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Abstract  
 

Hydrological and Hydrochemical Study of Trehörningen – a Lake Threatened by Overgrowth in 

Eastern Uppland 

Christoffer Grunewald, André Hofstedt & John Winlund 

 

Lake overgrowth occurs in many areas in Sweden, and it is often explained by elevated amounts of 

nutrients. The overgrowth results in a changed local environment for both communities and ecosystems. 

In this project the lake Trehörningen, near Spersboda in Norrtälje municipality, has been examined 

regarding an ongoing overgrowth process. The study contains hydrological and chemical analyses and 

an inquiry to those living in the area. The purpose has been to survey the area and identify factors that 

may contribute to elevated nutrient levels, and to give suggestions to measures that may reduce the 

nutrient transport. The results from the period February–April 2020 indicate a moderate nutrient supply, 

but that certain areas are more exposed than others. The entire lake can not be seen as nutrient rich, and 

there is a net loss of nutrients from the lake over the period studied. The analysis of mass transports 

shows that the primary production in the lake is phosphorus limited, and that the largest addition of 

phosphorus comes from three streams that all supply the Spersboda bay. This bay is also the shallowest 

area of the lake and has the most visible emergent plant growth. Analyses of the lake sediments show a 

potential increase in phosphorus over time, and that there may be some internal loading, but it is unlikely 

to be a large source of phosphorus to the lake. The streams with the highest nutrient levels have their 

watershed mostly in human-impacted areas. The study has taken place before the plant growth season, 

and as such the absolute nutrient numbers may be elevated, but their relative amounts are worth 

discussing. To reduce the overgrowth process, measures which reduce the nutrient supply should be 

taken, especially in the watercourses around the Spersboda bay. 
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Sammanfattning  
 

Hydrologisk och hydrokemisk studie om Trehörningen – En igenväxande sjö i östra Uppland 

Christoffer Grunewald, André Hofstedt & John Winlund 

 

Igenväxning är ett problem som finns i många sjöar i Sverige och förklaras ofta med ökade halter av 

näringsämnen. Igenväxningen leder till en förändrad närmiljö för både samhällen och ekosystem. I detta 

projekt har sjön Trehörningen, intill Spersboda i Norrtälje kommun, undersökts med avseende på en 

pågående igenväxning. Undersökningen innefattar hydrologiska och kemiska mätningar, samt en enkät 

till de boende i området. Detta har gjorts för att kartlägga omgivningen, och se vilka faktorer som kan 

bidra till en ökad näringstillförsel, samt ge förslag på möjliga åtgärder. Resultaten från perioden 

februari–april 2020 visar överlag på en måttlig näringstillförsel, men att vissa områden har högre 

näringstillförsel. Sjön som helhet bör inte ses som näringsrik och totalt sett sker en nettoförlust av 

näringsämnen ur sjön under undersökningsperioden. Analys av masstransport för näringsämnen 

indikerar att primärproduktionen är fosforbegränsad och att de största tillskotten av fosfor kommer från 

tre vattendrag, som rinner till Spersbodaviken. Denna vik är även den grundaste, och mest beväxta. 

Analyser av sedimenten visar en möjlig ökning av fosforhalt över tid, och att viss internbelastning kan 

finnas, men är troligen inte en betydande fosforkälla. De vattendrag med höga halter av näringsämnen 

har främst sitt avrinningsområde på mark med mänskig påverkan. Undersökningen är gjord innan 

växtsäsongens början, vilket medför att de absoluta värdena troligen är förhöjda, men deras relativa 

påverkan kan diskuteras. För att motverka igenväxningen bör åtgärder som minskar tillförseln av 

näringsämnen göras, särskilt i Spersbodavikens tillrinnande vattendrag. 
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1 Inledning 
Många svenska sjöar håller idag på att växa igen och riskerar att försvinna. Detta kallas för igenväxning 

och kan ske med varierande tidsskala beroende på mängden tillförd näring från närområdet till sjön. 

Igenväxning är en naturlig process i sjöar, men processen kan påskyndas av näringsutsläpp från 

mänsklig aktivitet. Igenväxning är ett särskilt stort problem i grunda sjöar där växtlighet kan breda ut 

sig över hela sjöbotten. Tillgången på solljus, kväve och fosfor är några av de avgörande faktorer som 

möjliggör att växter ska kunna breda ut sig. Markanvändning i ett avrinningsområde speglar ofta 

statusen i en sjö, då ett ingrepp i natur oftast leder till en ökad näringstillförsel utöver det naturliga 

näringsflödet. Den markanvändning som tas upp i rapporten är skogsbruk, jordbruk och bebyggelse i 

form av avloppsystem.  

 I denna rapport undersöks sjön Trehörningen, intill Spersboda i Norrtälje kommun. Trehörningen är 

en grund sjö med flera tillflödande vattendrag av varierande storlek, varav utloppet samt ett av inloppen 

har reglerats. Tre av vattendragen rinner genom marker som påverkas av ett kalhygge, djurhållning och 

enskilda avloppsystem.  

Enligt flera boende i området riskerar sjön att växa igen. Det finns därför ett intresse från Spersboda 

samfällighetsförening att öka sin kunskap om sjön och hur den förmodade igenväxningen kan 

motverkas. Igenväxningen är problematisk för samhällets invånare då det begränsar olika möjligheter 

att bruka sjön. Vid utbredd växtlighet kommer till exempel möjligheten att bada, gå strandpromenader 

och att använda sig av båt att minska.  

  

 Syfte 
Syftet med denna rapport är att beskriva och kartlägga de hydrologiska förutsättningarna och 

näringstransporten i Trehörningens avrinningsområde för att förklara den förmodade igenväxningen. 

Rapporten ska även ge förslag på vilka problemområden som finns och hur omfattande dessa är. Tidigare 

studier av sjöar med liknande problem kommer att undersökas för att ge möjliga åtgärder, som kan 

minska igenväxningen.  

Syftet uppfylls genom att undersöka tillförseln av fosfor och kväve till sjön, avloppsreningen i 

samhället, de hydrologiska förhållandena runt sjön och litteratur kring ett liknande sjösystem. 

 

 Avgränsningar 
Rapporten syftar på att studera transporten av näringsämnena fosfor samt kväve och kommer inte att 

undersöka andra näringsämnen. Arbetet syftar inte till att undersöka biologiska processers påverkan av 

näringshalter eller i detalj beskriva dess utbredning. Arbetet kommer istället främst att inriktas mot 

hydrokemiska processer i mark och vatten, och mänskligt påverkade tillförselkällor. 

Vid vattenföringsmätningar skedde avgränsningar, men utgångspunkten var att mäta så många 

bäckars avrinning till sjön som var möjligt. På plats i fält uppstod dock oklarheter kring 

vattenföringsmätningar, då Spersboda består av ett flertal diken med stillastående till mycket låg 

vattenföring. Bäckens djup avgjorde om det gick att utföra vattenföringsmätningar. Vid stillastående 

djupare diken utfördes en provmätning vid den punkt där flödet bör vara högst, i mitten närmast ytan. 

Vid negativt flöde eller varierande flödesriktning antogs hela bäcken inte ha något flöde. Vid mycket 

låga vattenstånd (<5 cm) kunde inte utrustningen utföra en flödesmätning och vattendraget antogs inte 

ha något flöde. 
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2 Bakgrund 
I bakgrunden beskrivs de olika processer som tillsammans kan komma att påverka tillståndet av en sjö. 

Informationen i den här delen av rapporten ska finnas som stöd till diskussionen. Bakgrunden tar upp 

både naturlig och mänsklig påverkan. 

 

 Näringsämnen för primärproduktion 

Ett flertal olika ämnen är essentiella för organismers tillväxt, där ett för lågt värde förhindrar normal 

utveckling och tillväxt. Några typiska ämnen är kol, väte och syre samt ett antal olika växtnäringsämnen. 

Då kol, väte och syre generellt finns i stor tillgång är det framför allt tillgången på andra 

växtnäringsämnen som avgör växters tillväxt, där kväve och fosfor är de mest avgörande ämnena 

(Persson & Olsson 1992; Eriksson et al. 2011). Kväve och fosfor kallas tillsammans med svavel, 

kalcium, magnesium och kalium för makronäringsämnen. För tillväxt krävs kväve och fosfor i relativt 

stora mängder jämfört med de halter som det finns naturligt i marken. Det gör kväve och fosfor till de 

begränsande ämnen och utebliven tillgång på ett av dessa ämnen hindrar en ökande tillväxt (Eriksson et 

al. 2011). 

 Redfield et al. (1963) har visat att i öppna hav består växtplankton generellt av kväve och fosfor i 

molförhållande 16N:1P, vilket i vikt motsvarar 7N:1P, och således sker även förbrukning av dessa 

ämnen i samma förhållanden för växtplankton. Studier tyder dock på att detta förhållande är högre och 

mer varierande i sötvatten (Hecky et al. 1993; They et al. 2017). I sjöar och bäckar är det oftast fosfor 

som finns i för låg mängd och blir det begränsande ämnet för tillväxt (Persson & Olsson 1992).  

De näringsämnen som tillförs till en sjö är beroende av tillrinnande vattendrags masstransport. Alla 

inkommande vattendrag kommer att ackumulera näringsämnen till sjön. De utgående vattendrag som 

finns kommer bidra till en minskad halt av näringsämnen i sjön. Genom att beräkna skillnaden mellan 

inkommande och utgående masstransport, kan man få en indikation på om sjön är en sänka eller källa 

för näringsämnen (Johansson & Widerholm 2000). 

 

2.1.1  Kväve 

Kväve kan finnas i flera olika former och föreningar. I marken finns kväve både i form av oorganiska 

föreningar som nitrat (NO3
-) och ammoniumjoner (NH4

+) samt i organiska föreningar som ofta är 

lättlösliga i vatten. Kväve kan även lagras adsorberat till lera, då framför allt som ammoniumjoner. 

Dessa positivt laddade joner kan bindas väl i lerjordar bestående av skiktsilikater, såsom 

glimmermineral, på grund av att mineralens lager är negativt laddade. I matjord kan kväve bundet på 

detta sätt motsvara upp till 10 % av det totala kvävet i jorden (Eriksson et al. 2011). En stor mängd 

kväve finns också lagrat i organismer och annat organiskt material i mark och sjösediment i form av 

NH2
- grupper som bland annat proteiner. Detta kväve är dock mer svårtillgängligt och cirka 3 % av detta 

frigörs per år till mer lättrörliga kväveformer genom olika biologiska processer (Eriksson et al. 2011). 

