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Förord  
I denna fiskevårdsplan görs en uppdatering gällande det värdefulla fiskevattnet Åsnen, en stor enhet 

i Mörrumsåns vattensystem. Mörrumsån är ett av vårt lands riksintressanta vattendrag och sjöar som 

Åsnen har stor betydelse för åns förhållanden.  

Åsnen är med sin areal på 147 km2 Smålands näst största sjö, endast Bolmen är större. Avståndet till 

havet är 6 mil, vilket i vattensammanhang är en ganska kort sträcka och på detta sätt har Åsnen en 

betydelse för kustmiljön.  

Åsnen är en välbesökt sjö och naturreservaten och nationalparken lockar mycket folk. Runt Åsnen 

finns verksamheter som är helt beroende av Åsnens kvalitet, att det är en sjö med gott om fisk och 

att miljön är frisk. Detta gäller även Mörrumsåns status med sitt riks- (världs-) kända laxfiske.  

Många företag och entreprenörer är på olika sätt beroende av att Åsnens status är god. Vatten har 

och kommer alltid utgöra grund för olika viljeriktningar, men ett vatten med mål om god status torde 

alla skriva under på. God status kan enkelt förklaras och översättas till ett hållbart vatten och ett 

vatten som har en motståndskraft. Klimatet är under förändring och Åsnen kan komma att förändras 

om man inte har med detta i beräkningen.  

Planen fokuserar på en mängd förslag som Åsnens FVOF kan jobba med kommande år, fram till år 

2030, då en ny uppdatering bör ske. Vi hoppas och tror att planen kommer att nyttjas vid 

styrelsemöten, vid kontakter med kommuner och vid andra sammanhang.  

Planen innehåller sammanställning av befintliga uppgifter men nya moment/ny kunskap finns också 

med. Styrande dokument inom dagens vattenarbete är i mångt och mycket EU:s vattendirektiv och 

nationella och regionala miljömål. Planen följer dessa inriktningar och kan passas in i olika strategiska 

målsättningar och arbetssätt, exempelvis LOVA, lokala vattenvårdsmedel. Planen är tänkt att kunna 

få en plats i den kommunala vattenhanteringen och kommunernas miljömålsarbete.  

 

 

21 mars 2022 

Åsnens FVOF och C-J Natur  

www.cjnatur.com 

 

http://www.cjnatur.com/


 

FISKEVÅRDSPLAN FÖR ÅSNENS FVOF 2022-2030. C-J NATUR, 2022. 

5 

 

Figur 1. Åsnen är en av södra Sveriges viktigaste sjöar i perspektivet biologi och rekreation. 

Nedströms finns den världsberömda laxen i Mörrumsån.  

 

Moment som denna plan omfattat är:  

• Inhämtande av underlag och en mängd uppgifter  

• Inläsningar  

• Sammanställningar och analyser  

• Inventeringar i fält  

• Möten och kommunikation  

• Planarbete med förslag framåt  
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Figur 2. Åsnen ligger i tre kommuner; Växjö, Alvesta och Tingsryd, vilket skapar utmaningar men det 

kan också ses som en styrka då arbetet prioriteras högre.  
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Sammanfattning  
Ett utkast till fiskevårdsplanen har tagits fram av C-J Natur, en konsult som årligen arbetar med 

vatten- och fiskevårdsplaner. Efter det att planen presenterats av styrelsen har denna omarbetats 

och justerats ytterligare i styrelsen för att bättre spegla förhållandena i Åsnen.  

Åsnen är en viktig sjö i Mörrumsåns vattensystem. Näringsbelastningen har varit omfattande i vissa 

delar, främst där näringsrika vattendrag rinner ut i sjön. Sjön utgör en form av klarningsbassäng, med 

klarare vatten mot söder och utloppet.  

Åsnen nyttjas i hög grad. Runt sjön finns många som bor, både permanent och fritidshus och fisket i 

sjön är omfattande hela året. Riktad fisketurism och fiske med olika redskap bedrivs. Det senare har 

idag som i så många andra sjöar minskat kraftigt. Alla dessa faktorer ställer krav på att bedöma hur 

fisketrycket är och att uttaget av fisk hålls inom ekologiskt säkra nivåer. Under 2020 fiskades det ca 

15000 dagar i Åsnen. Det är svårt att noga precisera exakt hur stort uttaget har varit men utifrån den 

statistik som ligger som grund för bedömningen är den omfattande. Det förekommer även vissa 

informationsluckor i den statistik som analyserats. Under 2021 ökade fångsten dock ytterligare 

något. Fångsten var högre i början på 1900-talet men då handlade det om ett mera allsidigt fiske 

vilket gör bedömningen att det under 2020 och 2021 var ett stort uttag. Att göra uppföljningar kring 

uttag är ett av de viktiga förslagen i planen.  

Inventeringen av stormusslor visade flera intressanta delar. Spetsig målarmussla dominerar i sjön, 

det var stor skillnad mellan olika områden. Den rödlistade arten flat dammussla hittades vilket 

stärker Åsnens skyddsvärde. Musselförekomsten var varierad och i vissa stycken hämmad, kanske av 

låga syrehalter. Fisklek observerades under våren och speciellt Skatelövsfjorden noterades enorma 

stim med småfisk. Förekomst av musslor, fiskyngel och arter inom vattenväxter visar att flertalet 

grunda områden runt Åsnen är högt skyddsvärda. Det är viktigt att i en framtid ta hänsyn till detta, på 

olika nivåer, allt från ny bebyggelse och påverkan av olika typer.  

Fiskbeståndet riskerar gå i en riktning som inte är önskvärd med större och större bestånd av karpfisk 

såsom braxen, mört och björkna. Här gäller det att följa upp och försöka bromsa utvecklingen, bland 

annat genom allsidigt fiske, fiskeregler, fiskevård med flera åtgärder.  

Flertalet åtgärdsförslag lämnas där årsstämman kan välja vilka delar man vill gå vidare med varje år. 

Flera förslag handlar om fiskeregler för att upprätthålla ett hållbart fiske och några förslag omfattar 

arbete att ytterligare höja kunskapen om sjöns utveckling och biologi. Det är viktigt att inleda 

kontroller som håller sig över tid.  

Planen är tänkt att användas på styrelsemöten och inför stämmobeslut. Den kan användas utåt som 

en information till markägare, boende personer runt sjön, i kommunikation med vattenråd och 

kommuner samt fisketurismentreprenörers information till fisketurister. Planen kan vara en del i 

olika projekt och som underlag i projektansökningar, exempelvis LOVA. Ett nytt omfattande arbete 

med fiskevårdsplanen föreslås genomföras senast år 2031. 
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Figur 3. Åsnens FVOF:s hemsida har stor potential och är i ständig utveckling.  

 

 

Förra planen  
Vid årsstämman i mars 1998 beslutades att en fiskevårdsplan skulle upprättas. Planen stod färdig år 

2000. Syftet med fiskevårdsplanen var att: 

✓ Både den ekonomiska och biologiska avkastningen skulle förbättras.  

✓ Framtida fiskevårdsinsatser skulle bli mer kostnadseffektiva och fiskeribiologiskt riktiga.  

✓ Både kommuninvånare och turister erbjuds ett sportfiske med god service och kvalitet.  

Planen innehöll ett omfattande provfiske, faktadel och åtgärdsdel. Faktadelen behandlades under 

elva rubriker: förvaltning, fiskevattnet, fiskbeståndet, yrkesfisket, påverkan, sportfisket mfl.  

Målsättning och åtgärder som togs fram var bland annat:  

✓ Uppdatering av stadgar. 

✓ Bilda intressekommittéer. 

✓ Uppdatera fiskerättsförteckning.  
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✓ Ta fram en hemsida. 

Flera av åtgärderna som togs fram i planen har realiserats av Åsnens FVOF.  

Bland verksamhetsområdena under de senaste 20 åren kan nämnas utsättning av ål och öring.  

 

 

Förvaltning  
Åsnen har bestått av ett flertal fiskeföreningar historiskt. Åsnens FVOF bildades år 1990. Åsnens 

FVOF innehar ca 700 fastigheter med fiskerätt. Föreningens verksamhet omfattar allt fiske. 

Fiskestämma ska hållas senast utgången av mars månad. Tre skötselområden finns i Åsnen; norra, 

södra och östra.  

 

Styrelsen och styrelsens ansvar 

Styrelsen består av tre valda representanter från de tre skötselområdena samt en oberoende 

ordförande om årsmötet så önskar. 

 
 

Styrelsens arbete  

Det åligger styrelsen särskilt  

- att till fiskestämman komma med förslag till regler för fiskets vård och bedrivande utifrån 

fiskevårdsplanen. 

 - att själv eller genom den som styrelsen utser utfärda och utlämna: fiskekort för allmänheten.  

- att vidta eller verka för erforderliga åtgärder för ändamålsenlig förvaltning, fiskevård och 

fisketillsyn.  

- att upphandla de tjänster som krävs för att bedriva en effektiv verksamhet.  

- att kalla till fiskestämma.  

- att bereda väckta motioner.  

- att årligen till ordinarie fiskestämma avge förvaltningsberättelse över föreningens verksamhet och 

ekonomi.  

- att i möjligaste mån svara för att fiskerättsägarförteckningen hålls aktuell. 

 

Nuläge gällande målsättning  

Enligt stadgarnas paragraf 3 så lyder denna på följande sätt:  
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”Föreningens syfte är att samordna fiskets bedrivande och fiskevården, att främja fiskerättshavarnas 

gemensamma intressen med beaktande av de föreskrifter som gäller för fiskets utövande samt att 

upplåta fiske till allmänheten genom försäljning av fiskekort.” 

 

Tillsyn  

Tillsyn av skyddade områden, fågelskyddsområden och fisket sker delvis av personal från 

Länsstyrelsen Kronoberg. Åsnens FVOF lägger en viss peng till detta årligen. Nedan finns info om 

Åsnentillsynen (Åsnen-Nytt, 2017). Förutom Åsnentillsynen finns flertalet tillsynspersonal inom 

Åsnens FVOF. Dessa bedriver kontinuerlig tillsyn.  

 

 

 

 

Utveckling kring fiskevård i 

sjöar och FVOF:s roll 
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Om man ser historiskt på hur en sjö förvaltas idag jämfört med 20-30 år sedan så har det hänt ganska 

mycket. Arbetet har mer och mer gått mot att en FVOF kan vara en viktig del i arbetet med sjöars 

status. Vi har i och med arbetet med EU:s vattendirektiv fått en större fokus på vattenvård i hela 

avrinningsområden, vattenråden har betytt mycket. Idag driver fler och fler FVOF olika fiskevårdande 

projekt mot återställning av vattendrag, reduktionsfiskeprojekt, våtmarksprojekt, biotopvård och 

kräftfiskevård. Sportfisket har effektiviserats med alltmer avancerad utrustning och med ökad 

fiskekortsförsäljning kan fisket innebära att fisketrycket blir alltför stort på specifika arter. Här gäller 

det för en FVOF att vara alerta kring fiskeregler, uttag och tillsyn. Flera FVOF har idag begränsat fisket 

genom maxantal fiskekort, fiskefria områden och tider som man inte får fiska.  

