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Huvudsakliga aktiviteter 2021

´ Vassklippning och upptagning – Aletob

´ Biologisk kartläggning av Bertby viken - Husö biologiska station vid Åbo Akademi

´ Provfiske och utvärdering - Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU)

´ Vattenanalyser - ÅMHM/Miljövårdsbyrån



Vassklippning - Nytta

´ Öka vattengenomströmning

´ Klippa fiskevikar så att fisk kommer fram i tät vass och ger lekområden

´ Minska mängden vass som hamnar på botten och därmed minska 
övergödning

´ Båtar kan ta sig fram



Vassklippning
- Var har vi klippt?

´ Röda ringar: I syfte att förbättra vattengenomströmning

´ Blåa ringar: I syfte att etablera fiskevikar



Vassklippning - före & efter



Vassklippning - före & efter



Vassklippning -
fiskevik



Biologisk kartläggning av Bertby viken
(Sammanfattning av rapport)

´ Kartläggningen omfattade flera moment vid olika delar av viken:
´ Vattnets kvalitet

´ Kartläggning av bottenlevande djur 

´ Vattenväxter/vegetation

´ Viken delades in i tre delar (inre, mellan och yttre)



Valda mätpunkter

´ Inre viken (I1 och I2)

´ Mellan viken (M1, M2 och M3)

´ Yttre viken (Y1 och Y2)



Vattnets kvalitet
(Sammanfattning)

´ Den inre viken har nästan dubbelt så mycket näringsämnen. 
(Höga värden = sämre)

´ Vattnets näringshalt har inte försämrats nämnvärt sedan 2014. Vi har ännu 
för lite insamlad data för att se en tydlig trend.

´ Näringshalterna är högre än gränsvärdet för vad som anses “normalt”, 
speciellt i den inre delen av viken som är tydligt övergödd.
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Betyg om man jämför med referensvärden 
från andra delar av Åland.
Källa: Klassificeringsmanual för Ålands ytvatten 2012-2018

Skala:

Inre Mellan Yttre

Fosfor

Kväve

Klorofyll-a

Siktdjup

Syrehalt

Ph

Inga referensvärden, men bedömdes normalt

Inga referensvärden, men bedömdes normalt



Möjliga orsaker till övergödningen

´ Vattenproverna tyder på övergödning i synnerhet gällande halten kväve.

´ Förhöjda näringsämnen i viken kan ha flera orsaker som behöver utredas 
vidare:
´ Tillrinning av vatten från omkringliggande skog och mark, t.ex. kalhyggen som 

kan vara en källa till stor näringstillförsel

´ Avlopp och andra utsläpp

´ Lagrad kväve och fosfor i bottensediment som aktiveras när bl.a bottenletande
fiskar äter (t.ex. braxen)

´ Bristande vattenutbyte mellan vikar och med öppet hav

´ En inventering föreslås för att kartlägga Bertby vikens avrinningsområde för 
att hitta eventuella orsaker till de höga halterna. 



Kartläggning av bottenlevande djur 

´ Det fanns ungefär 9 arter av bottenlevande djur i de tre delarna av viken.
(Blåmusslor, sumpsnäckor, dammsnäckor, fjädermygglarver, havsborstmask, Östersjömusslor, 
tusensnäckor, hjärtmusslor och gråsuggor)

´ Livsförutsättningarna för bottenlevande djur förefaller goda. Det råder 
ingen syrebrist.

´ De viktiga bottenlevande djuren utgör föda till framförallt karpfiskar såsom 
braxen och ruda.

´ Bottendjursamhällets sammansättning vittnar om några arter som gynnas 
av övergödning, t.ex. fjädermygglarver. (= tecken på övergödning)



Vattenväxter/vegetation

´ Totalt 12 arter hittades i hela viken.
(Borstnate, hornsärv, havsnajas, vass, sjalgräs, rödsträfse, borststräfse, grönslick, 
ålnate, axslinga, höstlånke och Rhizoclonium sp.)

´ Täckningsgraden av vegetation i den inre viken var hög, men avtar succesivt i 
de yttre delarna av viken.

´ I den inre viken är i nästan 100% av bottenytan täck av vegetation. I de yttre 
delarna är det väsentligt mindre vilket delvis beror på att vattendjupet är större. 
Solljuset når inte ner till botten pga. det dåliga siktdjupet.

´ Vattenväxterna spelar en viktig roll i att rena vattnet från alger så vi måste 
värna om dess livskraft och vara försiktiga med t.ex. muddring som kan skada 
de bottenlevande vattenväxterna.

´ Här skapas en ond spiral där det dåliga siktdjupet begränsar vattenväxter vilket 
gynnar tillväxt av grönalger och cyanobakterier som därmed ytterligare 
försämrar siktdjupet.



Provfiske och utvärdering (1/2)

´ Vid provfisket identifierades 8 arter av fisk.
(Abborre, gädda, braxen, gers, benlöja, mört, ruda och storspigg)

´ Det generella tillståndet för fiskesamhället i viken får anses vara god.

´ Fiskesamhället domineras av abborre (rovfisk) och det fanns gott om 
individer större än 25 cm vilket indikerar ett balanserat fisketryck. Gädda 
hittades, men i mycket begränsad omfattning. Bristen på gädda under 
provfisket beror antagligen på den höga vattentemperaturen. 

´ Den inre viken (Holmen) dominerades av benlöja. Kroken hade stora 
mängder av ruda. Mellan-viken hade stora mängder braxen. 

´ Den stora förekomsten av braxen och benlöja är ett problem eftersom de 
äter djurplankton vilka i sin tur äter växtplankton. Utan djurplankton kan 
växtplankton växa fritt och bidra till grumlighet och försämrat siktdjup. 



Provfiske och utvärdering (2/2)

´ Braxen grumlar upp bottensediment när den äter vilket ytterligare grumlar 
vattnet och rör upp näringsämnen som kväve och fosfor som i sin tur 
förvärrar övergödningen. 

´ Det varma och grunda vattnet i den innersta viken ogillas av abborre och 
annan rovfisk vilket gör att de inte går in för att äta. Mycket lite abborre 
(och annan rovfisk) hittades i den inre viken vilket gör att benlöja och 
braxen kan härja fritt.

´ Rovfisk såsom abborre och gädda är viktiga för ett hälsosamt fiskesamhälle 
och den naturliga balansen mellan växt- och djurplankton och fiskar.  

´ Vassklippning gynnar vattenutbytet mellan vikarna och kan möjligen ha en 
positiv effekt på fiskesamhället i de innersta delarna av viken. Möjligtvis kan 
det hjälpa till att minska bestånden av framförallt benlöja. 



Möjliga men ej beslutade fortsatta 
aktiviteter
´ Fortsatt vassklippning och etablering av fiskevikar i syfte att gynna 

fortplantning av rovfisk (abborre och gädda) samt öka 
vattengenomströmning i viken. Upptagning av vass (biomassa) bidrar 
också till att minska övergödningen i viken.

´ En mer detaljerad kartläggning av Bertby vikens hela tillrinning för att hitta 
eventuella bakomliggande orsaker till de höga halterna av näringsämnen.

´ Kontinuerliga vattenprover för att se trender i förbättring/försämring samt 
utvärdera effekterna av genomförda åtgärder.