En del av det lösliga organiska kvävet kan tas upp direkt av vissa organismer, men det huvudsakliga 

kväveupptaget i växter sker av ammoniumjoner och framförallt nitratjoner. Mikroorganismer kan 

mineralisera organiskt bundet kväve, en omvandling som frigör ammoniumjoner och på så sätt ökar 

tillgängligheten för växter. Den omvända processen kallas immobilisering. Dessa processer kommer att 

ske samtidigt, men i olika omfattning beroende på tillgången av respektive förening (Skoog et al. 2005; 

Eriksson et al. 2011).  

 Kväve rör sig i naturen genom ett kretslopp av flera olika föreningar, där omvandlingen sker från 

ammonium (NH4
+) eller ammoniak (NH3) till nitrat (NO3

-) kallas nitrifikation. Denna process sker i flera 

steg, enligt reaktionsformlerna 1, 2 och 3:  

 

 



 

3 

 

   NH4
+ ↔ NH3 + H+         (1)  

   2NH3 + 3O2 → 2NO2
- + 2H+ + H2O   (2) 

   2NO2
- + O2 → 2NO3

-         (3) 

 

Dessa reaktioner sker i mikroorganismer och kan ske på land och i sjöar. Vid anaeroba förhållanden kan 

även nitrat reduceras till kvävgas (N2), och således förs kväve ut till atmosfären. Detta steg kallas för 

denitrifikation (Skoog et al. 2005; Eriksson et al. 2011). 

 I marken kan syrefria förhållanden uppstå, detta är särskilt vanligt om marken är hårt packad eller 

vattenmättad. Det är mikroorganismerna och svamparna i marken som kommer att reducera nitrat till 

kvävgas vid syrefria förhållanden. Denitrifikation kan medföra en förlust av kväve till atmosfären. I en 

genomsnittlig åker kan upp till 25 % av tillfört kvävegödsel förloras genom denitrifikation, och på en 

urdikad och odlad mark som tidigare varit vattenmättad uppskattas det att 5 kg N/ha förloras per år 

(Eriksson et al. 2011). 

  Då det är det oorganiska kväveföreningarna som är växternas främsta kvävekälla är de särskilt 

relevanta att mäta. Ammoniumjoner är mindre rörliga än nitrat, mycket på grund av dess positiva 

laddning, vilket gör att det främst är nitrat som kommer att urlakas med vatten. Även det organiska 

kvävets kan urlakas i stor mängd, men dess påverkan på den växttillgängliga kvävehalten är osäker då 

mineraliseringen av det sker genom flera processer som är beroende av väder och andra 

markförhållanden (Eriksson et al. 2011). 

 

2.1.2 Fosfor 

Den främsta förekomsten av fosfor i naturen kommer från vittring av fosforrika bergarter som apatit 

eller kalciumfosfat (Stendal 2013). Fosfor tillförs också via antropogena källor som bland annat 

luftdeposition, gödsling av åkermarker och bristande avloppsanläggningar. Fosfor tillförs till vattendrag 

som lösta joner genom grundvattentillströmning och bundet i partiklar genom ytavrinning.  

Fosfor förekommer i mark och sjöar i olika former; antingen som fast organiskt eller oorganiskt 

bundet, eller som löst organisk eller löst oorganisk fosfor. Lösta fosfatjoner PO4
3- (aq) i vatten är direkt 

tillgängligt för växter, medan fast fosfor måste först mineraliseras för att bli växttillgänglig. Den kemiska 

jämvikten mellan löst och fast fosfor är förskjuten åt fast fosfor (Lerman & Baccini 1978). Att jämvikten 

är förskjuten åt fast fosfor medför att fosfor binder hårt till ämnen i marken, vanligast till envärda 

katjoner i lerjordar på åkermarker, vilket medför att fosfor i mobiliserbar form förekommer i ytterst liten 

grad (Eriksson et al. 2011). I ett vattendrag tillförs enbart 5 % av mobiliserbar fosfor. De resterande 95 

% av fosfor återfinns i partikulär bunden form, med 40 % organiskt bunden fosfor och resterande del 

som bundet till jordpartiklar, till exempel järnoxider såsom FeOOH (Jacobson et al. 2000). 

Den form fosfor upptar i vatten bestäms av redoxförhållanden i sjön, beroende av syrgas- och 

järntillgång. I aeroba förhållanden binds fosfor bland annat som järnhydroxidkomplex och bildar 

sediment (Lerman & Baccini 1978; Ulén 2005). Vid anaeroba förhållanden reduceras istället järn till 

Fe2+ 
(aq), och fosfatanjoner PO4

3- (aq) frigörs till vattnet igen. En viktig variabel för frigörelse av fosfor, är 

att nitrathalten samtidigt är tillräckligt låg då nitrat kan reduceras istället för Fe3+ (Ulén 2005). Halten 

av fosfatanjoner i vattnet korrelerar tydligt med ökande koncentration vid minskad syrgaskoncentration 

(O’Sullivan & Reynolds 2004). Fosfor förekommer också i bottensedimenten i form av organisk fosfor, 

som dock måste mineraliseras först för att bli tillgängligt för växter. Den sista förekommande formen i 

vattnet är lösta fosforjoner direkt tillgängliga för primärproduktion. Dessa tre former kallas mobil 

läckbenägen fosfor och är direkt tillgängliga för växters primärproduktion (Svelander & Huser 2016). 

Enligt Huser (2018) kommer dock majoriteten av den fosfor som tillrinner en sjö från olika punktkällor 

i landskapet att lagras som bottensediment.  

På sommaren och vintern, kan en negativ återkoppling uppstå i grunda sjöar, där en homogen 

temperatur uppnås i vattnet på sommaren, vilket främjar en ökad nedbrytning av organiskt material. 
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Syrebrist på botten kan frigöra fosforjoner från reducerade järnoxider och järnfosfater, en så kallad 

internbelastning. Utöver syrgasbrist, kan omrörande fiskar i vattnet tillsammans med vind, resuspendera 

bottensedimenten och frigöra fosfor, som blir tillgängligt för växternas primärproduktion (Huser et al. 

2016). Då fosforjoner övergår från bunden till löst form, bildas lättillgängliga näringsämnen för växterna 

och är den viktigaste faktorn för växtligheten i en sjö (Lerman & Baccini 1978). 

För att undersöka om internbelastning potentiellt sker, kan provtagning av bottensedimenten ge den 

totala halten fosfor som återfinns. Internbelastningen avgörs av den bundna faktion som är mobil och 

labil, och direkt kan bidra till växternas primärproduktion (Svelander & Huser 2016; Huser 2018). De 

halter av totalfosfor som finns bunden i sediment, korrelerar mot både djup och trofiklassificering. Figur 

2.1 visar hur en högre halt fosfor i bottensediment varierar mellan de olika trofiklassificeringarna av 

olika sjösystem (trofiklassificering presenteras i avsnitt 2.4). 

 

Figur 2.1 Observerad totalfosfor i bottensediment vid olika djup mellan olika trofiska statusar (Carey & Rydin 

2011). Med tillstånd. 

 

Den högre halten av tillförd fosfor till sjön, avgörs av den bundna fraktion som är mobil, och direkt 

kan bidra till växternas primärproduktion. Den totala mängden av tillförd fosfor från ytvattendrag och 

internbelastning, bestämmer således den primära produktion som växter kan växa genom. Ulén (2005) 

har visat att den minimala fosforhalten i sjöar för algtillväxt ligger på nivån, 5–10 µg/L totalfosfor.  

 

 Vattendirektivet 
EU:s ramdirektiv för vatten antogs år 2000 och har som syfte att säkerställa god vattenkvalitet och 

tillräckliga vattenmängder i alla EU:s länder. Sedan 2004 har vattendirektivet även ingått i svensk 

lagstiftning (Havs och vattenmyndigheten 2019b). Arbetet med vattenförvaltning bedrivs i cykler om 

sex år, där vattendrag först kartläggs och klassificeras. Sedan fastställs miljökvalitetsnormer för enskilda 

vattendrag och vilka åtgärder som bör göras för att uppnå en god vattenkvalitet. Allt detta sammanställs 

i en förvaltningsplan (Havs och vattenmyndigheten 2018). Detta arbete genomförs av 

vattenmyndigheterna, som är utvalda länsstyrelser. Totalt finns det fem vattendistrikt i Sverige, där en 

länsstyrelse är utsedd till vattenmyndighet för varje distrikt. De beslutar hur förvaltningen av vattnet ska 

se ut för de enskilda vattendistrikten med vägledning av Havs och vattenmyndigheten gällande ytvatten 

och Sveriges geologiska undersökning i grundvattenfrågor (Havs och vattenmyndigheten 2018).  

 Miljökvalitetsnormer är ett rättsligt verktyg som bestämmer vilken kvalitet som ska vara uppnådd 

och när. Vid införandet av vattendirektivet var grundkravet god status 2015. Undantag får dock göras 

för tidpunkten om det är tekniskt omöjligt, orimligt dyrt eller finns naturliga skäl som gör det omöjligt 

att nå god status (Havs och vattenmyndigheten 2019a). 
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 För klassificering av ytvattenförekomster bedöms vattnets kemiska status och ekologiska status. Är 

vattendraget kraftigt påverkat av människan används ekologisk potential istället för status. Vid 

bedömning av ytvattens ekologiska status bedöms dess biologiska, hydromorfologiska och fysikalisk-

kemiska egenskaper, samt halten av ett antal särskilda förorenande ämnen, se figur 2.2. Detta bestäms 

av varje enskilt land och skiljer sig från de kemikalier som bedöms vid kemisk status. Dessa faktorer 

vägs olika mycket, där de biologiska faktorerna vägs högst. De olika kvalitetsfaktorerna har flera olika 

egenskaper som vägs in i totalbedömningen, i de biologiska kvalitetsfaktorerna bedöms t.ex. fiskar och 

olika alger. Kvalitetsfaktorerna klassificeras i en femgradig skala: hög, god, måttlig, otillfredsställande 

och dålig (Vattenmyndigheterna u.å; Havs och vattenmyndigheten 2020).  

