
 

Reduktionsfiske med bottengarn i 
Vallentunasjön 2021 

På uppdrag av: Vallentuna & Täby kommun 
Kontakt: Frida Hellblom 
E-mail: frida.hellblom@vallentuna.se 

26 augusti 2021 
Klara Vatten Sverige AB 

1



Bakgrund 

Reduktionsfiske, även kallat biomanipulation är om det utförs effektivt en effektiv metod för att 
restaurera övergödda sjöar och få en bättre vattenkvalité och ekologisk status (Hansson med flera 
1998, Söndergaard m.fl. 2008, Bernes m.fl 2015). Vallentuna och Täby kommun har i flera år 
jobbat med att restaurera Vallentunasjön för att få en bättre ekologisk status och vattenkvalitet i 
sjön. Sedan 2010 har en stor del av arbetet gjorts genom reduktionsfiske. Rapporter på tidigare års 
fisken finns på kommunernas hemsida och har utförts av Norconsult AB. Fisket har i huvudsak 
bedrivits med bottengarn och trål. Hösten 2016 och 2017 testades även fiske med not. Denna 
rapport redovisar resultat från fisket med bottengarn 2021 samt jämförelse med tidigare år. 

Bottengarnsfisket har tidigare utförts med 5 till 7 st mer traditionella bottengarn där fisken samlas 
upp i en strut uppbyggt runt ringar. 2017 och 2018 hyrdes 7 st bottengarn in av Klara Vatten 
Sverige AB som istället består av en öppen nätbox där fisken samlas in. Rapport med jämförelse 
av fångst för de olika typerna av bottengarn samt den totala fångsten för vårfisket 2017 och 2018 
redovisas i tidigare rapporter för respektive år. På grund av betydligt högre effektivitet i de med 
öppen nätbox (figur 1) har 14 bottengarn med öppen nätbox använts 2019 - 2021 medan den mer 
traditionella modellen av bottengarn inte fiskats med. En annan fördel med öppna bottengarn är att 
det inte finns risk att t.ex. utter och sjöfågel fastnar och drunknar i redskapen vilket kan hända i 
mer traditionella redskap.  
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Figur 1. Kilo upptagen vitfisk för de olika modellerna, ”nätbox” som hyrdes ut av Klara Vatten 
Sverige AB och ”strut” som ägs av kommunerna 2017 och 2018. 2019 - 2021 har endast bottengarn 
av model ”nätbox” använts.



Bottengarnsfisket 2021 

14 bottengarn användes under vårfisket 6 april till 15 juli 2021. Samtliga bottengarn hyrdes ut av 
Klara Vatten Sverige AB. Klara Vatten Sverige AB satte ut och monterade upp redskapen medan 
Per Nilsson skötte underhåll och vittjning under fisket. Vitfisk (framför allt, braxen, mört och 
benlöja) samt gärs togs upp, medan rovfisk så som gös, gädda, stor abborre och ål återutsattes.  

Beskrivning av bottengarnen 
Bottengarn är en passiv metod som vid reduktionsfiske av vitfisk framför allt används på vår och 
försommar när fisken är aktiv och rör sig nära land, speciellt vid lektid. Ett bottengarn består av ett 
nät som är fastsatt vid stranden kallat landarm. Nätet går från botten till ytan och hindrar fisken 
från att simma förbi. I Vallentunasjön hade landarmarna en längd av 50 - 100 meter. När fisken 
följer nätet leds dom in i ett fiskhus (som en stor sump) där dom samlas upp.  

Samtliga bottengarn som användes har fiskhus uppbyggda som en rektangulär box. Fiskhusen som 
användes är 2,5 respektive 3,5 meter breda, 8 till 10 m långa samt 2 eller 3 meter djupa. Detta ger 
en volym på mellan 40 och 135 kubikmeter där fisken samlas upp. Boxen har väggar och golv 
men inget tak. Vid vittjning går man in med båten under boxen genom att lyfta upp golvet. Sedan 
drar man båten mot slutet av boxen och fisken håvas upp. Samtliga redskap hade små maskor (8 
mm i fiskhuset) för att fånga de flesta storlekar av fisk. 

Resultat 
Fångst 2021 

Totalt fångades 11 930 kg vitfisk motsvarande 19,6 kg/ha. Under fisket släpptes uppskattningsvis 
5 320 kg rovfisk tillbaks motsvarande 8,7 kg/ha. Rovfisk inkluderar återfångster och därför blir 
troligtvis mängden rovfisk överskattad. Braxen/björkna utgjorde störst andel med 72 % av den 
totala vikten upptagen fisk. Mört utgjorde 23 % medan andra arter såsom mindre abborre, gärs och 
benlöja utgjorde endast en mindre andel var. Av rovfisken utgjorde gös (74 %) och ål (16 %) störst 
andel i vikt. Gädda och större abborre utgjorde en mindre del av rovfiskbeståndet med 4 
respektive 6 % av biomassan.  
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Jämförelse med tidigare år och uttag av fosfor och kväve via fiskbiomassa 