Klimatet är i förändring. Detta har uppmärksammats mer och mer i och med torråren de senaste 

åren då känsliga vattendrag torkade ut. Många sjöar visade historiskt låga nivåer. Sjöar fungerar som 

en viktig buffring och utjämnare av flöden. Fler och fler projekt startar upp kring hur man kan 

magasinera vatten för skydd av nedströms biologi. Vi har sista åren uppmärksammat höga 

vattentemperaturer i sjöar och vattendrag och för sjöar såsom Åsnen är detta en viktig faktor. För om 

vattentemperaturen ökar så gynnas karpfisk och det kan leda till att det blir lägre syrehalter och fler 

algblomningar.  

Näringstransporten har minskat ut till vatten i och med bättre kunskap inom olika verksamheter men 

ändå så är idag många sjöar påverkade. Näringsrika sediment har lagrats på bottnarna och bidrar till 

utläckage av näring. Näringspåverkan är en realitet i vissa delar av Åsnen och det är viktigt att detta 

följs upp.  

Med detta sagt så finns det utmaningar för Åsnens FVOF kommande år. Det gäller att vara på tårna 

och hela tiden utvärdera vad som gjorts, vad kan bli bättre och justera. Med denna nya version av 

fiskevårdsplan kommer fiskevårdsområdet kunna arbeta ännu mer långsiktigt och strategiskt.  

Några skrifter och rapporter som kan användas för inspiration och för den som vill djupdyka i ämnet 

är: 

Fiskevattenägarnas inspirationsskrift:  

https://www.vattenagarna.se/attachments/article/19/Praktisk%20fiskev%C3%A5rd%20i%20fiskev%

C3%A5rdsomr%C3%A5det%20-%20id%C3%A9er%20f%C3%B6r%20inspiration.pdf 

Havs och vattenmyndighetens rapport om förbättringar av vattenmiljöer:  

https://www.skogsstyrelsen.se/globalassets/projektwebbplatser/grip-on-life-ip/rapporter-grip-on-

life/2021.03-fysisk-restaurering-av-akvatiska-miljoer.pdf 

C-J Naturs rapport för LOVA-projektet Fiskestadsjön, huvudman Tingsryds kommun:  

https://tingsryd.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2021/10/Huvudrapport-2021-

10-04-Atgardsplan-Fiskestadsjon1.pdf 

 

 

Status och vattenkvalitet 

https://www.vattenagarna.se/attachments/article/19/Praktisk%20fiskev%C3%A5rd%20i%20fiskev%C3%A5rdsomr%C3%A5det%20-%20id%C3%A9er%20f%C3%B6r%20inspiration.pdf
https://www.vattenagarna.se/attachments/article/19/Praktisk%20fiskev%C3%A5rd%20i%20fiskev%C3%A5rdsomr%C3%A5det%20-%20id%C3%A9er%20f%C3%B6r%20inspiration.pdf
https://www.skogsstyrelsen.se/globalassets/projektwebbplatser/grip-on-life-ip/rapporter-grip-on-life/2021.03-fysisk-restaurering-av-akvatiska-miljoer.pdf
https://www.skogsstyrelsen.se/globalassets/projektwebbplatser/grip-on-life-ip/rapporter-grip-on-life/2021.03-fysisk-restaurering-av-akvatiska-miljoer.pdf
https://tingsryd.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2021/10/Huvudrapport-2021-10-04-Atgardsplan-Fiskestadsjon1.pdf
https://tingsryd.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2021/10/Huvudrapport-2021-10-04-Atgardsplan-Fiskestadsjon1.pdf
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Åsnen är en 14700 hektar stor sjö och har ett maxdjup på 16 m (uppgifter från Åsnens FVOF, 

uppmätt med ekolod) (Flera andra maxdjup anges, bl.a. 14,2 m och SMHI anger maxdjup 17,3 m). 

Medeldjupet uppgår till endast 3 m, vilket är ovanligt för en så pass stor sjö. Dess höjdläge ligger på 

138 m och avståndet till havet är ca 60 km. Dominerande markslag i tillrinningsområdet är 

skogsmark. Omsättningstiden är 0,66 år.  Det är därmed en snabb omsättning på vattnet.  

Nordvästra delen av Åsnen är en del av statusen i Salen, som är en näringsberikad sjö. Nordöstra 

delarna består av vatten från sjöar runt Ingelstad och Åryd, måttligt näringsrika. Åsnen fungerar som 

en klarningsbassäng ner mot söder där utloppet finns beläget. Vid utloppet har fosfor- och 

kvävehalten minskat innan vattnet rinner vidare ner mot Mörrum.  

Åsnens karaktär, måttliga djup och en ganska hög näringshalt skapar en ram för fiskbeståndet. I de 

norra delarna är det grunt och näringsrikt och här finns stora karpfiskbestånd. Mot de centrala 

delarna finns djupare delar som passar för diverse fiskarter. Åarna bidrar i mycket hög grad till 

Åsnens vattenkvalitet.  

 

Vattenförekomster – ett sätt att inom EU avgränsa och bedöma 

vattenstatus  

Åsnen är uppdelad på två olika vattenförekomster, västra och östra. Båda har i den senaste 

klassningen bedöms ha måttlig status.  

Den västra delen är bedömd enligt växtplankton (måttlig), näringsämnen (måttlig), fiskbestånd 

(måttlig), morfologi (måttlig) (morfologi=vattnets fysiska egenskaper; planform, bottnar, strandzoner, 

närområde, svämzoner) och konnektivitet (otillfredsställande) (konnektivitet=spridningsmöjligheter 

för växter och djur).  

Målsättningen är att västra Åsnen ska uppnå god status senast år 2033.  

Den östra delen är bedömd enligt fiskbestånd (måttlig), morfologi (måttlig) och konnektivitet 

(otillfredsställande).  

Målsättningen är att östra Åsnen ska uppnå god status senast år 2027.  

 

Så här har fiskbeståndet bedömts i VISS:  

Östra Åsnen:  

Måttlig status – fiskbeståndet bedöms vara påverkat av näringsämnen 

”Fisk i sjöar klassas genom att fiskindex EQR8, AINDEXW5 och EINDEXW3 med ingående parametrar 
beräknas utifrån data som samlats in med standardiserat nätprovfiske. Sidoindex AINDEXW5 och 

EINDEXW3 indikerar försurning respektive eutrofiering och används ensamt, eller tillsammans med EQR8 
för att bedöma status. Inga standardiserade provfiske är utförda i Östra Åsnen. Statusen expertbedöms 
till måttlig med inventeringsfiskedata som stöd. Detta beror på låga delindex kopplade till övergödning 

samt dåliga värden på EINDEXW3. Inventeringsfisken i Jätafjorden och Kalvsviksfjorden har använts för 
klassning. Data från 2004 från Jätafjorden visar på god status och data från Kalvsviksfjorden på 

otillfredsställande status.” 

 

Västra Åsnen:  
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God status – Övervägande fungerande fiskbestånd men stor osäkerhet  

 

” EQR8 utgår ifrån observerade värden i 8 ingående parametrar. Värdena är baserade på data från 
standardiserade provfisken och indikerar generell påverkan men kan även via delparametrar indikera 
påverkanstyperna försurning och eutrofi. De ingående parametrarna visar antal inhemska fiskarter, 
numerär andel och biomassa av arterna, viktfördelning, andel potentiellt fiskätande abborrfisk, samt 

kvoten abborre/karpfisk. Klassgränserna för EQR8 är 0,15 för Dålig/Otillfredsställande, 0,30 för 
Otillfredsställande/Måttlig, 0,46 för Måttlig/God, 0,72 för God/Hög. Två stycken inventeringsfisken i 

Julö/Aspö- och Horgefjorden indikerar tillsammans och var för sig god status för EQR8. Klassificering 
kan dock inte utföras enbart baserat på inventeringsfisken och tillförlitligheten blir okänd.” 

 

Som i många andra sjöar är underlaget kring fiskbeståndet ofta otillräckligt. Detta hänger ihop med 

att det är svårt att provfiska alla delar av en större sjö.  

Många sjöar i avrinningsområdet har en bedömd måttlig status (gul färg) (figur 4).  
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Figur 4. Ekologisk status bedömt inom EU:s vattendirektiv där Åsnen har måttlig, gul färg. Röd=dålig 

status, orange=otillfredsställande status, gul=måttlig status, grön=god status, blå=hög status. Från 

VISS.  

 

Recipientkontrollen är viktig för att fånga upp förändringar  
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Inom recipientkontrollen 2020 visade Åsnen flera tendenser till försämringar. Så här skriver SGS 

(tidigare Alcontrol) i sin årsrapport:  

”Särskilt vid Salens utlopp och Åsnens utlopp var fosforhalterna, vid årets undersökning, högre än de 

senaste årens resultat. Motsvarande tendens kan dock också ses i vissa andra provpunkter vid 

sjöutlopp. Tänkbara förklaringar är den milda vintern 2019/2020, de höga vattenflödena våren 2020 

och den varma sommaren och hösten 2020. Vädermässiga och biologiska faktorer kan ha bidragit till 

en förhållandevis stor intern belastning och/eller liten retention i sjöarna under året.” 

Statusen gällande fosfor i västra Åsnen blev otillfredsställande. Gällande växtplankton fick norra 

Salen måttlig status, Kalvsvikfjorden måttlig status och Julöfjorden otillfredsställande status.  

Signifikanta förändringar, efter år 2008, gäller för nitrat (+), konduktivitet (+) och siktdjup (+).  

 

 

Påverkan  

Vattenkemisk påverkan – Påverkan har varit och är än idag stor i vissa 

delar 

Som för så många andra sjöar är det en blandning av olika påverkan på Åsnen. Bland viktiga delar 

finns övergödning, brunifiering och igenväxning. Klimatfaktorer är säkerligen också av stor vikt. 

Vattnet i Åsnen har blivit alltmer brunt (figur 5).  

 

Figur 5. Färgtal i Åsnens utlopp från 1970-tal fram till idag. Data från Mörrumsåns recipientkontroll.  

 

Totalforsforhalten har något minskad trend i utloppet (figur 6).  
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Figur 6. Totalfosforhalter i Åsnens utlopp. Data från Mörrumsåns recipeintkontroll.  

 

Siktdjupet har historiskt minskat i Åsnen. Idag ligger siktdjupet oftast runt 1-2 m (figur 7).  

 

Figur 7. Siktdjup (m) i Julöfjorden mellan åren 2015-2019 (Mörrumsåns recipientkontrollprogram).  

    = Noterat siktdjup i Åsnen juli 1935 (Thunberg, 1937).  

    = Medelvärde siktjup i Åsnens juli 1977 inom sjöinventeringen i Kronobergs län, stationer 17-26.  

   = Siktdjup uppmätt vid föreningens provfisken i augusti 2020-2021, 130-150 cm. 7 mätningar.  
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Syrehalterna var i juni i Jät 7,4 mg/l, 8,1 mg/l i Kalvsvik, 8,9 mg/l vid Sjöby och 6,4 mg/ söder om 

Långö. Godkända nivåer men 6,4 mg/l är relativt lågt för tiden på året. 5 mg/l brukar användas som 

gräns för biologin då fisk och kräftor känner av en lägre halt och börjar söka syrerikare områden.  