För kemisk status används endast god status eller ej god status. Totalt bedöms halterna av 45 olika 

ämnen som bestämts genom vattendirektivet, se figur 2.2. Ingen av dessa får överskrida de godkända 

halterna för att statusen ska vara god. I alla Sveriges sjöar överskrids dock halterna av kvicksilver och 

polybromerade difenyletrar. Dessa föroreningar är orsakade av atmosfärisk deposition, och för att inte 

förbise lokala utsläpp är det vanligt att redovisa en status exklusive dessa ämnen (Vattenmyndigheterna 

u.å). 

 Tillståndsklassificering av näringsämnen i sjöar 

För att bedöma näringstillståndet i en sjö används halten av totalkväve och totalfosfor. Även 

fosfor/kväve-kvoten kan vara relevant och används främst för att uppskatta förekomsten av 

kvävefixerande växter. Bedömningsgrund för en sjös klassificering ligger således på den totala mängd 

fosfor som finns i systemet, vilket begränsar växternas primärproduktion (Johansson & Widerholm 

2000). 

Dessa halter (se tabell 2.1) är menade att representera medelvärden under de angivna månaderna då 

halterna, särskilt för kväve, kan variera under året. Indelningarna är därför begränsade till mellan maj 

och oktober, för att årstidsvariationer inte ska påverka jämförelsen. Klasserna för fosfor kan relateras 

till termer som används för att beskriva olika produktionsnivåer. Klass 1 motsvaras således av oligotrofi, 

klass 2 mesotrofi, klass 3 & 4 eutrofi och klass 5 hypertrofi (se avsnitt 2.4). Gällande kvävehalter kan 

inte samma tolkning göras, då det främst är fosfor som avgör produktionsnivån. För kväve grupperar 

Figur 2.2. Bild över bedömningskriterier för ytvattenstatus. Illustration: André Hofstedt. 
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skalan endast typiska haltnivåer i svenska sjöar och ska inte relateras direkt till biologiska förhållanden 

(Johansson & Widerholm 2000).  

 Denna indelning används idag av Havs och vattenmyndigheten, som är ansvarig myndighet för att 

föra statistik över vattenkemin i Sveriges sjöar (Havs och vattenmyndigheten u.å) 

 

Tabell 2.1. Tillstånd för totala näringshalter i sjöar (μg/L) (Johansson & Wiederholm 2000). Dessa värden används 

idag av HaV. 

Klass Benämning Halt total fosfor maj-okt Halt total kväve maj-okt 

1 Låga halter ≤ 12,5 ≤ 300 

2 Måttliga halter 12,5–25 300–625 

3 Höga halter 25–50 625–1 250 

4 Mycket höga halter 50–100 1 250–5 000 

5 Extremt höga halter > 100 > 5 000 

 

För klassificering av vattendrag är dess avrinningsområde en viktig parameter. Vid många vattendrag 

behövs därför delavrinningsområden. Om ett vattendrags avrinningsområde är stort kommer 

masstransporten att vara stor, men det behöver inte betyda att marken i avrinningsområdet har ett förhöjt 

värde av näringsämnen (Johansson & Widerholm 2000).  

 

 Sjöklassificering utifrån näringsstatus och morfologi 

2.4.1 Sjöekosystem 

Ett sjöekosystem beror till stor del på den omgivning som finns runtomkring en sjö. De jordarter, 

bergarter och den markanvändningen som finns i avrinningsområdet ger upphov till halterna av 

näringsämnen i sjön. Nederbörd bildar mark- och grundvatten och avgör hur mycket tillrinnande vatten 

som finns tillgängligt. Markvatten utgörs av flöden som tar med sig näringsämnen, både in och ut ur 

sjön. Omsättningstiden är också en faktor som påverkar näringsstatusen för sjöklassificeringen (Skoog 

et al. 2005).  

 Omsättningstiden för en sjö är den tid det tar för ett vattenmagasin att ersättas, under förutsättning 

att allt vatten byts ut. Omsättningstiden är kvoten mellan den totala volymen (m3) av magasinet och 

vattenflödet (Qut) i utloppet (m3/år). Omsättningstiden (T) beskrivs enligt formel 4 (Grip & Rodhe 2016): 

 

   𝑇 =
𝑉

𝑄𝑢𝑡
     (4) 

 

Volymen som används i beräkningen tar inte till hänsyn att morfologin av en sjö kan påverka 

omsättningstiden. Formeln tar inte heller till hänsyn de vattenförluster som kan förekomma via 

avdunstning. Därför bör omsättningstiden betraktas som en osäker siffra. En kort omsättningstid ger 

upphov till bättre förmåga att klara en större grad av näringsbelastning, Vid kortare omsättningstid byts 

vattenmagasinet ut på kortare tid, vilket medför lägre ansamling av näringsämnen. En längre 

omsättningstid innebär att sjöar är känsligare för tillförsel av näringsämnen (Ulén 2005). Sjöns 

morfologi har en stor inverkan på omsättningstiden och en grund sjö skiljer sig mycket från en djup sjö. 

I grunda sjöar (<5 meters djup) uppstår ingen temperaturskiktning och omblandning av vatten kan ske 

hela året om. Det innebär att omsättningstiden gäller för hela sjön. I djupare sjöar uppstår en 

temperaturskillnad på sommaren, när ytvattnet är varmt och det djupa vattnet fortfarande är kallt. Den 

tid på året som en sjö är skiktad kommer främst ytvatten, ovanför termoklinen, att ersättas med nytt 

vatten. En total omblandning av sjön sker endast på höst och vår när allt vatten har samma temperatur 

och är isfri. Djupa sjöar har därmed en opålitligare omsättningstid än grunda sjöar. Det kan också finnas 
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isolerade vikar i sjöar, som är skyddad från påverkan av vind och vågor. En isolerad vik kan ha en helt 

annan näringsstatus än resterande delar av sjön på grund av högre omsättningstid (Skoog et al. 2005). 

Ett sjöekosystem kan delas in i tre zoner: litoralen, profundalen och pelagialen (se figur 2.3). 

Litoaralen är den del av sjön som är mest artrik och har högst biologisk produktivitet. Zonen finns 

närmast strandkanten och är indelad i flera olika växtzoner. Vilka typer av växtzoner som återfinns 

varierar och är i hög grad beroende på sjötypen. Vegetationen varierar kraftigt beroende på de vind- och 

våg förhållanden som råder. Till exempel kan vegetationen växa kraftigt i isolerade vikar. Det finns fem 

växtzoner i litoralen och den första, närmast land kallas för övervattensväxter (1). Här växer bladvass 

och olika starrarter. De växer i anaeroba sediment och kräver mycket solljus. När en ny gröda ska gro 

behöver den växa upp snabbt över vattenytan, för att kunna ge syre till sina rötter. Utbredningen av 

övervattensväxter beror därför till stor del av grumligheten i sjön. Flytbladsväxter (2) är den andra zonen 

och består bland annat av gul och vit näckros, gäddnate och vattenpilört. Dem är mycket anpassade till 

att klara påverkan från vind och vågor, men återfinns ändå framförallt vid isolerade vikar och växer 

mellan 0,5–3 meters djup. Mellan och utanför flytbladsväxterna finns den tredje zonen. 

Långskottsväxter (3) är olika arter av nate och slinge (se figur 2.4). De växer framförallt under vatten. 

Den fjärde zonen består av kortskottsväxer (4) som i synnerhet är notblomster och braxengräs. Den sista 

zonen består av alger och mossor (5), som är mycket viktiga för alla organismer och djur i sjön. 

Påväxtalger finns på stenar, hällar och även på partiklar i och på botten. Dem är den första delen av sjöns 

näringskedja (Skoog et al. 2005).  

 Profundalen börjar där litoralen slutar. Gränsen kallas kompensationspunkt och är den linje som 

solljus inte längre räcker till för att bidra till fotosyntes. Profundal sträcker sig sedan till sjöns djupaste 

delar. Den del av vattnet som finns ovanför profundalen, men som inte ligger intill en strandremsa kallas 

för pelagial. Här sker primärproduktion av växtplankton, som har stor tillgång till solljus. De plankton 

som inte konsumeras i pelagialen, kommer sedimenteras och bli föda åt bottensamhället i sjön (Skoog 

et al. 2005). 

Figur 2.3. De tre olika områdena, Litoralen, Profundalen och Pelagialen, i ett sjöekosystem. I litoralen finns fem 

olika växtzoner, som visas på bilden med röda streck: 1. Övervattensväxter, 2. Flytbladsväxter, 3. 

Långskottsväxter, 4. Kortskottsväxter & 5. Alger, mossor. Illustration: Christoffer Grunewald. 
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2.4.2 Oligo-mesotrofa sjöar 

En oligotrof miljö syftar på en låg biologisk produktivitet och är näringsfattig, medan en mesotrof sjö 

är svagt näringsrik. En oligotrof sjö brukar framförallt förekomma i landskap med mycket urberg 

och/eller tillsammans med en urlakad jordart (mager morän) (Nationalencyklopedin u.å a). Skillnaden 

mellan oligotrof och mesotrof sjö kan vara svårt att avgöra i fält, då vegetationen ser ungefär likadan ut. 

Det är den kemiska indelningen som skiljer de två sjötyperna åt. En oligotrof sjö klassificeras med låga 

halter av totalfosfor och en mesotrof sjö får inte överstiga måttliga halter av totalfosfor (se avsnitt 2.3; 

Naturvårdsverket 2011a).  

 Den biologiskt lågproduktiva miljön medför en låg andel växtlighet i sjöns area och för att bibehålla 

klassificeringen näringsfattig, bör växtligheten inte täcka mer än 20% av sjöytan och 50% av 

strandkanten. I en mesotrof sjö, till skillnad från en oligotrof sjö, växer perenner vid litoralen och 

vasstrån samt annan högre vattenvegetation kan finnas till en begränsad utbredning vid strandkanten. 

Undantag ges för isolerade vikar, där kan vegetationen vara artrikare (Naturvårdsverket 2011b). Vid 

stranden finns oftast växter av starr istället för bladvass. Starr är ett släkte med tunnare gräs, där de olika 

arterna kan användas som indikatorer på sjöns näringsmiljö (Andersson & Lennmark 1993).  

Oligotrofa sjöar kan delas in i två kategorier, oligotrofa klarvattensjöar och oligotrofa humösa sjöar. 

