hösten. På några platser i sjön har jag fått bottengarn och ryssjor med 
påväxt av den såphala grönalgen Spirogyra (Figur 5). Eftersom grönalgen täcker nätmaskorna blir det 
som en grön vägg (Figur 4) så fiskeredskapen fiskar mycket sämre.  

  

Figur 4. Storryssja igenslammad av Spirogyra. 
Finjasjön 2019-09-21. Foto: Johan Forssblad. 
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Figur 5. Grönalgen Spirogyra satte igen Mats fisknät i början av hösten 2019. Foto: Roland Bengtsson. 

Problemen med kiselalger på fisknäten har ökat i Finjasjön under de senaste åren. Jag och andra 
fiskare började att reagera på nätpåväxt runt 2016. Problemen ökade under 2017, var något 
lindrigare under 2018, men under våren 2019 var påväxten kraftigare än någonsin tidigare (Figur 2). 

Kiselalger färgade träd och stenar

Samtidigt som Mats började få problem med kiselalger på näten, våren 2019, upptäcktes ett nytt 
fenomen vid en del av Finjasjön där utsläppet från reningsverket mynnar. Plötsligt var stenar och träd 
vid stranden ”målade” med en vit färg (Figur 6). Det vita väckte stor uppståndelse bland allmänheten 
och spekulationerna om orsaken var många.  

  

Figur 6. Samtidigt som det började komma starka beläggningar av kiselalger på fisknäten i Finjasjön förekom en vit 
beläggning på träd och stenar i vissa delar av sjön.  2019-04-07. Foto: Johan Forssblad. 
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Den vita beläggningen undersöktes med svepelektronmikroskop kombinerad med analys av de 
ingående grundämnena (Annadotter & Forssblad, 2019). Det vita visade sig bestå av tomma skal av 
kiselalger (Figur 7). Analys av grundämnena visade att det vita pulvret dominerades av syre, kisel och 
kol, ämnen av vilka kiselalger är uppbyggda. Kiselalger bygger sina cellväggar av polymeriserad 
kiseldioxid som består av syre och kisel. Innehållet av kiseldioxid i kiselalgers torrvikt kan uppgå till 
70 % (Reynolds, 1993). 

  

Figur 7. Bild av kiselalger i den vita beläggningen fotograferat med svepelektronmikroskop.  
Höjden på bilden är 336 µm. Foto: Tobias Persson. 
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