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VARFÖR MASSUTVECKLAS ALGER PÅ FISKNÄT?
Alger som snabbt slemmar igen fisknät är ett omfattande och växande problem i ett stort antal sjöar. 
Det finns dock ingen generell förklaring till att nät blir koloniserade av alger. Flera olika alggrupper, 
med olika miljökrav, kan orsaka att fiskredskap blir saboterade under loppet av några timmar. 
Massförekomst av alger på nät kan förekomma under alla årstider men olika alggrupper utgör 
problem vid olika tider på året. 

Figur 1. Kiselalgen Fragilaria crotonensis kan förekomma på fisknät. Foto: Gertrud Cronberg. 

En försämrad vattenkvalitet skapar förutsättningar för algkolonisering av nät men vid vilken 
tidpunkt det inträffar och var i sjön det sker beror även på andra faktorer som väderförhållanden, 
djupförhållanden, storleken vindexponerad yta, mängden vindskyddande natur runt sjön, isläggning, 
lufttemperatur, cirkulationsförhållanden och om sjön är reglerad vintertid. 

De vanligaste mikroalgerna som orsakar påväxt på nät är kiselalger av släktena Fragilaria (Figur 1) 
Aulacoseira, (Figur 2 & 3), Melosira och Tabellaria som bildar långa band eller stjärnliknande 
kolonier. Andra viktiga påväxtalger på nät är cyanobakterierna Planktothrix och Phormidium, 
nålflagellaten Gonyostomum semen och grönalgen Spirogyra. 

Kiselalger 

Näring är en viktig faktor för massutveckling av kiselalger 
Även om det finns alger som kan sätta igen nät i klara, relativt näringsfattiga, sjöar är problemet 
generellt störst i sjöar med förhöjda näringshalter (Vuorio med flera., 2015) och massutveckling av 
alger på nät är ofta ett första tecken på en försämrad vattenkvalitet (Heinonen med flera., 1984; 
Willén, 2001). 

Kiselalger gynnas av omrörning
Förutom tillgång på näring, som är en förutsättning för att mikroalger kan massutvecklas, finns det 
andra faktorer som gör det möjligt för kiselalger att kolonisera fisknät. Kiselalger är beroende av att 
vattnet cirkulerar så att de förs upp i den belysta zonen. 
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Figur 2. Elektronmikroskopisk bild av en kiselalg tillhörande Aulacoseira spp.Foto: Gertrud Cronberg. 

Omrörning av vattenmassan i näringsrika sjöar på våren, hösten och vintern är en orsak till 
massförekomst av kiselalger. En vanlig alg i stora, djupa och omblandade sjöar är Aulacoseira islandica 
som har orsakat problem för fiskare i Vesijärvi och Pyhäjärvi och i de svenska, stora sjöarna Vänern, 
Vättern, Hjälmaren, Mälaren och Ringsjön (Willén med flera., 2001). 

Strömmar under is är en bidragande orsak till kiselalger på nät i Pyhäjärvi
I isbelagda sjöar, som ej är reglerade vintertid, är kiselalger generellt inget problem för fisket. I sjöar 
som regleras vintertid kan det däremot vara problem med nätpåslag även under isläggningen. Den 
reglerade sjön Pyhäjärvi har sådana problem. 

Fiskarena i Pyhäjärvi har föreslagit att orsaken till nätproblemen under isperioden beror på att 
vattenståndet minskar under isen så att strömmar skapas. Detta fenomen förekommer främst i sjöar 
som är reglerade på grund av vattenkraft. 

En studie i Pyhäjärvi, baserat både på fältdata och experiment, har visat att massutvecklingen av alger 
på nät under isperioden (januari till mars) berodde på att vattenståndet sänktes under isen (Vuorio 
med flera., 2015). Nätproblemen i Pyhäjärvi förekom endast om ett högt flöde på vintern följdes av 
en påtaglig minskning av vattenståndet under isen.  

I Pyhäjärvi dominerades nätpåväxten under isen av kiselalgen Aulacoseira islandica (Figur 3). 

De alger som utvecklar nätpåväxt under isen är oftast kiselalger som har tjock och klistrig beläggning 
(Willén, 1991). 

Förutom i Pyhäjärvi har algproblem på fisknät under isen rapporterats från Konnivesi och 
Ruotsalainen (Anttila-Huhtinen & Manninen, 1999; Raunio, 2005). 

Ett varmare klimat påverkar förekomsten av kiselalger på nät
Den globala medeltemperaturen har stadigt ökat under de senaste decennierna (Gerten & Adrian, 
2002) vilket har resulterat i att isarna går upp tidigare. I en studie av svenska sjöar (Weyhenmeyer 
med flera., 2005) rapporterades en systematisk skillnad rörande tidig islossning längs en latitudinal 
temperatur-gradient. En årlig ökning i lufttemperatur av 1°C orsakade en upp till 35 dagar tidigare 
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islossning i södra Sverige. I den betydligt kallare norra delen av Sverige orsakade samma 
temperaturökning endast fyra dagar tidigare islossning (Weyhenmeyer med flera., 2004).  

Två av Sveriges största sjöar, Vänern och Vättern, ligger i södra Sverige. I dessa sjöar har islossningen 
förekommit avsevärt tidigare efter år 1979 jämfört med tidigare decennier. Efter 1979 har antalet 
isfria vintrar blivit mer frekventa jämfört med tidigare år. Vid en jämförelse mellan år då sjöarna var 
isbelagda respektive isfria på vintern upptäcktes signifikanta skillnader i vattentemperatur och 
biomassa av kiselalger. I synnerhet kiselalger av släktet Aulacoseira ökade signifikant under isfria 
vintrar jämfört med isbelagda. Denna ökning har följts av ökade klagomål gällande nerslemmade 
fisknät samt filterbäddar och mikrosilar på vattenverken. 

  

Figur 3. Aulacoseira islandica. Kiselalgpreparat. Foto: Roland Bengtsson. 

I Vänern och Vättern är Aulacoseira islandica den dominerande arten vid vårcirkulationen som 
inträffar i maj månad. Vid denna tidpunkt förekommer en god tillgång på lösta näringsämnen och 
vattentemperaturen är runt 5°C, en temperatur då Aulacoseira islandica är konkurrenskraftig. Arten 
har ett temperaturoptimum runt 6°C och tolererar temperaturer upp till 12°C (Stoermer & 
Ladewski, 1976). 
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