En klarvattensjö förekommer framförallt vid högt belägna delar av landskap, runt omkring hällar eller 

dalgångar av morän. Oftast är stränderna bestående av blockig morän och har inte särskilt stora 

tillrinningsområden. Detta medför en låg organisk halt i vattnet och förklarar varför den biologiska 

produktiviteten är låg. Växtligheten som dominerar är framförallt kortskottsvegetation. Dessa växter 

finns närmast kompensationspunkten och kan täcka stora delar av sjöbotten. När strandkanten inte är 

för brant kan det förekomma glesa bestånd av bladvass. Förekomsten av långskottsväxter är sparsam i 

dessa sjöar (Skoog et al. 2005).  

 Inom humösa oligotrofa sjöar, domineras sjöbotten av dy. Den humösa sjön återfinns i princip inom 

samma typer av landskap som den oligotrofa klarvattensjön, men med ett större tillrinningsområde och 

med större inslag av skogsmark. Inom skogsmarken återfinns större andelar av myrmarker, vilket ger 

surare tillrinnande vatten. Den sura miljön gör att organiskt material bryts ner långsamt, vilket skapar 

mycket sediment. Den stora mängden sediment kommer alltid ha en stor efterfrågan på syre och därav 

kommer sjön alltid ha ett underskott av syre. Det naturligt sura vattnet gör vattnet mjukt och många 

partiklar kommer att finnas i suspension. På grund av dålig instrålning av solljus kommer det finnas 

dåligt med växtplankton och artrikedomen i sjön är lägre än för klarvattensjöar. Det finns sparsamt med 

vegetation i sjön och när det förekommer är flytbladsväxter den dominerande växtzonen, men 

Figur 2.4 T.v. Långskottsväxter av arten Axsling (Borgiel 2007). T.h. Övervattensväxter av arten Bladvass.  

Foton: Christoffer Grunewald. 
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förekommer vid djupare delar av sjön. Lång- och kortskottsväxter förekommer nästan inte alls på grund 

av den dåliga solinstrålningen (Skoog et al. 2005). 

 

2.4.3 Eutrofa sjöar 
Sjöar med en förhöjd tillförsel av näringsämnen benämns Eutrofa sjöar. Detta leder i första hand till 

biologiska förändringar, med bland annat ökad växtlighet. I kraftigt övergödda sjöar minskar ofta antalet 

arter av alger och plankton och utbredningen av cyanobakterier, som kan vara giftiga, ökar 

(Naturvårdsverket 1993). 

 Ett annat karakteristiskt drag för eutrofa sjöar är förtätning och förändring av växtligheten nära 

stranden. Bladvass breder till exempel ofta ut sig och förtätas i näringsrika sjöar och kan växa på upp 

till tre meters djup. I öppnare delar kan vissa undervattensväxter hämma tillväxten av plankton, vilket 

medför att artvariationen kan variera mycket i eutrofa sjöar (Andersson & Lennmark 1993; 

Naturvårdsverket 1993). 

 Eutrofiering leder ofta till en igenväxning av sjön, då en ökad produktion och sedimentation av 

plankton leder tillsammans med en utökad växtlighet till att sjöbotten höjs. Denna process har i många 

sjöar förstärkts ytterligare genom sänkning av vattennivån i sjöar, då det frigör sjöbotten för växter, och 

påskyndar därmed uppbyggnaden av döda växtrester längs stranden (Naturvårdsverket 1993). 

I eutrofa sjöar kan syrebrist uppstå, på grund av den ökade produktionen av organismer, som sedan 

bryts ned. Den nedbrytning som sker kommer att konsumera syre och organiskt material. Vid för hög 

tillförsel av växtdelar till sjöbotten, kommer syreförbrukningen att överstiga tillgängligt syre, och 

syrebrist uppstår i systemet. Syrebrist kan leda till fiskdöd och ändrade mikrobiella processer (Persson 

& Olsson 1992). Nedbrytningen och fotosyntesen bestämmer till hög graden de redoxförhållanden som 

uppstår i en sjö. Redoxförhållanden bestämmer till exempel källor för syrgas och skillnader i 

elektropotentialer, vilket medför att olika former av näringsämnen binds till olika partiklar genom att 

ändra sina oxidationstal (Lerman & Baccini 1978). Syrebristen kan då leda till att kväve, fosfor och 

svavel frigörs ur sedimentet. Detta är dock ovanligt i grunda sjöar, då syre enklare kan blandas ner till 

botten med hjälp av vind (Persson & Olsson 1992). 

 

 Olika faktorer som påverkar vattenstatus i vattendrag och sjöar 

2.5.1 Avloppsreningssystem 
Det spillvatten som produceras i ett hushåll måste renas innan det släpps ut i naturen och för en hållbar 

miljö behövs ett fungerande avloppssystem. Det finns två huvudtyper av avloppssystem, kommunal 

rening och enskilda avlopp. Beroende på vilket avloppssystem som installeras påverkar det omgivningen 

på olika sätt.  

Den vanligaste reningen i Sverige sker genom kommunala reningsverk, vilket främst gäller för 

storstadsregioner och inte landsbygden. Reningsverken tar hand om spillvattnet genom rening från 

näringsämnen och annat som följer med i avloppen i tre huvudsakliga steg; mekanisk, kemisk och 

biologisk rening (Nationalencyklopedin u.å b). Den mekaniska reningen tar bort föremål genom att sila 

det inkommande vattnet genom olika galler och sandfilter. Den kemiska reningen sker bland annat 

genom flockning. Flockning sker när en fällningskemikalie, till exempel järn(III)sulfat, tillsätts i vattnet. 

Järnkatjoner attraherar fosfatanjoner och koaguleras till sedimenterande partiklar. Detta skapar pellets 

av metallfosfat och renar vattnet från både löst fosfor och fosforpartiklar  

Den biologiska reningen som sker i nästa steg renar vattnet från kväve genom två olika processer. 

Nitrifikation och denitrifikation är processer som innebär växlingar mellan aeroba (luftade) och 

anaeroba (oluftade) bassänger. Det är de biologiska mikroorganismerna som omvandlar ammonium 

(NH4
+) till nitrat (NO3

-), detta steg kallas för nitrifikation Sedan omvandlas nitrat ner till nitrit (NO2
-) 

som sedan omvandlas till kvävgas (N2). Se avsnitt 2.1.1. för reaktioner och utförligare beskrivning.  
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Kvävgasen kan sedan släppas ut med ventiler till atmosfären. Metoderna renar vattnet effektivt och de 

halter av näringsämnen som släpps ut i vattnet kontrolleras noggrant av reningsverket (Stockholm vatten 

och avfall u.å). 

 Det andra alternativet för avloppsvattenrening är enskilda avlopp och består av ett flertal olika 

varianter, som alla är anpassade till hushållens och markens förutsättningar. I glesbyggda områden är 

det vanligt att använda sig av enskilda avlopp. De befintliga alternativen för enskilda avlopp har brister. 

Med högre miljöskyddsnivå kommer också högre installations- och driftskostnader. Miljöskyddet 

påvisar hur bra reningen blir innan vattnet släpps ut. De olika systemlösningarna kan filtrera bort 

miljöpåverkande ämnen, framförallt kväve och fosfor, med varierande grad. Det som är gemensamt för 

alla enskilda avlopp med vattentoalett i hushållet är en slamavskiljare, men vid endast BDT-vatten (bad-

, disk- och tvättvatten) krävs inte en slamavskiljare (Avloppsguiden 2009).  

Ett hushåll med vattentoalett måste enligt 12 § i förordningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd ha en rening som består av fler reningsanläggningar än slamavskiljare 

(Naturvårdsverket 2008). En slamavskiljare är en trekammarbrunn, som anläggs för att ansamla slam 

(organiskt sediment). I slamavskiljaren finns väggar som minskar vattnets flödeshastighet, och istället 

låter partiklar sedimentera. Reningen i detta steg tar endast bort 5–10 % av kväve- och fosforhalterna. 

För att skapa en mer grundlig rening av vattnet, leds avloppsvattnet bort till en infiltrationsyta, 

beståendes av grövre grus, via ett ihåligt rör. Här sker en stor del av fosforreduktionen genom biologisk 

rening. Reduktionen av näringsämnen är till stor del relaterad till hur länge infiltrationsytan varit i bruk. 

Upp till 5 år efter installationen beräknas fosforreduktionen att vara runt 80 %, efter 10 år reduceras 50 

% av fosforn och efter 20 år reduceras 25 % av fosforn. I detta steg reduceras inte kvävehalterna i lika 

stor utsträckning som fosforn. Kvävet omvandlas från ammonium till nitrat, som är en lättrörlig molekyl 

som kan föras bort från infiltrationsjorden med hjälp av vattnet. Den biologiska reningen är svår att 

skapa naturligt och därför blir kvävehalterna högre från enskilda avlopp (Naturvårdsverket 2003b).  

 Det finns också andra alternativ som hjälper till att rena mer effektivt. Detta kan innebära mer eller 

mindre omfattande installationer av enskilda avlopp och hushållet kan belastas kraftigt ur ett ekonomiskt 

perspektiv. De alternativ som finns är bland annat installation av fosforfilter, minireningsverk eller 

specialtillverkade toaletter som för bort fekalier till en sluten tank. Ett fosforfilter placeras under 

infiltrationsytan och fäller ut fosforn på liknande sätt som i ett reningsverk. Detta filter bör anses som 

en engångsartikel och måste bytas ut efter cirka tre år. Ett minireningsverk fungerar praktiskt taget som 

ett kommunalt reningsverk, men i mindre skala. En sluten tank är en enklare lösning, men kräver 

regelbunden tömning vid omfattande drift. En sluten tank brukar vara ett vanligt alternativ för 

fritidsboende. Kostnader för installation och driftkostnaderna varierar stort beroende på vilken 

systemlösning som används (Avloppsguiden 2009). 

 

2.5.2 Effekten av ett kalhygge 
Vid ett kalhygge (se figur 2.5) kommer in- och utströmningsområden att påverkas av den minskande 

upptagningsförmågan som den befintliga vegetationen stod för, där grundvattenytan höjs till följd av 

avverkning. Vid en höjd grundvattenyta, ökar också ytavrinningen från den mättade marken. Utöver 

minskad vattenförsörjning till träden, leder också ett kalhygge till lägre evapotranspiration efter 

avverkning (Magnusson 2015).  

