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Ryssbysjön ligger på det småländska höglandet några kilometer utanför Nässjö stad. Den har 
som många andra sjöar i Sverige varit utsatta för övergödning under 1900-talet. De vanligaste 
orsakerna för att en sjö får för mycket näring är att det saknas reningsverk som tar hand om 
mänskligt och industriellt avloppsvatten eller att gödseln från åkrar lakas ut i närliggande 
vatten. Näringstillförseln orsakar förändringar i sjöarnas karaktär, med återkommande långa 
algblomningar vilket kan leda till fiskdöd, illaluktande odörer och förskjutningar i 
fisksammansättningen. Ofta blir undervattensväxtligheten utskuggad under de långa 
algblomningarna.  
 
För att få bukt med näringshalten i Ryssbysjön påbörjade Nässjö kommun och Nässjö 
affärsverk 2007 en åtgärd där man fiskar ut vitfisk, som tillexempel mört och braxen, för att 
på konstgjord väg få ett klarare vatten. Denna så kallade biomanipulation syftar till att gynna 
organismer i sjön som har en negativ påverkan på alger och växtplankton. Förhoppningen är 
att man ska kunna förskjuta förhållandena till ett stabilt jämviktsläge som domineras av 
undervattensväxter och klart vatten. Undervattensväxternas funktion i ekosystemet är många; 
de konkurrerar med växtplankton om näring och solljus, och fungerar som gömsle för större 
zooplankton och fiskyngel. 
 
Nästa steg i biomanipulationen skulle kunna vara att påskynda förskjutningen i jämviktsläget 
genom att plantera in växter i sjön. Syftet med min studie var att jämföra olika arter för att se 
om någon art var att föredra för inplantering. Av de fyra arter jag planterade in återfanns bara 
två av arterna vid god vigör, vattenpest (Elodea canadensis) och ålnate (Potamogeton 
perfoliatus L.). Överlevnaden var ojämn ibland replikaten vilket gjorde statistiska beräkningar 
osäkra. Vattenpesten hade dock den högsta tillväxten i massa, längd samt antalet individer.  
 
Då Länsstyrelsen i Jönköpings län på hösten 2010 genomförde en växtinventering återfanns 
dock flera undervattensarter som redan fanns etablerade i vissa delar av sjön, som tex 
trubbnate och vattenpest. Min bedömning är därför att inplantering av undervattensväxter i 
Ryssbysjön är möjligt men däremot inte nödvändigt.  
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