 

Åsnen ingår i Mörrumsåns recipientkontrollprogram – var och hur 

ofta? 

Inom programmet mäts vattenkemi på flera platser sex gånger per år. Detta sker i Kalviksfjorden, 

Julöfjorden och i utloppet från Åsnen. I fjordarna tas både yt- och bottenprov och även prover på 

växtplankton, klorofyll och siktdjup. Nätprovfiske genomförs enligt prgrammet vart sjätte år, nästa 

gång år 2023.  

Rapporten från senaste utvärderingen (2021) visar att forsforhalten ökade något vid utloppet från 

Åsnen i jämförelse med tidigare år. Åsnen hade sämre än god status i avseende på fosfor 2020. I 

rapporten lämnas bilden att Åsnen under 2020 försämrats något vilket kan hänga ihop med de 

seanste årens extrema variationer i flöden och höga temperaturer.  

Troligen är de höga sommartemperaturerna en faktor som betyder mycket för Åsnen. 

Vattenprovtagningen inom recipientkontrollprogrammet bedöms vara tillräckligt i avseende på 

näringshalter.  

 

Vattenskoter – Problem i flera sjöar i regionen idag och då främst 

genom störningsrisk  

Rent generellt får man endast köra skoter i allmänna farleder. Men om detta följer EU:s ordning är 

tveksamt. Därför är det svårt att bestämt säga om man får köra vattenskoter på Åsnen eller inte. Det 

som är klart är att ingen skoter får köras i reservat och nationalpark och detta finns i Åsnen.  

https://www.lansstyrelsen.se/kronoberg/samhalle/trafik-och-infrastruktur/sjotrafik.html 

Vattenägarna upplever ett visst problem från vattenskotrar och snabbgående motorbåtar, detta har 

ökat i Åsnen. Styrelsen bör diskutera detta med tillsynspersonal och länsstyrelse om detta inte är 

gjort i omfattande grad. Åsnens FVOF bör kunna åberopa känslig natur och nationalpark. Åsnens 

FVOF bör ha goda förutsättningar att helt själva upprätta bestämmelser kring båtkulturen runt sjön.  

 

Vattennivåer – viktigt under fiskens lekperiod 

Åsnen är reglerad med en amplitud av ca 1 m vilket gör att påverkan kan ske på grunda avsnitt. Om 

vattennivåerna går ned snabbt på våren kan fiskarters lek försämras och yngel för det svårare att 

överleva. Arter som gädda, mört och braxen är exempel på arter som leker grunt och är känsliga. När 

bottnar torrläggs finns viktig bottenfauna som kan skadas, exempelvis musslor och snäckor. En ryckig 

sjönivå gör att strandzonerna utarmas men det finns också arter som kan kolonisera snabbt, här 

återfinns vissa värdefulla makroalger. Det finns många exempel på hur sjöar som regleras kraftigt kan 

få en ökad vegetationsutbredning och mer vass och sly. Åsnen sänktes 0,6 m år 1839.  

https://www.lansstyrelsen.se/kronoberg/samhalle/trafik-och-infrastruktur/sjotrafik.html
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Statusen för parametern Förändring av sjöars planform bedöms vara Måttlig i vattenförekomsten. Enligt SMHI’s 

sammanställning av sänkta sjöar, samt inventeringen av sänkta och utdikade sjöar i Kronobergs län, sänktes sjön 

Åsnen: Västra Åsnen år 1839.  

 

Påverkan bedömd utifrån viktiga parametrar för att nå målet god 

status  

Nedanstående beskrivning är en bedömning som är utförd i VISS av 

länsstyrelsen/Vattenmyndigheten.  

 

 

 

 

 

 

 

Punktkällor reningsverk: Betydande påverkan  

 

 

 

 

Diffusa källor jordbruk: Betydande påverkan  
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Diffusa källor enskilda avlopp: Betydande påverkan  
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Förändrad konnektivitet (möjlighet för fisk mm att sprida sig) genom dammar, barriärer och slussar: 

Betydande påverkan 

 

 

Förändringar i morfologiskt tillstånd inom jordbruk: Betydande i Skatelövsfjorden  

 

 

 

 

Försurning: God status i västra Åsnen.  
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Näringsämnen: God status i östra Åsnen, västra Åsnen påverkad 

 

 

 

Åsnen i kommunernas planer  
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Åsnen finns med som en tydlig del i kommunernas planering/planehandläggning. Varje år planläggs 

och bereds ett många frågor som rör miljöer vid Åsnen. Bland dessa kan nämnas strandskydd, 

miljödomar, detaljplaner och bygglovsärenden.  

I Tingsryds kommuns översiktsplan nämns Åsnen 41 gånger och i Växjö kommuns översiktsplan 

nämns Åsnen 25 gånger. I Alvestas översiktsplan specificeras Åsnen i ett särskilt avsnitt. 

 

 

Fiskarter  
Totalt finns det 18 fiskarter i Åsnen:   

Mört, sarv, abborre, siklöja, braxen, sutare, gädda, nors, björkna, sandkrypare, gös, benlöja, gärs, ål, 

öring, lake, karp samt sik.  

Det är rimligt att anta att det även finns elritsa (fångades i provfiske 2021!), bäcknejonöga och 

bergsimpa och även färna. Färna ska enligt Åsnens FVOF ha fångats i sjön. Det är således runt 20 st 

fiskarter i Åsnen vilket är artrikt.  

Enligt äldre provfisken och muntliga uppgifter har även id, stensimpa och mal påträffats i sjön.  

Så här anger Åsnens FVOF fiskarternas vanlighet/ovanlighet:   

 

Figur 8. Fiskarters vanlighet i Åsnen enligt Åsnens FVOF. Från IFiske.  

 

 



 

FISKEVÅRDSPLAN FÖR ÅSNENS FVOF 2022-2030. C-J NATUR, 2022. 

23 

Utveckling fiskbestånd  
I ett omfattande provfiske på 1970-talet användes så kallade biologiska länkar, som kopplades ihop 

7-9 st. Nätens maskor var mellan 16-50 mm. I detta provfiske ingick sex delområden. För att jämföra 

detta så analyserades data från åren 1976-1977 och åren 2004-2008 i Skatelövfjorden. Då det 

handlar om olika nät så är det svårt att jämföra fångstens storlek men fördelning mellan arter är 

intressant. Följande figurer konstruerades utifrån datan, som har ca 30 års mellanrum.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Arternas fördelning i antal  
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Figur 9. Artfördelning i antal 1970-tal överst och 2004-2008 underst. Data från SLU provfiskeregister.  

Det är stor skillnad mellan de båda omgångarna. Karpfisk såsom mört, braxen och björkna 

dominerade mycket stort på 1970-talet, på 2000-talet dominerade abborre starkt.  

 

 

 

 

 

 

 

Arternas fördelning i vikt 
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Figur 10. Artfördelning i vikt 1970-tal överst och 2004-2008 underst. Data från SLU provfiskeregister.  

 

Viktmässigt var skillnaderna inte lika stora men det förefaller som om biomassan till större del bestod 

av karpfisk på 1970-talet. Gäddan hade en relativt stor andel, 17 %, på 2000-talet hade gösen 

tillkommit.  

Jämförbara provfisken har utförts i Åsnen åren 1999 och 2004. Förhållandena mellan olika fiskarter 

är på liknande nivåer dessa provfisken. Abborre och gös utgjorde ca 30-37 % av biomassan, mört, 

braxen och björkna ca 55 % av biomassan.  

Sammantagen bild av provfiskena, som utgörs av något spretiga data vilket är naturligt i en så pass 

stor sjö, är att abborren minskat och gösen ökat.  

 

Vattenägarnas kommentarer kring fiskbestånd  

Enligt uppgifter från FVOF så har gösen ökat de senaste 20 åren, braxen har minskat och björknan har 

ökat. Abborre och gädda har gått i vågor upp och ner, just nu är abborren uppe på större bestånd 

(Åsnens FVOF, 2021).   

 

Utförda provfisken 

Nedanstående tabell redovisar utförda provfisken, inlagda i den nationella databasen (SLU, NORS). 

Det är en mycket spridd samling av provfisken med olika nättyper och lång tid mellan provfisken i 

vissa delar.  
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Datum Lokalid Typ 

bottennät 

(kod)

Antal 

bottennät

Kvalitet 

(kod)

Ansvarig Utförare Syfte

1976-09-06 629000-

142650

Blänk 104 Oklas Länsstyrelse

n i 

Kronobergs 

län

Lantbruksnä

mnden i 

Kronobergs 

län

Inventering av 

fisksamhället 

(okalkade vatten)

1976-09-10 627800-

143000

Blänk 234 Oklas Länsstyrelse

n i 

Kronobergs 

län

Lantbruksnä

mnden i 

Kronobergs 

län

Inventering av 

fisksamhället 

(okalkade vatten)

1976-09-25 627850-

143900

Blänk 286 Oklas Länsstyrelse

n i 

Kronobergs 

län

Lantbruksnä

mnden i 

Kronobergs 

län

Inventering av 

fisksamhället 

(okalkade vatten)

1976-10-11 627400-

143400

Blänk 130 Oklas Länsstyrelse

n i 

Kronobergs 

län

Lantbruksnä

mnden i 

Kronobergs 

län

Inventering av 

fisksamhället 

(okalkade vatten)

1976-10-22 627150-

142900

Blänk 78 Oklas Länsstyrelse

n i 

Kronobergs 

län

Lantbruksnä

mnden i 

Kronobergs 

län

Inventering av 

fisksamhället 

(okalkade vatten)

1976-10-25 628200-

143500

Blänk 234 Oklas Länsstyrelse

n i 

Kronobergs 

län

Lantbruksnä

mnden i 

Kronobergs 

län

Inventering av 

fisksamhället 

(okalkade vatten)

1977-05-10 629000-

142650

Blänk 52 Oklas Länsstyrelse

n i 

Kronobergs 

län

Lantbruksnä

mnden i 

Kronobergs 

län

Inventering av 

fisksamhället 

(okalkade vatten)

1977-05-12 627800-

143000

Blänk 104 Oklas Länsstyrelse

n i 

Kronobergs 

län

Lantbruksnä

mnden i 

Kronobergs 

län

Inventering av 

fisksamhället 

(okalkade vatten)

1977-05-24 627850-

143900

Blänk 104 Oklas Länsstyrelse

n i 

Kronobergs 

län

Lantbruksnä

mnden i 

Kronobergs 

län

Inventering av 

fisksamhället 

(okalkade vatten)

1977-06-01 627400-

143400

Blänk 78 Oklas Länsstyrelse

n i 

Kronobergs 

län

Lantbruksnä

mnden i 

Kronobergs 

län

Inventering av 

fisksamhället 

(okalkade vatten)

1977-06-04 627150-

142900

Blänk 52 Oklas Länsstyrelse

n i 

Kronobergs 

län

Lantbruksnä

mnden i 

Kronobergs 

län

Inventering av 

fisksamhället 

(okalkade vatten)