Vid ett kalhygge kommer marken få ett stort tillskott av förna, vilket leder till en ökad 

mineraliseringshastighet av kväve och fosfor. Detta gynnas ytterligare av hög luftfuktighet, men kan 

hämmas av syrebrist som kan uppstå med en stigande grundvattenyta. Kort efter avverkning finns det 

få växter kvar som kan ta nytta av den plötsligt frigjorda näringen, vilket leder till att en stor mängd 

kväve och fosfor kan sköljas ut från marken (Grip & Rodhe 2016). Denna näringsförlust till vatten tros 

inte ha en stor påverkan på närliggande vattenmiljöer då näringsurlakningen främst sker i form av 

organiskt kväve. Detta är dock beroende på områdets läge och storlek, samt i vilken omfattning 
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mineralisering sker. I södra Sverige återgår urlakningen till normal mängd efter något år, men kan i 

norra Sverige vara svagare och fortgå i upp till tio år. Exakt hur mycket ett kalhygge påverkar 

näringstillförsel till ett vattendrag är osäkert, men studier tyder på att påverkan är större än vad som 

tidigare trotts och att retentionen av näringsämnen minskar vid avverkning (Akselsson et al. 2004; 

Magnusson 2015). 

 

Figur 2.5. Ett kalhygge i Trehörnings avrinningsområde. Foto: Christoffer Grunewald. 

 

2.5.3 Effekten av jordbruk 

Tillförsel av näringsämnen från åkermark till bäckar beror till stor del på gödsling och markens naturliga 

packningsgrad. Vid hårt packade marker eller efter långvarig torka kan yterosion av markbundna 

partiklar öka kraftigt. Infiltrationskapaciteten minskar då och nederbörden kommer rinna av till största 

del som ytvatten. För ett effektivt jordbruk behövs tillförsel av näringsämnen. Det som framförallt 

används inom jordbruket är konstgödsel och för djurhållning används stallgödsel. Främst innehåller 

gödseltyperna kväve, fosfor och kalium och i mindre grad förekommer bland annat svavel, kalcium och 

magnesium. Konstgödsel består i huvudsak av oorganiska produkter i form av mindre kristaller och 

sprids därför enkelt över en stor yta. Konstgödsel löser upp sig snabbt vilket medför en snabb 

verkningsgrad (Nationalencyklopedin u.å c). Fosfor har hög löslighet i gödsel och en högre halt av fosfor 

kommer därför påträffas i de områden där gödsel använts. Detta medför att även en liten verksamhet i 

ett stort avrinningsområde kan stå för en stor del av fosfortransporten (Ulén 2005). Fosfor i stallgödsel 

tillför högre halter till vattendrag, då stallgödselns kemiska sammansättning gör fosfor extra rörlig 

(Eriksson et al. 2011). 

I och med att kväve både kan förekomma som nitrat (NO3
-) och ammonium (NH4

+) i marken, beror 

dess utlakning från jordbruksmark i vilken form den förekommer i. Undersökningar visar på att 

jordbruksgrödor tar upp näringsämnen i mängder om 10–300 kg/ha per år och krävs således i relativt 

stora mängder för god tillväxt. En kraftig gödsling tillför mer näringsämnen till jorden än vad grödan 

behöver för att växa och vid kraftig nederbörd finns risken för att näringsämnen transporteras bort från 

åkermarken. Det kväve som tillförs från mark bestäms av en rotzons välbefinnande och är avgörande 

för markens förmåga att hålla kvar kväve, på grund av rotsystemets förmåga att hålla kvar vatten och 

näringsämnen. Detta kan göras genom jordbearbetning, dränering och bevattning (Eriksson et al. 2011). 

Bindning till envärda katjoner, järn, aluminium och kalcium, på åkermark beror på markens pH-

värde. Vid låga pH-värden bildas saltföreningar av antingen aluminiumfosfat (AlPO4) eller järnfosfat 

(FePO4), med en låg löslighet. Vid högre pH-värden i kalkrika jordar bildas kalciumfosfat (CaHPO4) av 

låg löslighet (Ulén 2005). Tillgången av fosfor på åkermark skiljer sig mot en skogsmark, där gödsling 

har ökat fosforkoncentrationen på åkermarken. I de svenska matjordarna för Mälardalsregionen 

återfinns fosforhalter av genomsnitt 10 mg P/100 g jord, med en klassificering av 4 på 5 gradig skala av 

fosforkoncentrationer. Absorptionen av fosfor och mättnadsgraden på åkermarker styrs av tillgången på 
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järn, aluminium och lera, och för jordar med en hög halt av kalk och hög pH-halt minskar risken för att 

fosformättnadsgraden nås (Ulén 2005). En högre vittring tillåter en högre specifik ytarea av positiva 

metallkatjoner att binda fosfor. Detta ger att lerjordar har generellt bäst förutsättning av jordarter för att 

hålla kvar kväve och fosfor medan jordar med sämre fosforfixering kan ha betydande fosforförluster till 

vattendrag.  

Utöver fosformättnadgraden i en jord, är det viktigt att veta hur jordarten beter sig vid eroderande 

processer som ytavrinning. I leror kommer erosiva ytflöden att transportera markpartiklarna som 

aggregat till bäckdraget. På de åkrar där rotupptagningsförmågan är god blir leraggregaten mer 

sammanhållande, vilket ger en lägre fosforutlakning. Åkermarker med hög lerhalt behåller därför fosfor 

väl (Naturvårdsverket 2003a; Fölster & Djodijc 2015). Ytvatten från jordbruksmarker, speciellt i 

Mälardalsregionen med mycket lera i slätterna innehåller dock höga halter av totalfosfor där en typisk 

koncentration är 0,15 mg/l. Koncentrationen av fosfor minskar dock vid minskad vattenföring, då en 

högre andel av vattnet i vattendragen kommer från grundvatten. Detta vatten har inte runnit igenom 

åkermarken i samma utsträckning, och har därför en mycket lägre koncentration av fosfor bundet i sig 

(Ulén 2005). 

 

2.5.4 Åtgärder mot igenväxning i tidigare fallstudier 

Problematik i sjöar finns runtomkring i landet och flera olika lösningar har arbetats fram. En vanlig och 

oftast den första åtgärden mot igenväxande stränder görs med vassklippning, där befintlig vegetation tas 

bort och skapar mer sjöarea. Detta löser dock inte ursprungproblemet med tillförsel av näringsämnen 

till sjön. Vid klippning behöver det identifieras ifall ytbladsvegetation eller undervattenvegetation ska 

klippas bort. Ifall undervattenvegetation som förbrukar fosfor från både sediment och löst i vattnet tas 

bort, kommer växtplankton att förökas istället (Pettersson 2001).  

Genom att istället minska tillförseln av näringsämnen från de läckande bottensedimenten, så att 

internbelastningen minskar kan även tillförseln av fosfor i vattnet minska, om internbelastning är en 

betydande källa till det. För att minska fosforkoncentrationerna kan kemiska ämnen med aluminium 

eller kalcium tillsättas i vattnet som binder till de lösta fosforjonerna och fälls till botten. 

Primärproduktionen begränsas därmed, vilket ger en minskad tillförsel av organiskt material som ska 

brytas ned. Detta ökar både syrgasförhållandena, samtidigt som siktdjupet förbättras i sjön (Svelander 

& Huser 2016). En annan metod för att minska fosforkoncentrationen är förändring av 

redoxförhållandena i sjön genom att föra ned syrgas och lufta de dyiga bottensedimenten, där anaeroba 

förhållanden råder. Lösta fosforjoner binder då igen till sedimenten. Denna metod ger dock bara 

temporära resultat, och om luftning avbryts kommer förhållandena att återställas. De olika åtgärderna 

visas i tabell 2.2, med hänsyn till effektiviteten och resultatet av de olika delarna. 

 

Tabell 2.2. Olika åtgärder och effektivitet för att minska internbelastning av fosfor, utifrån olika parametrars 

effektivitetsgrad. Färgkoder blå för mycket bra (MB), grön för bra (B), gul för måttlig (M) och röd för dåligt (D) 

(Huser et al. 2016). Med tillstånd.
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I en fallstudie kring ett grunt sjösystem, Långsjön i Stockholm, tillfördes under 1940–talet en stor 

mängd orenat avloppsvatten från närliggande bebyggelse. Det orenade avloppsvattnet medförde en 

förhöjd fosforhalt i sjön och efter en tid bidrog detta till en högre halt av fosfor i sedimenten. En 

undersökning av sjön påbörjades 2005 och internbelastning bedömdes vara en stor källa för 

fosfortillförseln (Värnhed 2009). För att minska mängden fosfor upprättades en åtgärdsplan med ett 

försök att tillsätta fällningskemikalier i form av polyaluminiumklorid. Undersökningar visar att åtgärden 

sänkte sjöns fosforklassifikation från klass 5 till klass 2, då över 100 µg/L fosfor uppmättes innan åtgärd 

och 27 µg/L uppmättes efter åtgärd (se avsnitt 10.1, figur 10.1). Samtidigt sjönk också 

algblomningskoncentrationen, och siktdjupet ökade i sjön (se avsnitt 10.1, figur 10.2). 

Syrgaskoncentrationen förbättrades också i sjön efter åtgärden, vilket dock delvis antogs bero på 

minskande isbeläggning under dåvarande vinter. Åtgärdsmetoden med fällningskemikalie visade sig 

framförallt god för grunda oskiktade sjöar. Att enbart minska de lösta fosfatjonerna i vattnet som tillförts 

från bottensedimenten medför dock inte att internbelastningen minskar vilket kan förklara Långsjöns 

fortsatta sänkta fosforhalter (Svelander & Huser 2016). Däremot kommer de läckande sedimenten i dyn 

att binda till kemikalierna och fördröja frigörelsen av fosfor från sedimenten (Pettersson 2001). 

 

2.5.4.1 Åtgärders livslängd 

Åtgärdernas effektivitet mot internbelastning är beroende på tidsåtgång och hur ofta de utförs. För 

aluminiumfällning påverkas bindningen mellan fosfor och aluminium av halten tillgängligt organiskt 

material i sjön, då bindningen förhindras något. Detta problem gäller i humösa sjöar, med hög halt av 

organiskt material (Huser 2018). För till exempel sedimentoxidering (luftning) krävs en kontinuerlig 

luftning av bottensedimenten för att fosfor ska fortsätta vara bundet (Pettersson 2001; Huser et al. 2016). 