Tidigare år har det fiskats med mellan 5-7 bottengarn och under olika långa perioder, (Tengelin 
2016). 2012 & 2013 fångades drygt 18,5 ton respektive 11,1 ton vitfisk, figur 1. Då pågick fisket 
under en betydligt längre tid jämfört med 2014 och framåt. Under perioden 2014-2016 var 
fångsten relativt stabil och i snitt fångades 5 185 kg per år, figur 2. Sedan bottengarn med öppen 
nätbox börjat användas har fångsten ökat kraftigt, med en fördubblad fångst per år 2018-2021 
jämfört med perioden 2014-2016. De sista fyra årens fiske 2018-2021 har resulterat i en 
sammanlagd fångst på ca 49,86 ton motsvarande 81,7 kg/ha. Vitfisk innehåller mellan 0,7-0,8 % 
fosfor beroende på art och 2,5 % kväve (Iho, m.fl. 2017). Med en beräkning med 0,75 % 
fosforinnehåll och en fångst på 49,86 ton har det sammanlagt tagits upp ca 374 kg fosfor och 1 
260 kg kväve 2018-2021 ur Vallentunasjön. Sett till samtliga bottengarnsfisken 2012 - 2020 har 
det totalt tagits upp 104,5 ton vitfisk motsvarade 171 kg/ha och ett uttag av 784 kg fosfor och 2 
612 kg kväve, tabell 1.  
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Figur 2. Fångst av vitfisk (kg) i bottengarn per år. 2012 och 2013 fiskades under en längre period av 
året jämfört med 2014 och framåt.  2012-2016 användes 5-7 bottengarn av modell ”strut”. Sedan 
2017 har även 7 st bottengarn av modell ”öppen nätbox” använts. 2019 och 2020 användes istället 14 
bottengarn av modell ”öppen nätbox”.



Mal och andra observationer 

I samband med fisket har mal fångats vid ett antal tillfällen. Mal är fridlyst i Sverige och finns 
naturligt bara i ett fåtal vattensystem. De malar som fångats i Vallentunasjön är ett resultat av 
olaglig inplantering. Samtliga malar har självklart släppts tillbaks i sjön. 

En annan intressant observation 2021 är att vattnet var klarare än tidigare. Siktdjupet vid 
utsättning av bottengarn var ca 2 m och har fortsatt att vara runt eller över 1 m under 
bottengarnsfisket. 
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År Fångst kg Fångst kg/ha
Fosforreduktion 

fiskbiomassa 
(0,75 % våtvikt)

Kvävereduktion 
fiskbiomassa 

(2,5 % våtvikt)

2018 13500 22,1 101 338

2019 12580 20,6 94 315

2020 11860 19,4 89 297

2021 11930 19,6 89 298

2018-2020 49870 81,8 374 1247

Totalt (2012-2021) 104478 171,3 784 2612

Tabell 1. Fångst av vitfisk med bottengarn samt beräknad mängd fosfor och kväve som tagits 
upp i fiskbiomassa för perioden 2018-2020 samt sammanställning av samtliga 
bottengarnsfisken 2012-2021.  



Diskussion 

Fångsten har varierat stort mellan år, vilket bör bero på bland annat skillnader i insats samt 
mängden fisk i sjön. 2012-2013 skedde det mest intensiva fiskeinsatserna med fiske under en stor 
del av året och följaktligen var fångsten första året relativt stor. 2014-2016 skedde ett mer 
extensivt bottengarnsfiske med insatser endast under vår och försommar med en relativt liten och 
konstant fångstmängd under de tre åren. 2017-2018 utökades bottengarnsfiske med bottengarn 
med öppen nätbox som visade sig vara betydligt mer effektiva än de mer traditionella 
bottengarnen som är uppbyggda som en strut och i snitt fångades 3,9 gånger med vitfisk i 
bottengarn med nätbox vilket resulterade i ökad fångst. 2019 - 2021 har insatsen förbättrats genom 
att använda 14 st bottengarn med öppen nätbox medan de med strut inte fiskats med.  
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Figur 3. Mal fångad i bottengarnsfisket 2021. 



Från att ha skett en tydlig ökning av fångst 2016 till 2018 kan det de sista tre åren observeras en  
svag minskning. Minskningen sista åren kan bero på flertal saker, såsom väder och vind. Kraftig 
vind kan skapa strömmar i vattnet som gör att redskapen blir mindre effektiva och därför är det 
viktigt med kontinuerligt underhåll. I fall detta är en orsak eller ej är svårt att bedöma då vi inte 
varit på plats efter att redskapen satts upp. 2021 års förbättring av siktdjup kan tyda på en positiv 
utveckling  av fisksamhället men det är än för tidigt för att dra några större slutsatser.  
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