1977-06-06 628200-

143500

Blänk 130 Oklas Länsstyrelse

n i 

Kronobergs 

län

Lantbruksnä

mnden i 

Kronobergs 

län

Inventering av 

fisksamhället 

(okalkade vatten)

1979-10-22 1 Bdrot12 62 Oklas Länsstyrelse

n i 

Kronobergs 

län

Institutet för 

vatten- och 

luftvårdsfors

kning

Inventering av 

fisksamhället 

(okalkade vatten)

1996-07-09 628200-

143500

Bnord12 20 Inven Mörrumsåns 

vattenvårds

förbund

Mörrumsåns 

vattenvårdsf

örbund

Inventering av 

fisksamhället 

(okalkade vatten)

2004-07-25 629000-

142650

Bnord12 8 Inven Fiskevårdso

mrådesfören

ingen

ALcontrol 

Laboratories

Inventering av 

fisksamhället 

(okalkade vatten)

2004-07-26 627800-

143000

Bnord12 24 Inven Fiskevårdso

mrådesfören

ingen

ALcontrol 

Laboratories

Inventering av 

fisksamhället 

(okalkade vatten)

2004-07-29 627150-

142900

Bnord12 8 Inven Fiskevårdso

mrådesfören

ingen

ALcontrol 

Laboratories

Inventering av 

fisksamhället 

(okalkade vatten)

2004-08-01 627400-

143400

Bnord12 24 Inven Fiskevårdso

mrådesfören

ingen

ALcontrol 

Laboratories

Inventering av 

fisksamhället 

(okalkade vatten)

2004-08-04 628200-

143500

Bnord12 24 Inven Fiskevårdso

mrådesfören

ingen

ALcontrol 

Laboratories

Inventering av 

fisksamhället 

(okalkade vatten)

2004-08-09 627850-

143900

Bnord12 16 Inven Fiskevårdso

mrådesfören

ingen

ALcontrol 

Laboratories

Inventering av 

fisksamhället 

(okalkade vatten)

2005-08-19 629000-

142650

Bnord12 8 Inven Fiskevårdso

mrådesfören

ingen

ALcontrol 

Laboratories

Inventering av 

fisksamhället 

(okalkade vatten)

2008-08-19 629000-

142650

Bnord12 8 Inven Fiskevårdso

mrådesfören

ingen

ALcontrol 

Laboratories

Inventering av 

fisksamhället 

(okalkade vatten)

2008-08-20 627800-

143000

Bnord12 16 Inven Fiskevårdso

mrådesfören

ingen

ALcontrol 

Laboratories

Inventering av 

fisksamhället 

(okalkade vatten)

2017-08-06 628200-

143500

Bnord12,Bl

änk

24 Inven Fiskevårdso

mrådesfören

ingen

Fiskevårdso

mrådesföreni

ngen

Inventering av 

fisksamhället 

(okalkade vatten)

2017-08-08 627850-

143900

Bnord12 16 Inven Fiskevårdso

mrådesfören

ingen

Fiskevårdso

mrådesföreni

ngen

Inventering av 

fisksamhället 

(okalkade vatten)

2020-08-10 629000-

142650

Blänk 8 Oklas Fiskevårdso

mrådesfören

ingen

Fiskevårdso

mrådesföreni

ngen

Inventering av 

fisksamhället 

(okalkade vatten)

2020-08-11 627800-

143000

Blänk 16 Oklas Fiskevårdso

mrådesfören

ingen

Fiskevårdso

mrådesföreni

ngen

Inventering av 

fisksamhället 

(okalkade vatten)

Lokal

Station 1 

Skatelövfjorden

Station 2 Julöfjorden-

Aspöfjorden

Station 6 Jätafjorden-

Froarydsviken

Station 4 

Rännebäcksfjorden-

Näckhallsfjorden-

Kolsvatten-

Station 3 Horgefjorden

Station 5 Åkavik-

Kalvsviksfjorden

Station 1 

Skatelövfjorden

Station 2 Julöfjorden-

Aspöfjorden

Station 6 Jätafjorden-

Froarydsviken

Station 4 

Rännebäcksfjorden-

Näckhallsfjorden-

Kolsvatten-

Station 3 Horgefjorden

Station 5 Åkavik-

Kalvsviksfjorden

Okänt 

fiskeområde/lokal

Station 2 Julöfjorden-

Aspöfjorden

Station 5 Åkavik-

Kalvsviksfjorden

Station 1 

Skatelövfjorden

Station 2 Julöfjorden-

Aspöfjorden

Station 3 Horgefjorden

Station 4 

Rännebäcksfjorden-

Näckhallsfjorden-

Station 5 Åkavik-

Kalvsviksfjorden

Station 6 Jätafjorden-

Froarydsviken

Station 1 

Skatelövfjorden

Station 2 Julöfjorden-

Aspöfjorden

Station 5 Åkavik-

Kalvsviksfjorden

Station 6 Jätafjorden-

Froarydsviken

Station 1 

Skatelövfjorden

Station 1 

Skatelövfjorden
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Ett stort provfiske år 1999  

I juli och augusti 1999 genomfördes ett omfattande provfiske, vars data dock inte är inlagt i 

provfiskedatabasen, vilket försvårar bearbetning av data. 104 st bottennät användes och provfisket 

delades in i sex delstationer. Fångsten var stor. 14 fiskarter fångades där mört dominerade 

biomassan med 36 %. 65 % av biomassan utgjordes av karpfisk. I Skatelövfjorden utgjorde karpfisken 

75 % av biomassan (Lennartsson, 1999).   

Som helhet beskrivs Åsnens fisksamhälle som mycket individrikt och med en mycket hög biomassa. 

Småvuxna bestånd hos flera arter tyder på stor konkurrens. Detta delas av C-J Natur som gått igenom 

materialet.  

Figuren nedan redovisar fångsten per område.  

 
Figur 11. Fångst vid provfisket 1999. Skatelövfjorden hade högst fångst i antal fiskar 154 st, 

Jätafjorden den högsta vikten 3200 g.  

 

Vid provfisket 1999 erhölls totalt 10 st sikar/siklöjor. Senast arterna fångades vid provfiske var år 

2004.  

 

Långsiktiga trender  

I några områden som har provfiskats de senaste åren har en figur för samtliga provfisken tagits fram. 

I Skatelövfjorden har fångsten av abborre ökat men samtidigt även karpfisk såsom björkna, braxen 

och mört. Även gös har gått upp (figur 12).  
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Figur 12. Trend för olika fiskarter sett som vikt per ansträngning (g). Från SLU. 

I Julöfjorden-Aspöfjorden har björknan ökat liksom mört (figur 13).  

 

Figur 13. Trend för olika fiskarter sett som vikt per ansträngning (g). Från SLU. 
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I Jätafjorden har abborrens fångst ökat medan braxens minskat. Gösen har ökat vilket gäller även 

mört (figur 14).  

 

Figur 14. Trend för olika fiskarter sett som vikt per ansträngning (g). Från SLU. 

I Åkavik-Kalvsviksfjorden har abborren och björknan ökat vilket även gäller mört och gös. Siken har 

minskat (figur 15).  

 

Figur 15. Trend för olika fiskarter sett som vikt per ansträngning (g). Från SLU. 
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Det förefaller som om flertalet fiskarter ökat i Åsnen vilket kan ha att göra med ökad mängd näring 

och ett allt varmare vatten.  Nors har tillkommit i fångsten under senaste åren. Kallvattensarterna sik 

och siklöja har minskat.  

Om man ser på de två fiskgrupperna rovfisk (abborre, gädda och gös) och karpfisk (braxen, björkna, 

mört) på station Skatelövfjorden så ligger trenden ganska jämt i avseende på vikt men om man tar 

bort de gamla provfiskena 1976-1977 så har trenden minskat. På station Julöfjorden-Aspöfjorden gick 

kvoten upp 2004 och 2008 men sänktes kraftigt 2020. Fångsten av björkna och mört ökade kraftigt 

2020 (figur 16).  

 

 

 

Figur 16. Kvot rovfisk/karpfisk i två områden i Åsnen. Under 2020 minskade kvoten, alltså ökade 

karpfisken och minskade rovfisken. Data från SLU.  

 

Fångster vid provfisken 2017-2020 har analyserats. Skatelövfjorden sticker ut rejält med en hög 

fångst. De tre andra delar ligger relativt lika (figur 17).  
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Figur 17. Fångst per ansträngning vid senaste årens provfiske. Från SLU.  

 

Västra Åsnen innehåller idag ett fiskbestånd som domineras av karpfisk. Abborren utgör visserligen 

32 % av fångstvikten längst i norr men det är ett mycket småvuxet bestånd. I östra Åsnen ser 

fiskbeståndet liknande ut i flera områden. Gösbeståndet är större i biomassa i dessa delar, enligt 

provfiskena finns gös i Jätafjorden i ett stort bestånd, hela 24 % av fångstvikten var gös. Överlag 

måste man säga att karpfisken är utbredd i både väster och öster.  
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Figur 18. Artfördelning i vikt i respektive station/område 2017-2020. Från SLU.  

 

 

Provfisken 2020-2021  

Föreningen har genomfört provfisken 2020-2021 på ett antal platser med 8 bottennät per område. I 

området Timmerön, som ligger i Skatelövfjorden, var fångsten exceptionell hög, 213 st och 5500 g 

per nät. Även i den södra delen i området Kolsvatten var fångsten mycket stor. I Kolsvatten erhölls en 

(1 st) elritsa, en art som tycks ha minskat i många sjöar (C-J Natur). I Kolsvatten utgjorde karpfisk 55 

% av biomassan, vid Timmerön 62 %. Ingen sik eller siklöja har fångats, däremot ett par nors.  
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Figur 19. Fångster per nät per område vid föreningens provfisken 2020-2021.  

 

En fångst som ligger över 3500 g per nät måste betecknas som stor för en sjö som Åsnen. Detta gäller 

i Näckhall, Kolsvatten, Timmerön och Horgefjorden.  

Utifrån materialet kan man utläsa att gösen är mycket stark i sjön, reproduktionen fungerar bra. 

Gösen är utbredd i hela sjön idag. Medelvikten på abborre är mycket låg vilket hänger ihop med stor 

konkurrens från karpfisk. Endast Horgefjorden uppvisar en medelvikt som ligger bra till för vad ett 

abborrbestånd ska ha för medelvikt. Om man jämför med 1970-talets abborrbestånd så förefaller det 

som om abborrens medelstorlek minskat mycket.  

De största abborrarna och gösarna visar intressanta indikationer. Avsaknad av gös över 45 cm 

(föreningens minimimått) kan tyda på att fisketrycket är stort. Endast i området Näckhall och 

Timmerön fanns gös >45 cm med i fångsten. Stor abborre finns i Åsnen men beståndet tycks vara 

hämmat. Ingen abborre över 30 cm fångades i områdena Sirkön och Julö vilket får betecknas som 

ovanligt för en sjö som Åsnen.  