För de andra metoderna ges istället andra för- och nackdelar, där främst fällning med aluminium 

påverkar de enskilda faktorerna bäst, se tabell 2.2. De olika åtgärdernas livslängd kan förbättras, i 

kombination av minskad internbelastning, men längst effekt av åtgärderna ges vid minskad tillförsel av 

näringsämnen från områdets vattendrag (Huser et al. 2016). Genom att senare muddra de fosforrika 

sedimenten som bildats efter luftning eller fällningsmetoder, kan den fällda fosforn fås ut ur sjön vilket 

ger en permanent minskning. Muddring kan dock skapa problem om det utförs ojämnt, då sediment kan 

resuspenderas och frigöra fosfor igen. Det är dessutom dyrt och kräver många arbetstimmar (Pettersson 

2001). De olika åtgärdernas effektivitet beror också på vad för sjösystem som åtgärden införs mot. I 

fallet för Långsjön, Stockholm, har sjön ett grunt medeldjup vilket medför andra lämpligheter av de 

olika åtgärderna. För djupare sjöar kan istället andra åtgärder fungera bättre, vilket framgår i tabell 2.3. 

 

 Tabell 2.3. Lämpligheten mellan de olika åtgärderna för grunda och djupa sjöar. Färgkoder grönt indikerar 

lämplig åtgärd (L) och grå indikerar olämplig åtgärd (O). (Huser et al. 2016). Med tillstånd. 

  

 Al 

Fällning 

Luftning Muddring Phoslock Syre-

sättning 

Biomanipulation/

utfiskning 

Utpum-

pning 

Grund L O L L O L O 

Djup L O L L L O L 
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3 Områdesbeskrivning 
Området Spersboda består av 197 byggnader och 91 personer är folkbokförda i Spersboda (SCB 

2015a;b). Sjön Largen har ett delavrinningsområde som är 5,42 km2 stort. Det totala avrinningsområdet, 

som också innefattar Trehörningen och vattendraget till Losjön, är 10,45 km2 stort (SMHI 2020a). 

Trehörningen består av Spersbodaviken (NV), Marenviken (NÖ) och ett utlopp i söder. Sjöns 

morfologi kan beskrivas som ett Y och majoriteten av inloppen, som består av ett antal små bäckar, 

rinner till Spersbodaviken. Marenviken har ett stort och otydligt inlopp, som kan stå still eller flöda mot 

norr ifrån sjön vid höga flöden och vind från söder. Det finns ett inlopp från Largen, även utloppet för 

Largen, som regleras av en permanent betongklack. Bäcken vid kalhygget, enligt de boende, är det enda 

inloppet med permanent flöde. Båda dessa vattendrag visas i figur 3.1. 

Längs sjöns nordliga delar ligger Spersboda samhälle och vid Spersbodavikens norra strandkant finns 

två hästhagar. Vid höga vattenstånd höjs vattennivån i sjön och översvämmar en av de två hästhagarna. 

Trehörningen ligger i en lokal sänka och omges av klippor vid sjöns södra och östra del. Sjöns västra 

delar har låglänt topografi, där de flesta inlopp också finns. Små till stora diken rinner ner till sjön, främst 

i NV-S riktning. Under sommartid är avdunstningen som högst, och enligt de boende i området torkar 

tillflödesdikena upp (Johansson & Viredius 2019).  

Enligt en undersökning består Trehörningens ytväxtlighet främst av gul näckros, vit näckros och 

gäddnate, tillsammans med vass, säv och smalkaveldun (Länsstyrelsen i Stockholms län 2008). Sjön 

räknas som måttligt näringsrik. Från de boendes observationer anses Spersbodaviken vara den delen 

som är mest drabbad av igenväxning. Det är den generella uppfattningen att bottensedimenten består av 

dy och gyttja, speciellt i Spersbodaviken. Sjön är grund med ett maxdjup på 5,1 meter i öst och 

Spersbodaviken har ett medeldjup på ungefär 1–2 meter enligt figur 3.2. 

Figur 3.1. T.v. Utloppet från Largen till Trehörningen, som är reglerat med en betongklack. T.h. Det permanenta 

inloppet, intill kalhygget, som i folkmun kallas farmorskällan. Foto: Christoffer Grunewald. 
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Spersboda samfällighetsförening har 

arrangerat sjörensningsdagar, mellan en och 

två gånger per år. Under dessa dagar har 

vassklippning och rensning av inlopp 

genomförts för hand. Förslag på åtgärder har 

rekommenderats av Stockholms läns sjö- och 

fiskevårdskonsult. Dessa åtgärder innefattar att 

rensa upp inloppet från delavrinningsområdet 

Largen, filtrera dikena från 

sommarstugeområdet, säkerställa en något 

högre vattennivå i sjön, samt mekaniskt 

avlägsna biomassa från sjön (Johansson & 

Viredius 2019). 

Inom området används inte kommunalt 

vatten och avlopp. I rapporten VA-plan från 

Norrtälje kommun (2018) rankar kommunen 

de olika områden i kommunen efter behov av 

kommunalt vatten och avlopp. I denna lista 

rankas områden på en skala mellan 1 (hög 

prioritet) till 4 (låg prioritet). Riala-Sättra 

området bedöms till klassificeringen 4. Detta 

på grund av god grundvattenkvalité, som 

klassas till Klass 1 (450 liter/hektar och dygn). 

Det anses även att många inom området har 

WC-avlopp, även fast markförutsättningar inte 

är optimala för enskilda avlopp. Med 

motivering till detta ger kommunen området 

lägst prioriteringsgrad att få kommunalt vatten 

och avlopp (Norrtälje kommun 2018). 

 

 Markanvändning 

Markanvändningen i avrinningsområdet, se figur 3.3, består till stor del av barrskogsmark, vars förna är 

svårnedbrytbar och näringsfattig (Eriksson et al. 2011). Jordarterna består främst av sandig morän, 

postglacial sand och kärrtorv. Sjöns strandkanter består antingen av flack kärrtorv eller branta 

bergsklippor. Jordarterna runt sjöns lägre delar, där de större bäckarna rinner igenom, består av en 

blandning av sandig morän, kärrtorv och lergyttja. På höjderna återfinns sandig morän och 

isälvsavlagringar. Torvjordar består av humifierat organiskt material med några viktprocent av kväve, 

vilket ger ett naturligt näringstillskott till bäckarna (Magnusson 2015). Inom avrinningsområdets 

nordvästliga del återfinns ett kalhygge. Den totala markanvändingen i avrinningsområdet visas av figur 

3.4, och de underliggande jordarterna i avrinningsområdet visas i figur 3.5. 

Spersboda har en historia som en jordbruksby och kan ses i gamla skifteskartor från 1700-talet. 1906 

togs ett beslut som reglerade utloppet från Trehörningen för att försörja en kvarn nedströms vid Wira 

bruk och denna dom gäller än idag (Mark- och miljööverdomstolen 2003; Wedblad 1906). Storleken på 

byn var cirka 200 hektar och bestod av en blandning mellan åker-, ängs- och skogsmark. Spersboda har 

sedan mitten på 1900–talet haft en fritidsbebyggelse och är inte längre en jordbruksby (Spersboda 

Samfällighetsförening u.å; Norrtälje kommun 2016). 

Figur 3.2 En sjödjupskarta över Trehörningen. Till NV 

ligger Spersbodaviken, NÖ ligger Marenviken och utloppet 

i sjöns södra del (Länsstyrelsen i Stockholms län 1981). 

Med tillstånd. 
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Figur 3.4. Markanvändning i det totala avrinningsområdet (SMHI u.å). Illustration: John Winlund. 

 

Figur 3.3. Karta över Trehörningens avrinningsområde och det närliggande samhället Spersboda. 
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Figur 3.5. Jordartskarta över Trehörningens avrinningsområde. Illustration: John Winlund.  

© Sveriges geologiska undersökning.  

 

 Tidigare undersökningar 

3.2.1 Stockholms länsstyrelse  

Länsstyrelsen i Stockholms län har gjort en omfattande undersökning av sjöarna i Rialaområdet på 1970-

talet. I denna rapport beskrivs sjöarnas tillstånd, vattenomsättning och påverkan från föroreningar. 

Undersökningen utfördes bland annat för att i framtida studier kunna jämföra från tidigare studier då 

sjöarna var relativt orörda (Länsstyrelsen i Stockholms län 1981). Mätningarna utfördes i den djupaste 

delen av sjön eller i mitten av sjön, om djupet var okänt, och presenteras i tabell 3.1. I inledningen ges 

en kortare beskrivning av varje sjö som undersökts och Trehörningens beskrivning lyder enligt följande;  

 

“Måttligt näringsfattig. Undersökningarna visade att den nordvästra viken 

(Spersbodaviken) är grund (1–2 m) och med utbredda vassar. 

Sommarstugebebyggelse återfinns i den norra delen. Djupkarta upprättad av 

länsstyrelsen. Maximidjup: 5,1 meter. Sänkt ca 0,75 m 1906.” 

 (Länsstyrelsen i Stockholms län 1981, s. 7) 

 

Tabell 3.1. Mätvärden från länsstyrelsens undersökning av Trehörningen (Länsstyrelsen i Stockholms län 1981). 

Datum Provtagnings 

djup (m) 

Siktdjup (m) Temperatur 

°C 

Tot-P 

(μg/L) 

NH4-N 

(μg/L) 

NO3-N 

+ NO2-N 

(μg/L) 

Tot-N 

(μg/L) 

02.04.76 1,0 >3,9 4,5 10 261 60 920 

20.07.76 1,0 2,0 22,3 20 <10 3 630 

 

3.2.2 Trehörningen i VISS 

VISS står för Vatteninformationssystem Sverige och är en databas över Sveriges vattenförekomster. 

Vattenmyndigheterna driver VISS och samlar information från fler olika myndigheter om 
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vattenförekomsters status, miljökvalitetsnormer och annan relevant miljöinformation. I 

vattenmyndigheternas bedömning som görs med anledning av EU:s vattendirektiv finns inte 

Trehörningen som en enskild sjö, och de har därmed inga mätningar eller miljökvalitetsnormer för 

Trehörningen direkt. Det finns däremot mätningar och bedömningar gjorda för sjön Largen, som är en 

av Trehörningens delavrinningsområden, samt för vattendraget Loån som rinner från Largen till Losjön 

och därmed går igenom Trehörningen (VISS 2019a; b). 

