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Maskinell slåtter av sjögull med efterföljande bärgning av växtmaterialet
En metod för maskinell slåtter och bärgning av växtmaterial utarbetades under
sommaren 2013. Tillvägagångssättet var som följer:
Ett djupgående slåtteraggregat monterades på båten. Klippdjupet kan på aggregatet
kunde varieras ned till maximalt 1,50 djup. I fören monterades en räfsa som samlade
ihop växtmaterialet framför båten. De avklippta växterna trycktes mot en 60 m lång och
0,5 m djup läns som avgränsade arbetsområdet. Länsarna vinschades efter avslutad
klippning in till land där en grävmaskin
lastade upp växtmaterialet på land.
Klippning utfördes vid tre tillfällen. Vid ett
tillfälle togs ca 13 m3 växtmassa upp.
Materialet hade dock en mycket hög
vattenhalt och sjunker ihop snabbt då det
tas upp på land.
Figur 1 Klippning av sjögullet sker med en
klipputrustning som kan gå så nära botten som
möjligt. Här är klippdjupet ca 1,2 m.

Försöksområdet var
detsamma som vid
försöket med manuell
klippning sommaren
2012, ett ca 2000 m2
stort område utanför
Uddhagen, Kungsör.
Större delen av
försökskolonin finns på
djupet 1,40 m.
Figur 2 Utbredning av sjögull
Mälaren utanför Kungsör. I den
ruta som angetts som
verksamhetsområde har slåtter
utförts

Sommarens försök visade inte entydigt att sjögullet försvagas. En viss uttunning i
beståndet kunde dock skönjas i slutet av säsongen. För att få större effekt på
sjögullskolonierna måste klippningen troligtvis ske så ofta att bladen inte når vattenytan
vilket uppskattningsvis blir varannan vecka. Klippningsarbetet vid mer frekvent slåtter
går betydligt fortare än vid en första klippning eftersom bladmassan är så mycket
glesare.
Metod och utrustning behöver finslipas en
del. En starkare motor bör införskaffas så
att det även går att bogsera länsen med
växtmaterialet till land. Räfsan måste
modifieras i sin konstruktion för att bli
lättare att hantera. Det tar också tid att
lära sig manövrera båt, slåtteraggregat och
räfsa på ett bra sätt
Figur 3 Länsen snörps ihop.

Figur 4 Upptag av avklippta växtdelar med grävmaskin.

Figur 5 De avklippta växtdelarna samlas ihop och
dras in till land.

Bottenskrapning och uppsugning av det bortskrapade växtmaterialet
Här hyrdes en maskin in som skulle skrapa botten med en skruv och med rör
transportera upp materialet vidare till land. Arbetsområdet avgränsades med länsar.
Maskinen hade driftproblem som
behövde åtgärdas innan arbetet
kunde starta, vilket ledde till att
försöket genomfördes i slutet på
växtsäsongen. Efter en timmes
arbete i sjön avbröts försöket
eftersom maskinen inte klarade av
att slå sönder och suga upp växten. I
stället fastnade slingorna runt
skruven och stoppade maskineriet.
Växtdelar slets också loss och flöt i
väg.
Figur 4 En amfibiegående muddringspump användes för att
försöka suga upp växtdelar av sjögull och sedan pumpa
växtdelarna till land.

Upptagning av gammalt täckmaterial
Gammalt täckmaterial bestående av armeringsmattor och plast som funnits kvar i
experimentområdet avlägsnades med hjälp av en flotte med vinsch som drog upp järnen.
En följebåt med två man klippte sedan loss
hanterbara bitar som sedan lastades upp
på flotten.

Figur 5 Upptagning av gammalt täckmaterial.

Bekämpning med ogräsättika
Bekämpning med kemiska preparat har i arbetet med sjögull varit uteslutet. Dispans
beviljades dock av kemikalieinspektionen för användning av 12-procentig ogräsättika i
vatten. Ättika är en organisk syra som inte har så stor pH sänkande effekt och som
endast har effekt på sjögullet då det appliceras ovanpå torra blad. Ättika spreds från båt
med hjälp av handpumpad
ryggspruta. Endast kantzonen på
kolonierna kunde nås på detta
sätt. Ättikan hade dock en
överaskande bra effekt på
sjögullet vars blad gulnade i
kantområdet och dessa gula blad
låg kvar och hindrade uppkomst
av nya blad.

Figur 6 Vissnade sjögullsblad efter
bekämpning med ättika

