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INLEDNING 

Bakgrund 
 
Sjön Trummen restaurerades i början av 1970-talet bl.a. genom sedimentmuddring och bort-
tagning av vass- och näckrosvegetation. Samtidigt stensattes delar av kanterna i sjön. Sjöns 
vattenkvalitet förbättrades avsevärt, men är fortfarande inte tillfredsställande bl.a. p.g.a. be-
tydande blågrönalgblomningar sommartid. Att öka utbredningen av undervattensväxter i 
Trummens huvudbassäng har bedömts vara centralt för att förbättra näringssituationen i 
sjön. Sommaren 2013 utreddes orsaken till den sparsamma vattenvegetationen i huvudbas-
sängen och en ”Plan för etablering av vattenväxter i Trummen” togs fram (ALcontrol, Hus-
hållningssällskapet Halmstad och Ekoll 2013). 
 
Utifrån den samlade bilden av kräftor, fisk, sjöfågel, vattenväxternas utbredning/artsamman-
sättning, spridningsmöjligheter, bottenförhållanden, ljusförhållanden m.m. i sjön, blev den 
sammanfattande bedömningen att dagens utbredning av undervattensväxter i Trummens 
huvudbassäng rimligen är en konsekvens av etableringsproblem. Förutsättningarna för över-
levnad och reproduktion är dock goda, både vad gäller sedimentbeskaffenhet och ljusklimat. 
 
Det som framför allt försvårar/förhindrar etableringsfasen av undervattensväxter i Trummens 
huvudbassäng, utanför stenbottnarna, bedömdes vara större bottenlevande fiskar (braxen 
och karp) som kan ha stor negativ effekt på groddplantor av både långnate (P. praelongus) 
och trubbnate (P. obtusifolius), detta i kombination med att de översta centimetrarna av 
Trummens sediment är mycket lösa. Varken långnate eller trubbnate är några effektiva frag-
menteringsarter och är därför beroende av fröspridning för långväga inomsjöspridning. Effek-
tiva fragmenteringsarter som t.ex. axslinga (Myriophyllum spicatum), som har en mycket ef-
fektiv inomsjöspridning, finns inte i sjön. 
 
I planen för etablering av vattenväxter i Trummens huvudbassäng (ALcontrol, Hushållnings-
sällskapet Halmstad och Ekoll 2013) föreslogs ett antal åtgärder för att underlätta etablering-
en av undervattensväxter: 
 

1) Aktiv plantering av ”nya” och/eller befintliga arter 
2) Utfiskning av större bottenlevande fisk (braxen och karp) 
3) Utfiskning av kräftor 
4) Vattennivåsänkning på våren 
5) Biomanipulation 

 
Aktiv plantering (transplantation av plantor från Skirviken) ansågs vara den mest kostnadsef-
fektiva åtgärden att testa.  
 
Skirviken, d.v.s. den isolerade viken i Trummens södra del, omfattades inte av sediment-
muddringarna på 1970-talet. I Skirviken finns därför mycket kraftiga bestånd av såväl flyt-
bladsväxter som undervattensväxter (framför allt långnate och trubbnate). Undervattens-
vegetationens betydelse för vattenkvaliteten har diskuterats och flera mekanismer anses 
vara viktiga i sammanhanget. Undervattensväxterna 1) lagrar näring i sin biomassa, 2) er-
bjuder substrat för fastsittande mikroalger som konkurrerar om näringen med det fria vattnets 
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planktonalger, 3) stabiliserar sedimenten och minskar därmed återcirkuleringen av näring 
och 4) erbjuder skydd för andra organismgrupper med centrala roller för närings- och växt-
planktonsituationen, t.ex. fisk och djurplankton. 
 
En tydlig bild av vegetationens betydelse för vattenkvaliteten i Trummen kan ses på flygfotot 
från 2006 där det alggrumliga vattnet i Trummens huvudbassäng tydligt skiljer sig från Skirvi-
kens vegetationsrika område i nedre delen av bilden (Figur 1). 
 