 Largen bedöms vara av god ekologisk status men uppnår ej god kemisk status. Flera av 

delkategorierna för ekologisk status bedöms dessutom vara av hög status, bland annat näringsämnen och 

växtplankton. För den kemiska statusen är det flera ämnen som ej uppnår god status. Gällande 

påverkanskällor saknas bedömning från alla källor förutom atmosfärisk deposition och förändring av 

konnektivitet genom dammar, som båda bedöms ha betydande påverkan (VISS 2019a). 

Loån bedöms ha god ekologisk status men ej god kemisk status. Flera av underkategorierna saknar 

dock fullständig bedömning och för näringsämnen är bedömningen baserad på en extrapolering från 

ovanliggande vattendrag och osäkerheten bedöms därför vara över 20 %. Loåns kemiska status är 

däremot baserad på mätningar. I de flesta fall saknas källor för påverkan, men för vissa kemikalier (t.ex. 

kvicksilver) är orsaken atmosfärisk deposition. Bristande konduktivitet förklaras med mänsklig 

påverkan (VISS 2019b). 
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4 Metod 
Denna del beskriver arbetssättet i rapporten, samt vilka metoder, analyser samt undersökningar som har 

genomförts. Den största delen av metoden har skett genom praktiskt arbete, men en mindre del har 

genomförts genom en litteraturstudie, och en del av proverna har analyserats externt. 

 

 Datainsamling 
För insamling av information och litteratur till rapporten har i huvudsak Googles sökmotor använts för 

att hitta relevanta rapporter, undersökningar och myndighetssidor. Även Uppsala universitetsbiblioteks 

sökmotor har använts för att hitta litteratur och tryckta rapporter.  

Sökord som användes var bland annat: kväve, fosfor, oligotrofa, eutrofa, urlakning, övergödning av 

sjö, vattendirektivet och enskilt avlopp. Viss litteratur var känd sedan tidigare, och flera rapporter 

refererades till på myndigheternas hemsidor. Stockholms länsstyrelses arkiv, Sveriges geologiska 

undersökning och andra författare kontaktades för att få tillåtelse till att publicera bilder. 

Till största möjliga utsträckning har referenser använts med författare som har hög tillit, till exempel 

myndigheter och universitet. Om en artikel har använts som referens, så har den referensen granskats 

med bibliotekets söktjänst eller med Google scholar. Vid vissa tillfällen har även ogranskade referenser 

använts och då har referensens källa granskats noggrant. Andrahandskällan var tvungen att ha en pålitlig 

författare, som ett krav för att kunna referera till källan. Ett exempel på en ogranskad referens är 

avloppsguiden, med naturvårdsverket som andrahandskälla. 

 

 Fältarbete 

Fältprovtagningar skedde den 10e februari, 10e mars och 2–3e april 2020. 

Vattenföringsmätningar utfördes vid första tillfället på tre olika platser och åtta vattenprover samlades 

in. Vid det andra tillfället utfördes vattenföringsmätningar på sex olika platser och elva vattenprover 

samlades in. På det tredje tillfället utfördes tre vattenföringsmätningar och nio vattenprover samlades in 

samt fem sedimentprover från sjöbotten samlades in. Alla prover som samlades in har inte använts för 

analys. Provplatsernas koordinater sparades med hjälp av en Garmin Oregon 450 GPS och exporterades 

sedan med programmet DNRGPS för att markera provplatserna i en karta. 

 För att mäta sjönivåförändringar, placerades en trycknivåmätare vid sjöns strandkant under hela 

undersökningsperioden, tillsammans med en tung vikt som höll ned tryckmätaren under vattnet. 

Trycknivåmätaren kopplades ihop till en dator som placerades under ett regn- och vindskydd under hela 

mätperioden. På grund av tekniska fel kunde inga resultat av nivåskillnader erhållas för sjön. 

 

4.2.1 Vattenföringsmätningar 
Vattenföringsmätningar genomfördes med flygmetoden. Den flygel som användes var en 

elektromagnetisk flygel. Flygelmetoden utförs genom att samla in medelhastighet vid ett flertal specifikt 

utsatta punkter i bäckfåran (se figur 4.1). Med jämna mellanrum delas bäckfåran in i horisontella 

provpunkter, som innehåller punkter i vertikalt djup. Varje punktmätning gjordes med 5 centimeters 

mellanrum från botten upp till bäckens yta (0 cm, 5 cm, 10 cm o.s.v.). Om bäckens yta nåddes inom ett 

av de 5 centimeters intervall (t.ex. 12 cm), så avslutades mätningarna. Punkten vid ytan antogs då ha 

samma hastighet som den underliggande mätningen. Den uppmätta medelhastigheten förs sedan in i ett 

protokoll för att sedan kunna beräknas om till en medelflödeshastighet. Detta görs genom att 

medelhastigheten multipliceras med bäckfårans tvärsnittsarea. Dessa beräkningar gjordes i Excel. 
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Figur 4.1. Ett exempel på hur en bäckfåra kan delas in i horisontella provpunkter med mätningar i vertikalt led. 

Varje horisontell provpunkt har ett mellanrum på 10 centimeter. Varje mätning är 5 centimeter från botten och 

sker med 5 centimeter mellanrum i vertikalt led upp till ytan. Illustration: Christoffer Grunewald. 

4.2.2 Vattenprovtagning 
I fält insamlades vattenprover i en provburk av plast från både rinnande vatten i inströmnings- och 

utströmingsbäckar, stillastående dikesvatten och sjövatten. De insamlade vattenproverna ställdes i ett 

kylrum (varierande temperatur mellan 6–10 ℃) i upp till tre veckor innan analys.  

 

4.2.3 Sedimentprovtagning 
Sedimentprovtagning av dy och gyttja utfördes på olika platser som bestämdes utifrån en 

bottendjupskarta av länsstyrelsen (se figur 3.2 i avsnitt 3). Den bottensedimentsprovtagaren som 

användes var 50 centimeter lång och 5 centimeter i diameter (figur 4.2). Den släpptes ned i vattnet från 

en båt med konstant hastighet tills stopp erhölls och linans längd antecknades. Därefter vevades 

provtagaren in. Precis innan ytan, stoppades en kork in vid provkolvens botten för att förhindra 

utströmning av provmassan. På land skivades toppen och botten av sedimenten i kolprovtagaren och 

fördes ned i en provkopp (figur 4.3). Proverna togs på fyra olika platser. De fyra platser som proverna 

hämtades från var Marenviken, djupaste delen i sjön, inloppet från Largen och Spersbodaviken.  

     

Figur 4.3. Kolv med sediment och 

slicern. Sediment håller på att skivas och 

överföras till en provkopp, som syns t.v. 

i bilden. Foto: John Winlund. 

Figur 4.2. Provtagare för bottensediment. I 

mitten av provtagaren syns kolven med insamlat 

sediment. Foto: Christoffer Grunewald. 
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 Analyser 

4.3.1 Analys av kväve 

Analys av vattnets kväveinnehåll gjordes i form av en spektrofotometrisk undersökning av halten 

nitratkväve (NO3-N) i de tagna vattenproven. Analysen gjordes med en Hach DR1900 spektrofotometer 

med testkyvetter av modell Hach LCK339 som baseras på 2,6-dimethylphenol metoden. Totalt 

analyserades 28 prover.  

 

4.3.2 Analys av fosfor 
Analys av totalfosfor utfördes externt på EBC, Uppsala universitet.  

Organiskt bunden fosfor överförs till ortofosfat och analyseras genom oxidativ hydrolys med 

kaliumpersulfat, i något sura förhållanden. Detta skedde under högt tryck och hög värme. Den lösta 

fosforn analyserades sedan genom MRP-metod. 

 

4.3.3 Analys av sedimentprov 
Sedimentproven analyserades endast för totalfosfor. Analysen utfördes externt på EBC, Uppsala 

universitet. Proverna brändes och löstes upp för att sedan analyseras med MRP-metoden. Där bestämdes 

fosforhalten genom att mäta absorbansen i en vätska med löst fosfor från provet. 

 

 Beräkningar 

4.4.1 Vattenföringsberäkningar 

Excel användes som ett verktyg för att effektivisera de flertal beräkningar som krävs vid 

vattenföringsberäkningar. En mall skapades som verktyg med ett flertal tabeller, så att siffror från 

fältprotokollet kunde enkelt föras in.  

En tabell infogades för varje provpunkt och döptes efter längden från kanten i meter. Tabellen 

innehöll information om medelhastighet (X-axel), höjd från botten (Y-axel) och arean av diagrammet 

(m2/s). Till varje tabell infogades de vertikala mätningar som gjorts i provpunkten. För att få fram arean 

infördes en formel som räknade ut medelvärdet i hastigheten och multiplicerade med avståndet mellan 

punktmätningarna, vilket resulterar i en vattenföring per breddenhet (q; t.ex. m3/s per meter). Detta visas 

i en sammanfogad ekvation, se ekvation 5: 

 

  𝑞 =
𝑋1+𝑋2

2
× (𝑌2 − 𝑌1)     (5) 

 

Därefter summerades areorna i Excel med följande formel: Σ:(talx: talx+n). I en slutgiltig tabell 

summerades de erhållna areorna som X-led och bredd från kanten som Y-led. Detta gjordes för att få 

fram medelvattenföringen (m3/s) och sammanställdes enligt ekvation 5. Summan av dessa areor blir ett 

kalkylerat medelvattenföringsvärde, som mäts i m3/s och omvandlas till L/s för att underlätta avläsning. 

Alla tabeller visualiserades sedan med diagram och finns som bilagor (se bilaga 10.2).  

Till bestämningen av omsättningstiden användes ekvation 4. Ett medelvärde för utloppets 

vattenföring beräknades också, men i enheterna m3/mån och togs fram med hjälp av 

vattenföringsberäkningarna. För att bestämma omsättningstiden behövdes ett medeldjup över sjön och 

det uppskattades med hjälp av länsstyrelsens sjödjupkarta, se figur 3.2.  

Vissa vattenföringsmätningar utfördes med få punktmätningar, vilket gjordes vid grunda bäckfåror. 