  
Antal gösar 

(st) 
Medelvikt abborre 

(gram) 
Största abborre cm Största gös cm 

Sirkön  9 8 29 42 

Näckhall 35 18 38,5 60 

Kolsvatten 31 14 39 42,5 

Kråkeskalle 137 4 33 34 

Timmerön 17 11 30 55 

Julö 54 13 28 33 

Horgefjorden  7 28 41 39 

 

134 95

189

138
213

79 92

2660

3817

4560

2787

5529

2559

4047

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

0

50

100

150

200

250

Sirkön Näckhall Kolsvatten Kråkeskalle Timmerön Julö Horgefjorden

Provfisken 2020-2021 med 8 bottennät per område 

Antal per nät Vikt per nät



 

FISKEVÅRDSPLAN FÖR ÅSNENS FVOF 2022-2030. C-J NATUR, 2022. 

34 

 

Sammanfattning kring utvecklingen av fisk i Åsnen 

Karpfisken har ökat kraftigt i Åsnen, speciellt tydligt är detta i Åsnens västra del. Provfiskena 

indikerar för arterna mört, braxen och björkna att bestånden fördubblats. Dessa arter tar över mer 

och mer och håller nere rovfiskbeståndet genom konkurrens i mindre stadier. Abborren har ökat i 

en del områden vilket säkerligen kan härledas ett varmare klimat men det handlar om en stor 

andel mindre abborrar. Medelstorleken har sjunkit. Gösen ökar vilket också får fördelar när det blir 

varmt och grumligare vatten. Gösen har troligen haft en negativ effekt på Åsnens fiskbestånd som 

helhet genom att konkurrera med abborre och beta ner sik/siklöja. Gäddan missgynnas i det 

alltmer grumliga vattnet.  

I flera grunda områden är fiskbiomassan mycket hög vilket leder till utarmning av arter och ett mer 

homogent ekosystem. Fisket (rapporter från sportfiskare) kan upplevas som bra men ska sjön 

uppnå god status och hålla den mångfald av arter som platsar i en sjö som Åsnen så blir det 

problem.  

Analysen av fiskbeståndets utveckling ligger i linje med andra parametrar såsom minskad 

växtutbredning, ett överlag sargat musselbestånd, lägre siktdjup, grumligt vatten periodvis och 

förekomst av invasiva arter. Fiskbeståndet är en bra spegel för vad som försiggår under Åsnens yta. 

Det är därför det är så viktigt att noggrant följa upp bestånden genom provfisken och vara 

noggrann med datahantering.  

Utifrån provfiskena 2020-2021 har en figur för fem av Åsnens vanliga arter tagits fram. Detta gäller 

hela Åsnen och visar på ett bra sätt hur starka bestånden är med karpfisk.  
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Figur 20 som visar hur fem arter är utbredda i Åsnen som helhet.  

 

 

 

 

Kräftor  
Fångsten av flodkräfta i början på 1900-talet var endast runt 500 kräftor. I Skatelövsfjorden erhölls 

det under 1940-talet 1300-6000 kräftor. Kräftpesten drabbade Åsnen på 1950-talet men ännu in på 

1970-talet fanns noteringar om fångster av flodkräfta. En stor mängd signalkräftor sattes ut i Åsnen 
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på 1980-1990-talen. Fångsten av kräftor har varierat, vid flera provfisken har kräftorna varit noll. 

Kräftbeståndet är glest-måttligt. En orsak till kräftornas dåliga utveckling är bottnarna, höga 

närsaltshalter och det relativt stora beståndet med ål. Vid fältbesök vid Åsnen 2021 observerades en 

vuxen signalkräfta söder om Långö.  

Kräftfisket brukar genomföras runt början av augusti till mitten av september. Minimimått som gäller 

är 10 cm.  

Det vore bra att genomföra ett samordnat provfiske i hela Åsnen. Detta ges förslag kring i planen.  

 

 

Värdekärnor i Åsnen - Analys 

av värdefull biologi i sjön 
Åsnen har ett stort antal olika skyddsformer; nationalpark, ramsarområde, naturreservat, värdefulla 

vatten inom fisk, nyckelbiotoper och flera andra. Gällande växter och skyddsvärda träd finns många 

värdefulla områden runt Skatelövfjorden. Mycket av den värdefulla biologin finns i skyddade 

områden och bildar ett nätverk av biologiska spridningsvägar och korridorer. Speciellt värdefulla 

områden utgörs av småvatten, ängs-/hagmarker, gamla träd, äldre skogar, grunda strandzoner i 

Åsnen, djupa/kalla och syrerika zoner i Åsnen och områden i sjön som håller rena, fasta-hårda 

bottnar.    

Via internetadressen nedan redovisas alla områden som håller olika skydd i och runt Åsnen.  

https://skyddadnatur.naturvardsverket.se/ 

En genomgång av olika artgrupper presenteras nedan.  

 

Fiskar  

Åsnen har mycket värdefull biologi kopplat till sig, både under ytan och över. Bland gruppen laxfiskar 

kan nämnas lax (historiskt), öring, siklöja och sik.  

Siklöjan var för 100 år sedan vanlig i Åsnen. Fångsterna uppgick i slutet av 1800-talet till början av 

1900-talet till runt 7-9 ton per år. Siklöjan lekte i Skatelövsfjorden i stor omfattning på 1920-1930-

talet, för att sedan försvinna på 1940-talet (Lennartsson, 2000). 1971 anges att siklöjan framförallt 

förekom i östra Åsnen, flera lekplatser fanns i Kalvviksfjorden och Jätafjorden. Sex st siklöjor erhölls 

vid provfiskena 2004-4008. Siken är svår att skilja från siklöjan, den blir lite större. I provfiskena 

2004-2008 erhölls sju exemplar med längderna 260-305 mm, vilket torde varit just sik.  

I kunskapsunderlaget för Åsnens nationalpark uppges att ”Under 2011 har ingen siklöja fångats vilket 

kan tyda på att den nu är utdöd.”  

Fångst i provfisket 2004-08-19 (antal, minlängd, maxlängd, medellängd):  

https://skyddadnatur.naturvardsverket.se/
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Station 6 Jätafjorden-Froarydsviken Sik 6 260 300 284 

 

Troligen har det allt brunare vattnet med sämre siktdjup som följd samt det ökade gösbeståndet 

bidragit till att siklöjan/siken missgynnats kraftigt.  

 

Öring och lax. Enligt historiska uppgifter har lax vandrat upp till Åsnen fram till mitten av 1800-talet 

innan vandringsvägarna stängdes i och med kraftverken. En del fångster gjordes i Åsnen 1914-1923. 

Idag finns öring både uppströms och nedströms Åsnen men inga uppgifter finns tillgängliga fångster i 

sjöns direkta tillflöden.  

 

Laken är en kallvattensfisk som leker under vintertid. Få uppgifter finns rörande historiska fångster. 

Vid provfisket 1977 erhölls sex exemplar i Julöfjorden-Aspöfjorden. I vattendraget vid Torne finns 

arten i god mängd. Även sandkrypare, en liten karpfisk, finns i detta vattendrag och bedöms därmed 

som skyddsvärt.  

 

Figur 21. Lokal nära Torne där lake och sandkrypare fångats.  

 

Bergsimpa är en liten fisk som lever i vattendrag och sjöar. Den finns i Helgasjön uppströms Åsnen, 

där den erhölls vid provfiske (Månsson, 2018).  

 

Viktiga lekområden  

En analys har gjort utifrån kartmaterial och fältbedömning kring viktiga lekområden för fisk. Denna 

lista är inte komplett på något sätt men utgör en grund till var viktiga områden med större lekarealer 

finns:  
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• Hela Skatelövfjorden  

• Herrängsviken  

• Rännebäcksfjärden  

• Nordöstra delarna av Jätafjorden  

• Kalvsviksfjorden 

• Froarydsviken  

I alla dessa områden bedöms alla i Åsnen förekommande fiskarter leka förutom sik, siklöja som kan 

leka här men som saknas kunskap om samt ål som leker i sargassohavet och öring som behöver 

strömmande vattendrag.  

Vid fältstudier under 2021 observerades C-J en massiv lek av sutare i området söder om Långö. Det 

var ett 50-tal fiskar som tumlade runt bland vegetationen.  

 

Figur 22. Massiv lek av sutare 2021 skedde här.   

 

Vid fågeltornet Sjöby observerades stora stim med yngel, ca 10-15 mm långa. Av formen att döma 

och andra karaktärer så handlade det troligen om mörtyngel eller andra karpfiskyngel. Området är 

lämpligt för karpfiskarternas lek- och uppväxt.  

Enligt uppgifter från Åsnens FVOF leker mycket gös vid Huseby och vid Hackekvarn.  

 

 

Kärlväxter  

Växter är goda indikatorer för skyddsvärda biotoper och har ofta koppling till näring, kalk, 

vattentillgång och betestryck. Bland arter som noterats vid Åsnen direkta närhet kan nämnas 

följande (rödlistade, observerade efter 2010):  

Slåttergubbe, Gödeberg 
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Sommarfibbla, Gödeberg  

Klockgentiana, syd Ulvön 

 

 

Backsippa, Torp 

 

Småjungfrukam, Rotahult 
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Rödlånke, Sjöby badplats.  
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Stormusslor är sjöarnas biomarkörer  

Musslorna har en koppling till bottnar, vattenkvalitet och fiskbestånd. Olika arter har olika krav. I 

Åsnen finns arterna spetsig målarmussla, allmän dammussla och större dammussla noterade sedan 

tidigare (Artportalen).  

Vid Sjöbytornet: spetsig målarmussla, allmän dammussla  

Vid Agnäs udde: större dammussla  

Vid Aggaåns utlopp i Åsnen: allmän dammussla, spetsig målarmussla  

 

I samband med planen har stormusslor inventerats i Åsnen på fyra platser, 7 juni, med vattenkikare i 

grunda strandzoner. Platserna visas på kartan nedan.  
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Plats 1, Jäts badplats. Djup 0-1 m, sandbotten.   

Plats 2, Kalvsviks badplats. Djup 0-1,5 m, sandbotten.  

Plats 3, Sjöby fågeltorn, Djup 0-1 m, sand och dybotten.  

Plats 4, Syd Långö. Djup 0-1 m, dy och sand.  
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På alla platser hittades musslor men det var i låga tätheter. Totalt hittades fyra arter; allmän 

dammussla, spetsig målarmussla, större dammussla samt den rödlistade arten flat dammussla. Flat 

dammussla är ovanlig och har hittats av undertecknad i Stråken, en sjö högre upp i vattensystemet. 

Arten förekommer i Mörrumsån nedströms Åsnen. Vid inventering av stormusslor i Helgasjön gjordes 

inget fynd av arten (Månsson, 2016).  

Spetsig målarmussla var den dominerande arten i Åsnen. Inventeringen visade stora skillnader 

mellan de olika platserna. I Jät var det mycket skal, få levande musslor. I Kalvsvik bedöms det vara ett 

godkänt bestånd. I Sjöby noterades ett stort antal sumpsnäckor, få musslor. Söder om Långö 

noterades större dammussla, vilket var enda platsen denna art fanns på. Följande resultat kan 

redovisas per lokal:  

Plats 1: 2 levande musslor av allmän dammussla, 44 och 59 mm. Mycket skal på botten, ett 30-tal 

skal av arten spetsig målarmussla dokumenterades, 16-70 mm i längd. 300 m2 söktes av. Enstaka 

sumpsnäckor och dammsnäckor.  