 
Figur 1. Flybild over Trummen sommaren 2006. Copyright: Blom. 
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Uppdraget 
 
Sommaren 2014 fick ALcontrol AB i samarbete med Hushållningssällskapet i Halmstad och 
Ekoll AB uppdraget av Växjö kommun, tekniska förvaltningen, att genomföra ett växtetable-
ringsförsök i Trummen för att öka förståelsen kring aktiv plantering och transplantation av 
långnate från Skirviken. Resultaten från detta växtetableringsförsök redovisas i efterföljande 
text som en del i det fortsatta åtgärdsarbetet för att förbättra den ekologiska statusen i sjön. 
 
Syftet med växtetableringsförsöket har varit att undersöka möjligheterna att transplantera 
individer av långnate (P. praelongus) från Skirviken till sjöns huvudbassäng, samt att testa 
om bottenlevande fisk kan påverkan etableringen/överlevnaden av de planterade växterna. 
 
 
Deltagande personer 
 
Följande personer har deltagit i projektet: 
  

- Håkan Olofsson (ALcontrol) projektledning, fältarbete och rapportskrivning 
- John Strand (Hushållningssällskapet) fältarbete och rapportskrivning 
- Per Nyström (Ekoll) fältarbete och kvalitetgranskning 
- Lars-Göran Pärlklint (Ekoll) dykarbete 
- Andreas Hedrén (Växjö kommun) beställare samt fältarbete 
- Leif Carlsson (Växjö kommun) fältarbete 
- Sven Thunell (ALcontrol) fotodokumentation 

 
 

 
Foto 1. Från vänster Håkan Olofsson och John Strand. I vattnet Lars-Göran Pärlklint och Per Nyström. 
Foto: Sven Thunell. 
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METODIK 

Försöksuppställning 
 
För huvudförsöket färdigställdes fyra försöksrutor på experimentlokalen (Figur 2 och Tabell 1) 
 

- Transplanterad långnate i bur (utestängning av större bottenlevande fisk), totalt 12 
plantor 

- Transplanterad långnate utan bur (referens), totalt 12 plantor 
 
I varje bur (B1 och B2) och referensområde (R1 och R2) planterades 6 plantor av långnate 
enligt Figur 3.  
 
Uppställningen designades för att svara på viktiga frågor som till exempel: 
 

Kan man transplantera långnate från Skirviken till Trummens huvudbassäng med den 
föreslagna metoden? 
 

Kan transplanterad långnate klara sig trots att inte naturlig fröetablering sker i huvud-
bassängen?” 
 

Påverkar fisken etablering av transplanterad långnate i huvudbassängen negativt? 
 
Parallellt med uppställningen ovan gjordes en plantering av långnate i en transekt ner till 2,4 

meters vattendjup utan burar (T1, T2 och T3 på Figur 2 och Tabell 1). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 2. Försöksuppställning på experimentlokalen i Trummen vid växtetableringsförsök sommaren 
2014. 

Transplanterad långnate i bur (utestängning av 
större bottenlevande fisk) 
Transplanterad långnate utan bur (referens) 
 
Transekt utan bur 
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Tabell 1. Försöksuppställning på experimentlokalen i Trummen vid växtetableringsförsök sommaren 
2014 

Behandling Koordinater Djup 
Område SWEREF 99 TM m 
        
Transplanterad långnate i bur    
B1 6301680 489588 1,7 
B2 6301680 489619 1,7 
    

Transplanterad långnate utan bur (referens)   
R1 6301683 489597 1,7 
R2 6301680 489626 1,7 
    
Transplanterad långnate utan bur (transekt)    
T1 6301755 489616 2,0 
T2 6301854 489638 2,2 
T3 6301962 489664 2,4 
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3. Skiss över plantornas placering i aktuella burar och referensområden. 
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Fältarbete 
 
Förberedelser 
 
I början av juni 2014 startade förberedelserna för försöket. 

- Två burar (Foto 2) med sidorna 3*3 meter och höjd 2 meter byggdes av träreglar (2 
tum 2) och galvaniserat fyrkantsnät (maskstorlek 19*19 mm och trådtjocklek 1 mm). 

- En experimentlokal (Figur 2) utsågs i samråd med beställaren med utgångspunkt från ti-
digare inventering och sondering av djup och sedimentförhållanden.  

