Röd inge n är . en av våra allra vackraste
fiskar, kansk e också e n av de god ast e. Inte
ko nstigt att den blivit en av våra me st
uppskatt ade sportfiskar. Den uppträder i
många o lika former. Mäkta berömda har
storröd ingarn a i Vä ttern, Sommen , Unden
och några andra större djupvattensjöar
blivit.
Rödingen är en verklig ka llvattensfi sk
oc h för ekommer hos oss som en re likt fr ån
istide n . Det är också frä mst i fjä llmarkernas sjöar den klarat sig kvar oc h blivit
me d lem av de n ordinar ie fis kfa una n. De
spo nta na best ånd so m finn s sö de r o m
Dalälv en är få oc h måste ur veten sk a plig
sy npun kt be tra ktas so m riks intressa nta .
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D.rledsjln
Östra Ned sjön hyse r Sve riges kan ske
sy dligas te rödingpopulation, oc h för mod lige n fö rvå na r det en och anna n att vi har
rö d ing så långt sö de r ut i vå rt av långa land .
Östra Nedsjö n ligger ju blott ett pa r mil
fr å n Gö teborg. Med sina vids träckta
dj upområden , klara vatte n oc h ste niga
strä nder på minner doc k Nedsjö n i sin
bergiga, skogklädda o mgivning inte så litet
om sjöarna i norra barrsko gsregion en .
Tyvärr har såväl e n sjöregleri ng som
ökad ko nk urre ns från andra fiskarter haft
me nlig inverkan på rödings ta mme n i Ös tra
Neds jö n. Vid provfisk en 1966 kon state rade man bl. a . att' f iska rnas tillv ä xt oc h
ko nd ition fö rsämrat s. De t verkli gt allva rliga hotet mot det unika rödingbes tå ndet
kom dock ge no m en a llt mera tillt agand e
vatten för surning i slute t av sextiota let.
Fö ru to m att Ös tra N ed sjön ligger i ett
o mrå de som är ex tre mt kän sligt för
förs urn ing saknar Neds jö n i likhet med
många andra röd ingsjöar naturliga buffertsyste rn som kan motverka e n försurningsprocess. Hösten 1970 visade undersökningar på dramatiska sä nkninga r av
vattensy stemets pH -värden . Resultatet av
provtagnin garna ute i sjö n var närmast
c hoc kera nde med tanke på la xfi sk arnas
känsligh et för låga pH-värd en . Med ett pH
a v 5,05 var rödingreproduktionen dir ekt
hot ad och e n sna bbins ats av nöd en .
På initiativ av fisk erikon sul enten Sander oc h Östra Ned sjöns fiskev ård sförening sta rta des nu en op eration sjöräddning , so m idag blivit e tt stort forskningsoc h naturvård sobjekt med en rad instanser
oc h myndi ghet er inkopplad e.
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En hotad
rödingsjö

ett unikt rödingbestånd gjorde Ö. Nedsjön till Sveriges
största kalkningsproj ekt
Text o. foto: Jan Grahn IN

Genom omedelbar kalkning av själva
sjön lyckades man hejda försurningen och
avvärja det akuta hotet' mot röding- och
öringbest ånden. Östra Nedsjön har också
en öringstam.
För att ytterligare förbättra situationen
och uppnå en tillfredsställande långtidsverkan har man sedermera genomfört nya
förkalkningar, varvid man låtit sprida
kalken längs bäckar , på sjöstränder och
annan mark i tillrinningsområdet. Sjön
visar nu genomsnittliga pH -värden runt
6,0, och förutom denna påt agliga fö rbättring av sjöns pH kan man också notera en
ökad alkalinitet.
Mera än 2000 ton har förbrukat s till en
kostnad överstigande en halv miljon
kronor . Därmed har aktionen vid Östra
Ned sjön blivit landets största kalkningsprojekt.

Vid 1900-talets början fångades i
Nedsjön mellan 700-800 kg ·röding
årligen. Best åndet an sågs småvuxet då det
'vanligen gick 4-5 fi skar på ett kilo .
. Då vattentemperaturen sjunker under
senhösten leker Nedsjöns rödingar utanför
stränderna ovan grus - och stenbottnar, och
i början av november 1975, då artikelns
bilder. togs, bedrev man avelsfiske på
lekplatserna.
Några hundra rödingar nätfångades och
de lekmogna honorna kramade s på rom ,
som efter befruktning fraktades till
fiskodling för vidareutveckling till yngel ,
vilka i sinom tid sedan skall återutplanteras. Förfa rande t garanter ar for skarna
~ och fiskebiologerna bästa möjliga reproduktion.
De avelsfi skade rödingarna fick också
längd och vikt registrerad , och på ett
hundratal frampreparerades de ssutom
otoliterna (hör selstenar) för noggrann
ålders bes tämnng. Överhuvud taget följer
fiskebiologerna utvecklingen av östra
Nedsjöns rödingsbe stånd mycket noga ; en
utveckling som nu är betydligt mera positi v
än för några år sedan ...
Kan ske kan komm and e ut värderingar
av Ned sjöns kalkningsprojekt bidr aga till
att göra oss bättre rustade i kampen mot
den alltm era tilltagande för surningen av
våra vatt endrag. Om än aldrig så viktiga
kan kalkningar på sikt dock aldrig bli något
ann at än ett slags upp eh ålland e försvar.
Slutgiltigt måste fö rsurningen angripas vid
kä llan (eliminer ing av svavel- oc h kväveox idutsläpp os v.). Dessvär re är det då
ock så i hög grad ett interna tione llt
problem, so m fö rmodli gen får vänta på sin
lösning . Ty värr verk ar det ju som om inte
ens våra egna myndigheter till fullo först ått
hur allvar lig situationen är ... Inte bara för
pH -känsliga laxfiskar.
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