Plats 2: 17 levande musslor av arten spetsig målarmussla. Få skal och ett par sumpsnäckor och 

dammsnäckor. Totalt söktes 200 m2 av och tätheten av musslor var 0,1 st/m2 vilket bedöms vara 

godkänt. Minsta musslan var 44 mm vilket visar att reproduktion skett senaste åren. Längderna hos 

musslorna visas i figur 23 nedan.   

 

Figur 23. Längdfördelning hos spetsig målarmussla vid inventeringen 2021.  

 

Plats 3: Endast några skal av spetsig målarmussla (6 st), allmän dammussla (1 st) samt ett skal från 

flat dammussla (längd 64 mm, bredd 17 mm, höjd 35 mm). Mycket sumpsnäckor, 50-tal. 400 m2 

inventerades.  

Plats 4: 4 levande exemplar av arten större dammussla hittades; 69, 72, 72 och 82 mm i längd. Ett 

levande exemplar av allmän dammussla, 71 mm. Endast 1 skal från spetsig målarmussla.  
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Inventeringen av stormusslor visar stora skillnader som kan härledas den miljö som de lever i. 

Troligen är syretillgången en viktig faktor, liksom näringsinnehåll. Musslorna kan vara ett bra 

komplement till fisken att bedöma status. Resultatet kring musslorna är så pass intressant så att 

uppföljning bör göras under 2022-2023. Förslag lämnas kring detta i åtgärdsdelen.   

 

Makrofyter – både naturliga och onaturliga i Åsnen  

Åsnen är med sin storlek, flikighet och varierade botten en passande sjö för ett rikt och diverst 

(varierat) växtsamhälle. Bland vanligare arter kan nämnas vass, säv och gul och vit näckros och arter 

som indikerar klarare vatten är braxengräs, notblomster, strandranunkel, slinken och strandpryl. Ett 

drygt 30-tal arter noterades i en inventering 2019 (Länsstyrelsen, 2019). Flera arter har minskat sin 

totala djuputbredning vilket är ett resultat av mörkare/grumligare vatten. Skillnaderna mot 1975 är 

störst i västra Åsnen (figur 24).  

 

 

Figur 24. Djuputbredning för några viktiga arter vid inventering av makrofyter 2019.  
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Sjögull är en invasiv växtart som spridit sig i Åsnen. Den finns vid Urshult och Hönsehyltafjorden och 

man har satsat stora resurser på att begränsa den. Runt år 2010 var växten utbredd på en yta av ca 

20 ha. Idag finns runt 1900 ramar som kan läggas ut i Åsnen för att släcka ut ljuset och därmed 

bekämpa dess utbredning. Denna metod kallas för Tingsrydsmodellen. 

 

Figur 25. Områden där sjögull har observerats. Från Artportalen.  

 

Andra djurgrupper 

Åsnen är en mycket förnämlig fågelsjö. Hela Åsnen håller värdefulla arter och öarna med fågelskydd 

skapar förutsättningar för mindre påverkan. Bland karaktärsarter kan nämnas havsörn, havstrut, 

fiskgjuse och rördrom.  

 

Nedan avsnitt är hämtat ut Länsstyrelsens redovisning över miljöer och uppgifter om fågel vid Åsnen.  

/Vid Åsnen rastar årligen mellan 4000- 5000 gäss, främst säd- och kanadagås. Åsnen och Möckeln är 

grunda, fiskrika sjöar som samlar stora mängder storskrake under hösten. Skraksamlingarna lockar 

havsörn, och under senhösten brukar ett tjugotal havsörnar och enstaka kungsörnar uppehålla sig i 

närheten av dessa sjöar. 
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Åsnenområdet Åsnenområdet hyser ett ovanligt rikt växt- och djurliv. Viktiga naturtyper är t.ex. den 

flikiga sjön, grunda vikar och stränder, öppna våtmarker av olika slag, betade strandängar, artrika 

naturbetesmarker, ängsfruktodlingar, skärgård, ädellövskogar och sumpskogar. Åsnen har ett artrikt 

fågelliv med häckande populationer av storlom och fiskgjuse (ca 40-50 par). Andra häckande arter är 

t.ex. skäggdopping, grågås, storskrake, småskrake, vattenrall, småfläckig sumphöna, rödbena, 

storspov, häger, fisktärna, dvärgbeckasin, sydlig gulärla, glada, lärkfalk och brun kärrhök. Rördrom 

häckar i Skatelövsfjorden och Lidhemssjön. Skedand, årta, snatterand, brunand, mindre strandpipare 

och svarttärna har sedan restaureringen gjort häckningsförsök i Husebymaden. 

Sjön har även internationell betydelse som rast- och övervintringslokal. Storskrake uppträder i flockar 

med som mest 20 000 och ofta 4000-6000 fåglar. Stora mängder gräsand, kricka och en del salskrake 

rastar regelbundet. Under vintertid besöks sjön av ca 40 havsörnar. Även kungsörn besöker området. 

Bivråk, mindre flugsnappare, mindre hackspett, nötkråka och skogsduva häckar i skogar i anslutning 

till sjön. Sommargylling och kornknarr uppträder sporadiskt./ 

 

Sammanställningar för några viktiga arter över tid presenteras nedan (data från rapporter i 

Artportalen).  

 

 

Figur 26. Kungsfiskare, antal observationer åren 1975-2021.  
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Figur 27. Fiskgjuse, antal observationer åren 1973-2020.  

 

Stora flockar med skarv rör sig på sjön. Det handlar främst om storskarv. Denna har ökat kraftigt. 

Skarven äter som vuxen ca 0,5 kg fisk per dag. Skarven äter i princip all fisk, arter som tas i Åsnen är 

bland andra abborre, mört, braxen, björkna, ål, gös och gädda. Vid studier som omfattat intervjuer 

med yrkesfiskare så har dessa uppgett att de tyckt att skarven är ett problem för dem (SLU, 2012).  

 

Figur 28. Skarvobservationer åren 1980-2022. Från Artportalen.  

 

En sökning gjordes gällande skarvar åren 1990-2021. Toppnoteringen var 504 st storskarvar i 

Skatelövfjorden i slutet av september 2019.  
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Figur 29. Storskarvsobservationer där över 200 fåglar noterats. Från Artportalen.  

 

Utter rör sig regelbundet vid Åsnen. Flertalet rapporter visar observationer av djur åren 2018-2021.  

 

 

Fiske – vattenägarnas fiske, 

sportfiske och fisketurism  
Fisket i Åsnen har gått samma utveckling till mötes som i de flesta andra sjöar. Ett omfattande 

husbehovsfiske fram till 1960-talet har mer och mer utvecklats till sportfiskevatten och 

rekreationsvatten. Idag bedrivs det mesta fisket i Åsnen av fiskekortsköpare där inriktningen är 

abborre, gädda och gös.  

Redskapsfisket idag sker efter gädda, abborre, gös och ål med revar, nät och ryssjor.  
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Fångster  

Vanliga storlekar på fisken är för abborre 1-3 hekto, gädda 2 kilo och gös 1-2 kilo. Bland stora fångade 

exemplar finns gäddor på 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10 kg, tagna senaste åren. För gös finns flera 

dokumenterade fiskar runt 6 kg.  

I Sportfiskarnas storfiskregister finns följande fiskar registrerade vilket vittnar om att gösen kan bli 

stor i sjön.  

Gös  8,850 kg  1988-04-20 91 cm  Jigg           Fångstdjup/bottendjup -  

Gös  6,650 kg 2012-07-14 84 cm  Rappala   Fångstdjup/bottendjup 6/8 m 

Gös  6,500 kg 2016-06-11 86 cm Jigg           Fångstdjup/bottendjup 7/8,5 m 

Gös  9,760 kg 2017-07-16 100 cm Jigg           Fångstdjup/bottendjup 8/12 m

   

 

Historiska fångster och fiskproduktion 

Statistik från åren 1913-1915 gör gällande att fångsten i Åsnen uppgick till 62000 kg, alltså ca 4 kg/ha. 

Den potentiella fiskbiomassan och produktionen kan, utifrån näringshalt beräknas med formlerna 

(Holmgren, 2003):    

Biomassan Log10=0,708*log10(totalfosfor)+0,774   

Produktion Log10=1,084*log10(biomassa)-0,42  

Åsnen halt i totalfosfor ligger på ca 20-30 µg/l. Detta ger då enligt formlerna ovan en biomassa på ca 

60 kg/ha och en årlig produktion på ca 30 kg/ha. Olika studier pekar på att ett uttag om 10-20 % av 

den årliga produktionen skulle vara hållbart (Plante & Downing, 1993; Degerman, 1998; Quinn och 

Collie 2005). 15 % av 30 kg är 4,5 kg/ha. C-J Natur bedömer att 4 kg/ha är uttagsgränsen för hållbart 

fiske i Åsnen.  

Fisket ökade i Åsnen under 2020. Utifrån fiskekortsförsäljningen så fiskades det ca 15000 dagar under 

2020. Medelfångsten har beräknats till 0,8 kg av arterna abborre, gädda och gös. 15000 x 0,8 kg = 

12000 kg. Utifrån uppgifter inhämtade av FVOF så bedömdes fångsten bland fiskerättsägare uppgå 

till ca 30000 kg (20 ton karpfisk (mört, braxen mfl) och 10 ton gös, abborre, gädda) för sjön totalt 

sett. Därmed uppgick den totala fångsten till 42000 kg under 2020. Utslaget per hektar blir detta 3 

kg.  

Därtill återutsatte sportfisket 12000 kg abborre, gädda och gös under 2020.  

Under 2021 var det på samma sätt som 2020 en omfattande fiskekortsförsäljning. Upptagen fisk 

ökade till 45000 kg. Det var framförallt gös som togs upp mer av i förhållande till 2020.  

Uppskattningen bör tolkas med stor försiktighet men det visar att uttaget i Åsnen är betydande. 

Uttaget är inom hållbara nivåer men fisket kan inte tillåtas öka speciellt mycket. Det är intressant att 

uttagen är ungefär lika stora ca 100 år senare men fisket idag är specialiserat på färre arter och det är 

detta som gör att man måste vara försiktig. Om man i grova drag lägger ihop sportfiskets uttag och 

det som återutsätts så blir det ungefär lika mycket fisk som fiskerättsägarna fångar.  
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Enligt uppgifter från redskapsfiskare så är ålfisket hyfsat i Åsnen. Detta beror troligen på omfattande 

utsättningar.  

Fångster per grupp av fiskare redovisas i figurerna nedan.  

 

Figur 30. Fångster idag och på 1910-talet.  

 

 

Figur 31. Fångster uppdelat per art och upptagen/återutsatt i Åsnen 2020.  
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Figur 32. Fångster uppdelat per art och upptagen/återutsatt i Åsnen 2021. 

 

Fiskets bedrivande  

Det mesta fisket i Åsnen, utifrån uppgifter kring sålda fiskekort på IFiske, sker under sommaren. Juli 

är semestertid och denna månad bedrivs det mesta fisket (figur 33).  

 
Figur 33. Fiskekortsförsäljning per månad 2012-2021. Från IFiske.  