 

 

Foto 2. Bur färdig för utsättning på försökslokalen. 

 
 
2014-06-12 

- Statusen på de naturliga långnatebestånden i Skirviken kontrollerades. Tillväxten var 
god och plantorna hade vuxit upp till ytan. 

- Burarna placerades ut på experimentlokalen i Trummen på gyttjiga bottnar och ca 1,7 
meters djup (område B1 och B2). Burarna trycktes ner ca 10-15 cm i gyttjan.  

- Trästolpar sattes i burarnas fyra hörn och slogs ner i gyttjan till fast botten (Foto 3). 
- På motsvarande sätt slogs fyra stolpar ner för respektive referensområde (område R1 

och R2). Stolparna stabiliserades med sammanbindande reglar ovan vattenytan. 
- Tre områden i enslinje längre ut i sjön på djupen 2,0 m, 2,2 m och 2,4 m markerades 

upp med bojar (områdena T1, T2 och T3).  
- Samtliga områden mättes in med GPS (Tabell 1), noggrannhet ± 5 m. 
- Experimentlokalen markerades med skyltar på land som informerade allmänheten om 

att ”Här planteras växter för ett renare vatten”. Även burarna och referensområdena 
markerades med informationsskyltar om att försök pågår. 
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Foto 3. En bur och ett referensområde. I förgrunden ses en bur som stänger ute större fiskar och i 
bakgrunden motsvarande referensområde utan bur. 

 
 
Plantering 
 
2014-06-23 

- Plantor hämtades från den omuddrade Skirviken i Trummen direkt söder om gång-
bron vid Teleborgs slott. 

- Ett stort antal (ca 60-80) hela, fina och oskadade plantor med rhizom valdes ut och 
förvarades i plastvannor med vatten. 

- 42 friska och intakta plantor valdes ut. Längd, antal skott, antal blad och antal 
blomställningar noterades på fältprotokoll. Plantorna förvarades i strandkanten tills 
plantering (Foto 4).  

- Granulerad näckroslera införskaffades från en blomsterhandel och blandades med 
vatten till lämplig fast konsistens.  

- Sex (6) plantor planterades i varje område (B1, B2, R1 och R2). Planteringen utför-
des genom att varje enskild plantas rhizom delvis bäddades in i en handfull lera och 
droppades från ytan. Plantan sjönk därmed till botten och en bit ner i den lösa gyttjan. 
Leran placerades i första hand mellan rhizomets noder, men i vissa fall även över no-
den och förekommande rottrådar. 

- Planteringen startade i referensområde R2 med något lös lera. Den första plantan 
som planterades flöt därför upp till ytan men planterades om.   

- Transektområdena T1, T2 och T3 planterades på motsvarande sätt kring markerande 
bojar. 
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Foto 4. Långnate med rhizom för plantering. 

 
 
Under försökets gång kontrollerades plantornas status vid några tillfällen med hjälp av vat-
tenkikare från båt.  
 
 
Avslut 
 
2014-09-15 

- 84 dagar transplantering i Trummen planerades försöket att avslutas.  
- Plantorna synades med hjälp av dykare samt undervattenskamera och vattenkikare 

från båt. Vattnet var dock mycket grumligt vilket i princip omöjliggjorde arbetet för dy-
karna. Förekomst respektive icke förekomst av plantor noterades i respektive område 
(B1, B2, R1 och R2).  

- En planta (R1 1) plockades upp för fotodokumentation. Längd, antal skott, antal blad 
och antal blomställningar på denna planta noterades på fältprotokoll.  

- Övriga plantor lämnades kvar i behandlingarna för att undersöka överlevnaden fram 
till våren 2015.  

- Buren i område B2 togs bort eftersom risken är stor att isen knäcker buren och drar 
med sig kvarvarande plantor. Buren i område B1 fick dock stå kvar för att om möjligt 
ge kompletterande information om fiskens eventuella påverkan. 

- Transektområdena T1, T2 och T3 kontrollerades med dykare samt vattenkikare och 
kratta från båt. 
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RESULTAT OCH SLUTSATSER 

Uppgifter som inhämtades i samband med utplantering och avslut (siktdjup, vattentemperatur 
och data för respektive planta) redovisas i Bilaga 1.  
 
Vad gäller överlevnad så återfanns vid den planerade avslutningsdagen den 15/9, 50 % av 
plantorna i de båda burarna B1 och B2 (3 av 6 plantor i varje bur). I de två referensytorna var 
det noll (0) % överlevnad i R2 och 50 % överlevnad i R1 (3 av 6 plantor kvar). Viss osäkerhet 
råder dock vad gäller den faktiska överlevnaden av plantorna eftersom det var mycket dåliga 
siktförhållande vid avslutningsdagen (15/9). Eftersom överlevnaden uppenbart var god be-
stämdes det att plantorna inte skulle skördas utan få stå kvar till våren 2015. Detta för att 
studera plantornas vinteröverlevnad. Det gjordes alltså till exempel ingen krattning i försöks-
lokalerna eller noggrannare, destruktiv, uppsamlande genomsökning av dykare för att säker-
ställa överlevnad vid detta tillfälle. Det kan vara så att en enstaka planta spridit sig så pass 
mycket via rhizom att den misstagits för flera plantor. Särskilt i ljuset av tillväxten av den 
planta vi tog upp (se nedan) gör detta att vi inte kan vara absolut säkra på individantalet för-
rän vi definitivt avslutar försöket nästa år. 
 
Ett mycket viktigt resultat av insatserna den 15/9, när vi bestämde oss för att fortsätta med 
försöket, är datan från den planta vi faktiskt tog upp (se Foto 6). För det första så är den, 
tillsammans med övriga överlevande plantor, ett tydligt bevis på att det går att transplantera 
långnate från Skirviken till Trummens huvudbassäng enligt vår metod. För det andra så har 
den inte bara överlevt utan även haft en kraftig tillväxt och vegetativ spridning. För det tredje 
så växte den oskyddad i en av referensytorna, vilket visar att plantorna kan överleva och 
tillväxa trots närvaro av större bottenlevande fisk i sjön. Viktigt att notera är också att bilden 
(Foto 6) endast visar en del av plantan. Dykaren (Lars-Göran Pärklint) kunde känna att 
rhizomen fortsatte i bottensedimentet men plantan gick sönder vid upptag.  
 
Tabell 1. Uppmätt förändring av planta R1(1) den 15/9, 84 dagar efter transplantering 

Upptagen 
planta R1(1) 

Antal 
skott 

Skottlängd 
(cm) 

Total skott-
längd (cm) 

Antal blad Total rhizomlängd (cm) 

Plantering 2 160 + 110 270 69 Ca 30 
Skörd 5 140 + 100 + 

50 + 30 + 15 
335 33 150 

 
 
Plantan (del av planta R1 1) var påfallande frisk och välmående utan påväxtalger. Den hade 
spridit sig vegetativt i åtminstone 3 riktningar genom nya utlöpare av rhizom. Detta kunde ses 
tydligt vid granskning av rhizom-morfometrin i fält. Utöver de uppmätta skottlängderna så har 
minst 30 cm brutits av sedan plantering eftersom skottlängden för de två längsta skotten vid 
skörd var totalt 30 cm kortare jämfört med planteringstillfället. Eftersom inte hela plantan togs 
upp går det dock inte med absolut säkerhet att säga hur stor tillväxten varit eftersom vi inte 
vet vilka skott vid planteringstillfället som motsvarar vilka skott vid skörd. Totalt har plantan 
producerat minst 75 cm ny skottlängd (335 cm – 270 cm) och ca 120 cm ny rhizomlängd 
under de 84 dagarna, motsvarande knappt 1 cm/dag skottlängd och drygt 1 cm/dag rhizom-
längd. Dock är det så gott som säkert att de tre kortaste skotten är nyproducerade (vid visuell 
observation av plantan i fält) och bara dessa är tillsammans 95 cm långa. Sammanfattnings-
vis har tillväxten varit mycket god och med all sannolikhet betydligt större än siffrorna ovan, 
som får ses som minimumvärden. 
 