 

Bland de fiskande finns många nationaliteter (figur 34). Personer från Sverige dominerar men det är 

en hög andel tyskar och danskar. Att det är hela 36 % tyskar som köpt fiskekort är en mycket 
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intressant siffra som visar att Åsnen är en stor fiskedestination för europeiska fiskare. Troligen ligger 

det i att många tyskar även periodvis är bosatta i området.  

 

Figur 34. Nationaliteter bland de som köpt fiskekort på IFiske, perioden 2012-2021.  

 

Åsnen visar på ett mycket bra sätt att försäljningen av fiskekort via IFiske gått mycket bra. Det har 

stadigt ökat och i stor omfattning sedan 2018 (figur 35). Det finns flera fördelar med att ha fiskekort 

på IFiske, detta innebär mindre administration och att man kan plocka ut statistik med mera.  

 
Figur 35. Försäljningen via IFiske har gått mycket bra i Åsnen.  

 

Från IFiskes fångststatistik kan man utläsa att fångsterna domineras av abborre, gös och gädda i 

antalet fiskar. Gös och gädda ligger på samma andel i vikt (figur 36). Detta visar att det är gädda och 

gös som är de mest eftertraktade fiskarna. Hos vissa grupperingar bland tyska fiskare är en gädda 
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likställd med en gös, bland svenskar som gärna vill fånga ett par matfiskar är gösen mer eftertraktad 

än gädda.  

 

Figur 36. Fångster i Åsnen 2012-2021 genom IFiskes fångstrapportering.  
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Bland fisketekniker så används mest trolling och spinn, liknande andelar. Endast 7 % använde mete 

vilket därmed är en underskattad metod, då mete ofta är effektivare att fånga större skygga 

individer. Bland beten användes vobbler mest, följt av jigg (figur 37).  

 

 

Figur 37. Använda fisketekniker och beten bland de fiskare som registrerat uppgifter på IFiske. Avser 

Åsnen 2012-2021.  

 

Uttag av fisk – stort eller litet i Åsnen? 

Det är svårt att exakt veta hur mycket fisk en sjö producerar. Samma svårighet gäller även mängden 

uttag. Produktionen i sjöar styrs av en mängd faktorer, de viktigaste är tillgänglig näring, temperatur 

och predation. Grunda sjöar producerar ofta mer fisk än djupa. Produktionen kan ligga på något kg 

per hektar i magra skogstjärnar till flera hundra kg i övergödda vatten. I övergödda svenska sjöar kan 

det finnas runt 500 kg fisk per ha.  

Biomassan i Åsnen ligger någonstans på 50 kg/ha, alla arter och stadier av fisk inkluderat. Detta 

utslaget på hela sjöytan. Det finns säkerligen delar med mycket högre biomassa, i Skatelövfjorden 

kan det säkert handla om ett par hundra kg fisk per hektar. Men då handlar det om karpfisk tills stor 

del. Om man använder sig av provfiskets underlag så skulle ca 70 % av fiskbiomassan i 

Skatelövfjorden utgöras av karpfisk. Detta stämmer troligen. Detta pekar sammantaget på ett 

fiskbestånd i obalans.  
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För Åsnen som helhet bedömer C-J Natur att runt 70 % av fiskbiomassan består av karpfisk. Se figur 

sida 35.  

Beräknat uttag i Helgasjön från sportfisket 2016 var ca 6200 kg vilket ger ett uttag på 1,3 kg/ha 

(Månsson, 2018). I Åsnen var uttaget 2020 inom sportfisket 12000 kg, alltså 0,8 kg/ha.  

Ett hållbart fiske i Åsnen bör inte överstiga 4 kg/ha. Bedömningen som görs är att fisket idag är 

hållbart men fisket kan inte tillåtas öka speciellt mycket. Både sportfiskekåren och fiskerättsägarna 

måste kunna ta del av resursen i en framtid.  

Fisketrycket 2020 och 2021, antalet sålda fiskekort och mängden redskap, bör finnas med som 

referensår under de kommande 10 åren.  

 

Fiskeplatser  

Det finns en del landfiskeplatser som är lättillgängliga. Nedan visas några platser som finns 

redovisade i kartmaterial i Google Maps.  
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Förbjudet fiske råder på nedan markerade områden.  
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Fiskeregler  

Åsnens FVOF har beslutade min/maxmått för flera arter (se nedan) och begränsningar gällande 

fiskuttag. Fiskeförbud råder efter gös i maj månad för att skydda artens lek.  

 

Nedanstående regler gäller sportfisket. 
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Följande regler gäller för vattenägarna:  
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Restriktioner 

Förbjudna områden att fiska i redovisas i kartorna ovan. Det finns en mängd öar och andra områden i 

Åsnen som håller restriktioner kring tillträdesförbud under olika tider. De flesta av dessa har förbud 

att tillträda under vår-sommar. Områdena visas nedan och kartor/specifika tider kan hämtas på 

länsstyrelsens Läns-/webbGIS.  

 

Figur 38. Områden som har speciella tillträdesbestämmelser. Från LänsGIS.  
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Figur 39. Tillgängliga ramper i Åsnen.  

 

 

Genomförda åtgärder de 

senaste åren  
Bland de åtgärder som utförts de senaste åren kan nämnas:  

• Utdelning till medlemmarna.  

• Att de som säljer fiskekort får 15 % provision. 

• Sponsring av sjöräddningen och inköp av Åsnentillsynen. 

• Minimistorlek på nätmaskor 65 mm rekommenderas.  
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• Utsättning av ål.   

• Gäddfabrik vid Huseby.   

• Bidrag ges till bekämpning av sjögull.   

• Farledskarta med djupangivelser.   

• Båtramper har tagits fram.  

• Bryggor har anlagt för fiske och som båtbryggor.  

• En kassa och en förening för hela sjön.  

• Kartor till räddningstjänsten.  

• Skyltar runt hela sjön.  

• Förteckning på utrustning m.m.  

 

Detta visar att det finns stor potential att gå vidare med åtgärdsarbetetet. Detta för oss osökt in på 

åtgärdsförslagen.  

 

 

Åtgärdsförslag  
Utifrån arbetet med planen, en mängd underlag, fältstudier samt diskussioner med fiskare och 

vattenägare så föreslås följande åtgärder. För att förvalta en stor fiskesjö som Åsnen behövs ett 

batteri av åtgärder och det är viktigt att jobba både med själva sjön och anslutande områden. 

Styrelsens arbete och inriktning är viktigt och det är av stor betydelse att styrelsen och andra aktiva 

har kunskap om strategier och vattenvård. Ett av förslagen handlar därför om att genomföra en kurs 

med utgångspunkt från denna plan. En sak som om ofta går att förbättra i FVOF är informationen 

utåt. Åsnens FVOF har idag en välbesökt hemsida som skulle kunna bli ännu bättre.  

Viktiga moment för att följa upp biologin är fortsatta nätprovfisken samt musselinventering.  

Åtgärdslista för alla föreslagna åtgärder visas nedan. Prioritet 1 betyder det viktigaste, och det som 

föreningen bör satsa på att genomföra inom 2 år. Prioritet 2 och 3 betyder åtgärd på lite längre sikt, 

3-4 år respektive 7-8 år.   

Hela planens åtgärdsförslag uppskattas kosta runt 1,6 miljoner kr att genomföra. På 9 års 

genomförande (2022-2030) blir detta runt 150000 kr per år. Detta måste bedömas som en rimlig 

siffra för ett så pass stort och viktigt FVO som Åsnen.  
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Sammanställning åtgärdsförslag Åsnens FVOF.  

Förslag  Prioritet Påbörjad 
år/signatur  

Kostnader  
Uppskattade  

Fångstrapportering  1   

Utbildning av fisketillsyn 1   

Justera min/maxmått för gös 1   

Justera min/maxmått för gädda 1   

Fisketillsyn 1   

Mäta siktdjup  1  Ingår i provfiske 

Skyddsjakt skarv 1   

Förbättra hemsidan 1   

    

    

Anlägga vasar 1   

    

    

Provfiske 1   

     

    

Uppmuntra åtgärder för biologisk 
mångfald 

3   

     

    

Kontrollera och dokumentera 
vattennivåer  

1   

Anta planen på årsstämma 1   

Avsätta medel för fiskevård  1  50 % av intäkt 

    

    

Återväta mark  1   

    

Bekämpning sjögull 1   

Minimimått på ål  1   

Ålutsättningar varje år 1   

Gå igenom provfiskedata i 
provfiskedatabasen och lägg in all 
tillgänglig data i denna.  
 

1   

Uppdatera planen år 2031 3   
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Fångstrapportering fiskerättsägare och sportfisket samt upprätta en databas med inkomna 

uppgifter.  

Syfte med åtgärden: Bygga upp en kunskapsbank gällande fiskuttaget för att kunna bedöma 

hållbarheten i fisket.  

 

Ändra min/maximimåttet på gös.  

Syfte med åtgärden: Erhålla ett bättre gösbestånd och hållbarhet i fisket.  

 

Ändra min/maximimåttet på gädda.  

Syfte med åtgärden: Bibehålla fler större gäddor som är viktiga predatorer på mört och braxen.  

Prioritet 1. En effektiv åtgärd för ett bättre gäddbestånd.  

 

 

Strukturera hemsidan  

Syfte med åtgärden: Tydligare information.  

Det är många besökare på hemsidan. Sidan bör struktureras upp och göras mer lättläst/navigerbar. 

Denna plan kan läggas upp och nyheter kring detta arbete. Fler bilder kan läggas upp från sjön. 

Förstasidan upplevs rörig hos många fiskare och flikarna behöver läggas om. Layoten kan också göras 

mer tilltalande.   

Styrelsen diskuterar om sidan kan göras bättre och hur detta kan se ut och låter webbmaster 

genomföra arbetet. Viss ersättning kan behöva utgå. Bör tas upp till årsstämman 2022.  

Prioritet 1. Det har idag blivit mycket viktigt att presentera informationen på ett bra och enkelt sätt.  

 

 

Arbeta med vasar för att gynna abborren.  

Syfte med åtgärden: Gynna rovfiskbeståndet i Åsnen. 

Vasar är viktigt i sjöar för att gynna abborre och annan rovfisk i mindre stadier. I Åsnen har funnits 

flera vasar och dessa bör uppdateras samt att skapa några nya. Styrelsen kollar av intresse och vilka 

personer som är intresserade av att hjälpa till med åtgärden. 

Prioritet 1. Vasar har historiskt varit en viktig åtgärd.  

 

 

Anlägga sedimentationsfällor/fosforfällor i anslutande diken för näringsupptag  

Syfte med åtgärden: Ökat näringsupptag  
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Mycket av näringen som tillförs till Åsnen är bunden i partiklar. Genom att anlägga en damm i diken 

innan de mynnar till Åsnen kan näring sedimentera. Efter runt 10 år behöver sedimenten grävas bort. 

En fosfordamm kan göras 1,5 m djup i inloppsdelen och grund, 0,5-1 m, mot utloppet där vegetation 

kan etablera sig. Ytan kan vara 20 x 5 m. Det finns många bra lägen för fosfordammar runt Åsnen. 