Framför allt tillväxten av rhizom är lovande eftersom det visar att plantan har klarat ljusförhål-
landena väl och fotosyntetiserat tillräckligt för att kunna fördela energi till vegetativ spridning. 
Denna vegetativa spridning är mycket viktig för framtida anstängningar att få sjön till ett klar-
vattenläge. Det är ett absolut minimikrav att de tranplanterade plantorna tillväxer och sprider 
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sig för att de positiva återkopplingsmekanismerna ska börja verka (sedimentstabilisering, 
skydd för djurplankton etc). Utifrån denna enda skördade del av en flyttad långnate-planta 
ska man dock inte dra alltför stora slutsatser, men det är åtminstone en tydlig indikation på 
att det är värt fortsatta ansträngningar att hitta kostnadseffektiva metoder att hjälpa plantorna 
att överkomma etableringsfasen. Resultatet från tillväxten från den skördade plantan och det 
faktum att överlevnaden hos plantorna varit god tyder på att det är fullt möjligt att få kraftig 
vegetativ förökning av långnate-individer även i Trummens huvudbassäng. 
 
 

 
Foto 6. Planta R1 (1) som togs upp efter 84 dagar, den 15/9. Här syns inte växtsättet eftersom den är 
utsträckt och utplattad tvådimensionellt. 

 
 
Mot bakgrund av den upptagna plantans växtsätt och kraftiga tillväxt är det osäkert om den 
noterade överlevnaden på 3 av 6 plantor i behandlingarna B1, B2 och R1 stämmer. Det är 
möjligt att det istället är 1 eller 2 plantor som överlevt och spridit sig vegetativt. Det kan också 
vara så att fler plantor överlevt, men att de var så små att de inte syntes från ytan med vat-
tenkikare p.g.a. det grumliga vattnet. 
 
Ett χ2- test har dock gjorts med antagandet 50 % överlevnad i de båda burarna B1 och B2 (3 
av 6 plantor i varje bur), 0  % överlevnad i R2 och 50 % överlevnad i R1 (3 av 6 plantor kvar). 
Detta test visade att det inte finns någon effekt av burar på överlevnaden av långnateplan-
torna (p> 0.2). Dock hade vi relativt få plantor så det är inte så kraftfullt statistiskt underlag. 
Det är därför inte helt lätt att dra slutsatser kring burförsöket vad gäller överlevnad. En 50-
procentig överlevnad i burarna är ju relativt bra och talar för att det är motiverat med ute-
stängningsförsök i större skala för att få återetablering. Å andra sidan var det 50-procentig 
överlevnad även i en av de två referensytorna (och noll i den andra) vilket kan tyda på att det 
är kostnadseffektivare att plantera ut större mängder långnate utan burar och acceptera en 
lägre överlevnadsfrekvens. För att få påverkan på sjöekosystemet är det sannolikt viktigt att 
få i gång flera bestånd (plantor) på flera olika platser i sjön. Eftersom fröetablering inte verkar 
vara en verksam mekanism får man förlita sig på vegetativ förökning från transplanterade 
plantor och då tvingas man skapa varje bestånd ”manuellt” genom utplantering. Resultaten 
hittills från försöket visar att det är möjligt att få planterade individer av långnate att etablera 
sig och tillväxa i Trummen, vilket är mycket lovande. 
 
De plantor som etablerades i transekt vid tre lokaler längre ut i sjön kunde inte återfinnas 
med krattning från båt. Det dåliga siktdjupet gjorde att det inte gick att försöka med dykare. 
Det var också tämligen blåsigt och svårarbetat så det finns en viss möjlighet att det finns 
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överlevande plantor där som vi inte hittade, men i så fall sannolikt endast enstaka små plan-
tor.  
 
Sammanfattningsvis har experimentet gett ganska positiva indikationer men inget riktigt av-
görande som kan ligga till grund för beslut kring storskaliga inplanteringsåtgärder. De tre ur-
sprungsfrågorna är delvis besvarade: 
 

Kan man transplantera långnate från Skirviken till Trummens huvudbassäng med den 
föreslagna metoden? På denna fråga är svaret Ja  
 

Kan transplanterad långnate klara sig trots att inte naturlig fröetablering sker i huvud-
bassängen?” På denna fråga är svaret Ja  
 

Påverkar fisken etablering av transplanterad långnate i huvudbassängen negativt? 
Denna fråga är än så länge åtminstone delvis obesva rad då försöket inte full-
ständigt avslutats och då det nuvarande statistiska  materialet är för osäkert. 

 
 
I fält den 15/9 bestämdes att det skulle vara värdefullt att försöka få data på vinteröverlev-
nad, varför det beslöts att plantorna inte skulle skördas utan få stå kvar till våren 2015. En 
komplikation är isens förmodade verkningar på burarna och som en kompromiss togs den 
ena buren bort. 
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FÖRSLAG TILL FORTSÄTTNING 

Tre olika kommande strategier/undersökningar är aktuella för att få bättre underlag och kun-
skap om metoderna. 
 

1. Fortsättning av det pågående försöket med definitivt avslut inklusive skörd av samt-
liga plantor under våren 2015. Detta är bestämt och ska genomföras. Målsättningen 
är då att få ett mått också på den så viktiga vinteröverlevnaden.  
 
Metodik: som vid ”avslutnings-dagen” den 15/9 2014. Det vill säga att vi använder oss 
av dykare för skörd. Detta för att vara säker på att få upp allt växtmaterial och det ger 
också en ökad möjlighet att kunna skörda en planta i taget. Om möjligt vill vi få upp 
hela individer (inklusive fullständig rhizomutveckling och antal skott m.m.) eller åt-
minstone med stor säkerhet veta vilka växtdelar som hör till olika individer, vilket är 
svårt vid skörd med kratta då det kan vara mycket svårt att få upp hela, enskilda ex-
emplar. 
 

2. Ny utplantering med en delvis ny strategi där man fokuserar på att plantera ut 
rhizombitar med ingen eller liten skottbiomassa. Denna metod grundar sig på det fak-
tum att plantorna har lagrat upp näring i rhizomen inför vintern och är mer lättflyttade 
då när vi inte behöver vara oroliga för att skott med fotosyntetiserande biomassa 
bryts vid hantering och plantering. Planen är då att samla in rhizombitar från Skirviken 
och plantera dessa på samma sätt som tidigare men utan burar. Denna metod borde 
testas då det vore en kostnadseffektiv metod om etableringen lyckas. Vi rekommen-
derar att genomföra en sådan utplantering tidig vår 2015. Tidigare har vi diskuterat att 
göra denna ”rhizom-utplantering” på hösten 2015, men det är sannolikt bättre att göra 
det på våren istället. Orsaken är att det blir svårt att få rhizomen förankrade under 
hela vintern (4-5 månader) eftersom dels leran förmodligen löses upp över tid och 
dels eftersom rhizombitarna inte tillväxer under vinter (och alltså inte själva förankrar 
sig i sedimentet). Genom att göra utplanteringen tidigt på våren 2015 (när isens 
släppt) sker den innan rhizomen börjat producera skott (som lätt kan brytas), och de 
kommer då att en kort period efter utplantering börja skjuta skott och strax därefter 
tillväxa även med den underjordiska biomassan. Teorin är då att leran håller de för-
ankrade den korta tidsperioden på våren innan rhizomen börjar tillväxa. 

 
Metodik: Det vore lämpligt om lera kunde blandas till dagen innan av kommunens 
personal. I fält totalt 3 personer. 2-3 personer samlar först in rhizom i Skirviken. Där-
efter en person på land packeterar rhizombitar och lägger i vannor och 2 personer i 
båt som planterar. Sannolikt krävs det en del åkande fram och tillbaka eftersom lerin-
packade rhizom inte kan transporteras till planteringsområdet tätt packade. Plante-
ringen görs i minst 3 områden på ca.1.6 - 1.7 m djup. I varje område bör minst 50 
rhizombitar planteras, relativt tätt (1-2 m mellanrum).  Varje planteringsområde ca 20 
x 20 m. Mittpunkten mäts in med GPS. Boj sätts ut. 
 