Även om inte dessa gör någon stor skillnad, då det är de stora vattendragen som bidrar med näring, 

så kan de vara viktiga lokalt. Exempel på fosfordammar ses nedan. Det är viktigt att inte skapa hinder 

där fisk vandrar. Där så är fallet kan dammarna läggas bredvid diket med inlopp och utlopp från och 

till diket. Ju mer åkermark det är dikets avrinningsområde desto mer näringsupptag kan man 

förvänta sig. En fosfordamm kan reducera fosfor och kväve med runt 50 %.   

 

Figur 40. Exempel på fosfordammar. Foto: C-J Natur  

Styrelsen och FVOF i stort bör uppmuntra markägare runt Åsnen att göra dammar i diken. Andra bra 

åtgärder kan vara tvåstegsdiken, våtmarker, dämma upp utdikade sjöar och skapa meandrande 

(svängande) sträckor i rätade vattendrag. På Jordbruksverkets hemsidor kan man läsa mer om 

åtgärdstyperna och vilka bidrag som finns. Tillstånd måste sökas och eventuella dikesföretag måste 

godkänna åtgärden.  

Prioritet 3. Lämpligen beslutar FVOF om en strategi för detta eller minst hur föreningen ska 

uppmuntra och förhålla sig till vattenåtgärder.  

 

Åtgärder för ökad biologisk mångfald  

Syfte med åtgärden: Stärkta naturområden  

Runt Åsnen finns idag redan en hög biologisk mångfald. Flera reservat och nationalparken är ett 

resultat av detta. Markägare och näringar har stor inverkan på biologisk mångfald utifrån hur de 

sköter sina tomer, åkrar, hagar, småvatten och skogar. Ju fler varierade biotoper som finns desto fler 

arter kan det finnas. Dessa är saker som är viktiga på lokal skala och i landskapsperspektiv:  

• Betande djur är viktiga för att hålla landskapet öppet.  

• Blommor bör gynnas. Blommor av ängstyp är bra men även ogräsblommor kan vara mycket 

bra för insekter. Arter som vädd, sälg, maskrosor, rölleka, klöver är bara några enkla exempel 

på insektsblommor.  

• Småvatten är viktigt att bevara.  

• Vägkanter med blommor bör slås först då blommorna hunnit fröa av sig.  

• Lövträd bör gynnas.  
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• Gamla träd som lågor och stubbar bör få stå kvar.  

Även om ett FVO inte direkt har koppling till naturvård på land så har många delägare också marker i 

olika former. Styrelsen och FVOF bör uppmuntra markägare att genomföra åtgärder på land för 

biologisk mångfald. Föreningen bör inrätta någon form av morot/gåva till de som genomfört någon 

åtgärd, liten eller stor.  

Styrelsen diskuterar frågan om att lämna gåva till de som genomför en åtgärd inom vattenförbättring 

eller biologisk mångfald. Senast 2023 bör föreningen ha en inriktning.  

Prioritet 3. På sikt bör FVOF informera på sin hemsida om detta och ge några goda exempel. Det bör 

redan idag finnas markägare runt sjön som använder slåtter, har blommande kantzoner eller hamlar 

träd.  

 

Provtagning av miljögifter i fisk.  

Syfte med åtgärden: Undersöka statusen gällande ämnen i fisk.  

Åsnens FVOF bör inleda en provtagning av olika miljögifter i fisk som en miljökontroll och som viktig 

information till fiskare. 10 fiskar av abborre, gädda och gös samlas in och skickas in till laboratorium. 

Totalt bör 30 fiskar samlas in och skickas in närmaste åren. Ämnen som bär analyseras är kvicksilver 

och andra metaller samt PCB och PFOS. En konsult bör utvärdera resultatet.  

Styrelsen diskuterar frågan och tar även upp den på årsstämman. Prioritet 2.  

 

Kontrollera och dokumentera vattennivåer.  

Syfte med åtgärden: Upprätta en framtida dokumentation gällande Åsnens yta.  

Det har varit år som vattnet har sänkts snabbt i Åsnen. Om vattennivåerna sänks snabbt under våren 

kan detta få stora konsekvenser för lekande fisk och fiskyngel. Musslor och annan bottenfauna kan 

drabbas hårt. En pegel bör sättas upp hos en lämplig vattenägare som varje vecka kan dokumentera 

nivåerna. Nivåerna bör genomföras under några olika år; normalår, torrår och högflödesår. Styrelsen 

bör undersöka om åtgärden kan ersättas av annan statistik som mäts på annat håll.  

Prioritet 2. Vattennivåerna i Åsnen är viktigt för FVOF att kunna följa upp, inte minst när klimatet 

förändras.  

Via hemsidan www.vkr.se finns data om Åsnens nivåer.  

http://www.vkr.se/
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Figur 39. Vattennivåer i Åsnen december-januari 2020/2021. Från vkr.se 

 

Anta planen på årsstämma.  

Syfte med åtgärden: Att få planen som föreningens riktdokument.  

Kostnad: 0 

Genom planens framtagande så bör FVOF besluta på årsstämma att denna ska använda planen som 

riktdokument kommande år. Vid positivt beslut ska planen användas på samtliga möten och det bör 

finnas med en punkt på samtliga möten som heter ”fiskevårdsplan”.  

Prioritet 1. Det är viktigt att föreningen antar planen då verksamheten kan hänvisas till de åtgärder 

som föreslagit och som föreningen vill jobba för. 

 

Avsätta medel för fiske-/vattenvårdande åtgärder  

Enligt stadgarna så anges följande: ” Av föreningens och skötselområdena behållna avkastning skall 

minst 50 procent användas till fiskevård och tillsyn eller annan åtgärd som kan gagna medlemmarnas 

intressen. Återstoden förs över till nästa år eller ska, om fiskestämman så beslutar, senast 31 juni 

året efter budgetåret fördelas mellan medlemmarna enligt andelstalen i fiskerättsförteckningen. 

Intäkter från försäljning av fiskekort som gäller hela sjön disponeras av Åsnens fvof.” 

 

Inventera stormusslor runt hela Åsnen 

Då inventeringen 2021 gav intressanta resultat med skillnader i olika områden som kan påvisa olika 

påverkan så bör en större musselinventering genomföras kommande år. C-J Natur föreslår att 20 
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lokaler ingår och att inventeringen sker med förflyttning av båt mellan olika sjödelar. Förslagsvis 

genomförs undersökningen år 2022-2023, och därefter med 3-årsintervall.    

Att få underlag till Åsnens miljöer och biologi är fortsatt hög prio på. Ordförande tar upp åtgärden för 

diskussion.  

 

Återväta fuktig mark 

Det kan finnas områden som idag utgörs av fuktig mark, ofta torvmarker. Genom att plugga igen 

diken så kan man få upp vatten över dessa marker och det bidrar till klimatvinster och gynnar 

biologisk mångfald. Åtgärderna måste föregås av en projektering. Förslag på ett lämpligt område för 

åtgärden kan vara runt Hösjösjö. Styrelsen diskuterar frågan om återvätning av mark kan vara ett 

arbetsområde och om det bör tas fram några platser/objekt som är lämpliga. Åtgärden är en del att 

förbättra Åsnens vattenkvalitet så det är inte enbart klimatvinster. Prio 1, då åtgärden är viktig i 

klimatarbetet.  

 

Figur 41. Bra lägen för återvätning, Hösjösjö.  

 

 

Mimimimått för ål – 70 cm  

Enligt den nationella planen för ål så gäller ett minimimått på 70 cm i landets sjöar. Detta bör 

beslutas i Åsnen. Styrelsen tar upp och beslutar på årsstämman 2022.  

 

 

Strukturera provfiskedata  
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Data från provfiskena är idag något spretiga, många data finns med i provfiskedatabasen men en hel 

del saknas där. 1999 års provfiske är inte med och flera av de senaste finns inte registrerade. Även 

nättyper står fel i en del fall. Lämpligen läggs data in som saknas i databasen och all data kontrolleras. 

Konsult utför lämpligen detta, varpå en kostnad om 20000 kr uppstår, för nedlagda timmar. C-J Natur 

har inlett arbete med att lägga över data från pappersprotokoll till excel. Åtgärden är viktig för 

framtidens uppdatering av planer och uppföljningar av provfisken. Styrelsen diskuterar hur man 

tänker gå tillväga. 

 

Uppdatera fiskevårdsplanen år 2030-2031 

En ny uppdatering av planen bör ske år 2031. Denna plan kan tjänstgöra som mall. Ett minimum är 

att samma rubriker används. Viktiga delar i en ny plan är fiskbeståndets utveckling, sjöns status, EU:s 

riktlinjer och mål, klimat, fiskuttag och åtgärdsförslag.  

Styrelsen bör kontinuerligt lägga material som tas fram i ett arkiv så att det blir lätt att hitta vid 

planens framställan. År 2030 bör föreningen börja sondera för en ny uppdatering genom en konsult. 

Undertecknad har i denna plan värdesatt att föreningen har en arbetsgrupp och likaså 

avstämningsmöten. Detta bör också vid nästa uppdatering ske på liknande sätt.  

Styrelsen har med sig åtgärden framöver, det är viktigt att planen går i tioårs cykler.  

 

 

Foton från fältet  
Följande foton är tagna i juni 2021 och är tänkt att kunna användas för att upptäcka förändringar i en 

framtid. Kartan intill visar var och i vilket riktning bilden är tagen. Fotona är tagna av C-J Natur.  
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Från recipientkontrollen 
I Mörrumsåns recipientkontrollrapport nämns Åsnen 58 gånger (Mörrumsåns vattenråd, 2021).  

Bland annat kan följande utläsas i rapporten från år 2020:  

- I Salens utlopp minskade fosforhalterna signifikant, men trenden bröts de två senaste åren. 

Även i huvudfåran, efter sjön Åsnen, minskade fosforhalterna, men år 2020 bröt även denna 

trend. 

- I Kalvsviksfjorden och Julöfjorden har den besvärsbildande algen Gonyostomum semen 

(gubbslem) vissa år påträffats i betydande mängder. Vid den senaste undersökningen var 

mängden blågrönalger generellt mycket liten i augusti i de undersökta sjöarna. I Julöfjorden i 

Åsnen var förekomsten av blågrönalger något högre än i övriga sjöar.  

- I Kalvsviksfjorden i Åsnen var siktdjupet måttligt.  

- I Kalvsviksfjorden var halterna måttligt höga.  

- Det var otillfredsställande näringsstatus i Julöfjorden gällande växtplankton, framför allt 

p.g.a. förekomst av näringsindikerande arter.  

 

Olika verksamheter i Mörrumsån och till Åsnen visas nedan:  
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Snäckor i massor och stora stim med småfisk mötte fiskerikonsulenten i Skatelövfjorden. Även 

sländekläckningen var imponerande. Kanske är alla dessa tecken på den näringsrika miljön i denna 

del av Åsnen! Foto: C-J Natur, juni 2021.  
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Planen är tänkt att användas på styrelsemöten och inför 

stämmobeslut. Den kan användas utåt som en information till 

markägare, boende personer runt sjön, i kommunikation med 

vattenråd och kommuner samt fisketurismentreprenörers 

information till fisketurister. Planen kan vara en del i olika 

projekt och som underlag i projektansökningar, exempelvis 

LONA och LOVA. 
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