3. Uppodling av plantor i växthus för utplantering. Denna idé bygger på antagandet att 
man då får stora mängder mer lätthanterliga plantor som man kan plantera ut enligt 
samma metod vi tidigare använt. Man ska dock vara medveten om att odling av un-
dervattensväxter är relativt komplicerat samt utrymmes- och tidskrävande. Att få upp 
stora mängder långnate till några decimeters längd åtminstone, kräver ganska stora 
vattenvolymer. Bassänger/tunnor måste hållas fria från påväxtalger och planktonalger 
vilket ofta är svårt och tidsödande. Våra erfarenheter från försök med undervattens-
växter i växthus (både från fröbank och etablerade plantor) som vi genomfört vid Lim-
nologen, Lunds Universitet, gör att det är tveksamt att rekommendera. Dock, om det 
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verkligen finns lämpliga utrymmen och personal som har tid samt ekonomi för att 
testa detta vore det intressant. Om det genomförs bör man plantera i Vermiculit eller 
annat material som inte läcker näring. Man får då tillsätta näring i lagom mängd och 
under kontrollerade former. Trots detta kommer man med stor sannolikhet få problem 
med påväxtalger och växtplankton och en metod att minimera detta problem är att ha 
ett flöde genom vattenbehållarna så att vattnet byts ut regelbundet. Det kräver relativt 
avancerade flödessystem. Ett vattendjup på några decimeter bör man sträva efter 
åtminstone, gärna mer. Om detta ska göras och rhizom-material ska användas så bör 
det inte startas tidigare än 4-5 veckor innan utsättning. Börjar man för tidigt blir san-
nolikt skotten för långa och då har man inte vunnit någonting vad gäller hanterbarhet 
av plantorna. Det är också viktigt att man säkerställer att det faktiskt sker en tillväxt 
och det inte bara är upplagringsnäring från rhizom som används för att skjuta skott, 
eftersom det leder till att plantornas överlevnad vid utplantering minskar. Det ideala är 
att få till ett system som leder till observerad rhizomtillväxt och en hanterlig skottbio-
massa innan utplantering. Vår rekommendation att man först testar metoden med 
vårplantering av rhizombitar direkt i fält eftersom detta enligt vår bedömning är den 
metod som har störst kostnadseffektiv potential. Om denna metod inte fungerar 
tvingas vi kanske att närmare undersöka möjligheterna med växthusodling, men det 
bör vara plan B.  
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BILAGA 1 

Utplantering  140623         
Siktdjup 1,3 m     
Vattentemperatur 17,8 oC    
      
Område Antal Max Total  Antal  Antal 
Planta nr skott längd  längd  blad blommor  
  st cm cm st st 
      
B1      

1 2 130 155 15 0 
2 1 150 150 39 0 
3 3 140 335 59 1 
4 3 140 185 26 0 
5 1 140 140 12 0 
6 2 150 165 24 0 

      
B2      

1 3 160 390 68 0 
2 3 150 250 30 0 
3 2 160 200 42 0 
4 2 180 210 54 0 
5 3 150 290 33 0 
6 2 160 180 29 0 

      
R1      

1 2 160 270 69 1 
2 2 110 125 10 0 
3 2 160 175 27 0 
4 1 160 160 53 0 
5 4 140 345 43 0 
6 3 140 280 50 2 

      
R2      

1 1 170 170 61 0 
2 3 170 285 38 0 
3 2 140 280 23 0 
4 2 160 220 47 0 
5 1 150 150 12 0 
6 2 120 140 9 0 
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Avslut 140915             
Siktdjup 1,0 m       
Vattentemperatur 16,2 oC      
        
Område Status Antal Max Total Antal Antal Rhizom 
Planta nr   skott längd längd blad blommor längd 
    st cm cm st st cm 
        
B1        

1 kvar       
2 kvar       
3 ej synlig       
4 ej synlig       
5 ej synlig       
6 kvar       

        
B2        

1 ej synlig       
2 kvar       
3 ej synlig       
4 ej synlig       
5 kvar       
6 kvar       

        
R1        

1 upptagen 5 140 335 33 0 150 
2 kvar       
3 kvar       
4 ej synlig       
5 ej synlig       
6 ej synlig       

        
R2        

1 ej synlig       
2 ej synlig       
3 ej synlig       
4 ej synlig       
5 ej synlig       
6 ej synlig       

                
 
 
 
 





RUBRIK
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