Detta medförde en onaturlig beskrivning av vattenföringen, då mätningen underskattar vattenföringen. 

Få mätpunkter medför en rät linje (se figur 4.4), på grund av att första mätningen skedde halvvägs upp 

i bäckfårans djup. Detta medför en underskattning av hastigheten och vattendragets hastighetsprofil blev 

missvisande. Det bestämdes att de mätningar som utfördes med färre än 4 punkter skulle åtgärdas. En 
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ökning på 10 % ansågs som ett rimligt värde för att kompensera upp ett underskattat värde till ett 

naturligare värde, beslutet togs efter diskussion med handledaren. De tabeller som anger ett modifierat 

värde på vattenföringen finns i bilaga, avsnitt 10.3.  

 

4.4.1.1 Vattenföringsuppskattningar för vattendragen utan data 
Data saknades till några vattendrag (plats 4, 6 & 13, se avsnitt 5) från den första och tredje dagen i fält 

på grund av tidsbrist och avgränsningar som gjordes (Se avsnitt 1.2 Avgränsningar). För de vattendrag 

som saknade data gjordes antaganden för att få ett approximativt värde. De hydrologiska antaganden 

som gjordes innebar en tillämpning av konceptet specifik avrinning. Den arean till respektive bäcks 

delavrinningsområde används tillsammans med den specifika avrinningen från ett referensområde. 

Referensområdet bestämdes till kalhygget, då storleken på delavrinningsområdet är ungefär densamma 

som de okända bäckarnas delavrinningsområde och lämpade sig därför bäst som referens.  

 Den omvända specifika avrinningsberäkningen gjordes genom att en kvot mellan den okända 

bäckens avrinning från dag 2 (q2Okänd) dividerades med referensvärdet från dag 2 (q2Ref). Dag två kunde 

användas då avrinningen var känd för alla vattendrag. Denna kvot multiplicerades med den specifika 

avrinningen för kalhygget från den dag som resultat skulle erhållas (qXRef), där X representerar antingen 

första eller tredje dagen. Det tal som erhållits multiplicerades sedan med bäckens delavrinningsarea 

(AOkänd) och är den uppskattade vattenföringen (QOkänd). Se ekvation 6. De uppskattade värdena 

redovisades bredvid en asterisk i tabellen för att påvisa att de är approximerade och tabellen som visar 

uträkningar finns i bilaga avsnitt 10.4. 

 

  𝑄𝑜𝑘ä𝑛𝑑 =
𝑞2𝑂𝑘ä𝑛𝑑 

𝑞2𝑅𝑒𝑓
× 𝑞𝑋𝑅𝑒𝑓 × 𝐴𝑂𝑘ä𝑛𝑑   (6)  

 

4.4.2 Masstransportsberäkningar 
Beräkningen för masstransport av ett näringsämne kräver vattenföringsberäkningar (volym per 

tidsenhet) och halten av ett näringsämne (vikt per volym). Detta gjordes i Excel genom att föra in den 

sammanställda tabellen för vattenföringsberäkningar och utöka den med en kolumn till höger med halten 

av näringsämnen. Omvandling av enheter skedde i uträkning för att svaret skulle bli i SI-enhet och lättare 

att jämföra. De omvandlingar som skedde var milligram till gram och sekunder till dygn och 

masstransportens enhet blev då gram per dygn. Den ekvation som skrevs in i Excel visas i ekvation 7: 

  
𝑄 (

𝑙

𝑠
)× 𝑛ä𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠ä𝑚𝑛𝑒 (𝑚𝑔/𝑙)

1 000
× 86 400    (7) 

 

Figur 4.4. Två stycken kurvor med höjd från botten på Y-led och hastighet på X-led. Integralen av diagrammet 

ger vattenföring per breddenhet. En naturlig hastighetsprofil syns till vänster i figuren, vilket fås av många 

mätpunkter. Den högra hastighetsprofilen visar en missvisande kurva med få mätpunkter. Illustration: Christoffer 

Grunewald. 
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4.4.2.1 Arealspecifik masstransport 
För att beräkna den arealspecifika masstransporten har delavrinningsområden tagits fram för varje 

enskilt vattendrag. Detta har gjorts för att jämföra masstransporten med hänsyn till 

delavrinningsområdenas storlek. Masstransport för varje enskilt vattendrag har sedan dividerats med 

delavrinningsområdets area (km2).  

 

 GIS  
Användandet av förkortningen GIS, Geografiska informations-system, syftar på användandet av 

program som bland annat sammanställer geografisk information. Dataunderlag för GIS-beräkningar och 

kartor inhämtades från Geodata Extraction Tool, www.maps.slu.se i koordinatsystem SWEREF99TM. 

All bakgrundsdata som användes har skapats av Lantmäteriet. De datalager som användes för 

beräkningarna bestod av rasterlager höjddata 2m tiles, rasterlager för fastighetskarta, samt vektorlager 

för översiktskartan och terrängkartan. ArcGIS version 10.6 användes som programvara för GIS-

analyser. Vid beräkningarna användandes olika verktyg i ArcToolbox, där tilläggsverktyget Spatial 

analyst krävs. 

 

4.5.1 Karta av avrinningsområdet 
Datainhämtning bestod av höjddata 2m tiles, ortofoto, fastighetskartan, översiktskartan vektor och 

terrängkartan vektor. Höjddata 2m tiles ligger till grund för att få ut avrinningsområdet i kommande 

steg. Datafilen av rasterlagren levererades i 9 lika stora celler, med tydliga kanter mellan cellerna.  

För att slå ihop cellerna till en stor cell över området, användes verktyget, i ToolBox, Mosaic och 

döptes till Hojd_DEM. Input var alla de 9 rastercellerna. Resultatet gav en enhetlig höjddatacell över 

området. För att tillåta ett kontinuerligt flöde från sänkorna till den lägsta punkten i Hojd_DEM 

användes verktyget Fill på följande sätt: Input sattes som Hojd_DEM för att skapa filen Filled_DEM. 

Vattnets flödesriktning beräknades med verktyget Flow direction. Input sattes som Filled_DEM för att 

skapa filen Flow_direction. Med verktyget Flow accumulation beräknades den punkt i området där allt 

uppströms vatten ansamlades genom att Input sattes som Flow_direction. Resultatet visade alla 

uppströms högre cellers ackumulation ned till en specifik punkt, i detta fall utloppet.  

Utloppet av Trehörningen bestämdes med hjälp av en pour point. En tom shape file, med 

inställningen point och koordinatsystem SWEREF99TM, skapades i ArcCatalog. I ArcMap sattes en 

punkt ut för tänkt utlopp. Verktyget Snap pour point användes för att säkerställa att pour point sattes på 

korrekt cell för utloppet inom en viss sökradie. Input sattes som shape file med pour point, och sökradien 

sattes till 50 meter. Den nya punkten, med filnamnet snap_pour_point, visade platsen för det riktiga 

utloppet. 

  Beräkning för avrinningsområdet slutfördes med verktyget Watershed. Input sattes som 

Flow_direction och snap_pour_point. I det slutgiltiga steget lades data från översiktskartan och 

fastighetskartan till, där vägar, marktyp, sjöyta och kommungräns användes för att förtydliga kartans 

topografi. I figur 4.5 visades en grafisk representation av arbetsflödet.  

Figur 4.5. Arbetsflöde för GIS-modell över avrinningsområde. Illustration: John Winlund. 
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Det slutgiltiga avrinningsområdet behövde korrigeras, då kartan inte angav det korrekta 

avrinningsområdet i jämförelse med avrinningsområdet i SMHIs databas Vattenwebb. Till exempel 

slutade avrinningsområdet mitt i sjön. Avvikelsen i GIS-modellen antogs bero på att Flow direction inte 

kunde avgöra skillnaden mellan höjddelaren på några platser, vilket gjorde att avrinningsområdet blev 

mycket mindre. Detta modifierades manuellt genom att redigera polygonen för avrinningsområdet. 

Korrigeringen gjordes utifrån höjdkurvor med antagandet att allt vatten flödar vinkelrätt mot höjdkurvan 

och avrinningsområdet utökades för att bättre överensstämma med landskapet samt avrinningsområdet 

i Vattenwebb.  

 

4.5.2 Översiktskarta 
Översiktskartan skapades utifrån kartan för avrinningsområdet. Samma bakgrundsdata har använts, men 

avrinningsområdet har tagits bort. Kartbilden förstorades över sjön och samhället för att tydligare visa 

de områden där prover och mätningar togs. Från den GPS som användes i fält kunde shape-filer skapas 

och importeras direkt i ArcGIS. I översiktskartan har denna GPS-data använts för att märka ut platserna 

där de olika proverna och mätningarna togs, samt för att föra in sträckningen för de vattendrag som inte 

visades i basdatan. Undersökningspunkterna har numrerats och redovisats i färg beroende på vilket prov 

eller mätning som gjordes. 

 I översiktskartan har även ett kalhyggesområde lagts in. Den övre delen av detta markerades med 

hjälp av GPS-data och den väg som går i området. Den undre delen av området mättes inte ut med GPS, 

och gjordes enbart baserat på vägen och observerade landformer. 

 Arean över sjön beräknades genom att först identifiera Trehörningens polygonlager. Sedan öppnades 

attribut tabellen och ett till fält adderades med namnet ”Area”. Funktionen Calculate geometry användes 

med enheterna m2. Resultatet lades in i attributtabellen.  

 

 Enkät 
En enkätundersökning med åtta frågor genomfördes för att få in åsikter och information från de boende 

i Spersboda. Enkäten skapades genom Google-formulär och delades in i fem sektioner med åtta frågor 

totalt. För varje sektion undersöktes information om de boende i Spersboda genom att ställa frågor 

anknutna till ett tema. “Hushåll” är ett exempel på ett tema, som i detta fall innehöll tre frågor; hur ofta 

hushållet är där, hur många boende det är i hushållet och hur länge hushållet har funnits där. 

Svarsalternativen för frågorna varierade. Frågorna hade flervalssvar, längre text som svar eller endast 

ett svar av flera alternativ.  

Enkäten skickades ut 2020-03-23 och hölls öppen fram till 2020-04-13. Svaren var anonyma och 

återfanns endast i det statistiska underlag som frågorna själv genererat. Enkäten skickades ut via E-post 

till de kontakter som fanns i Spersboda. Dessa kontakter ombads sedan att fortsätta dela enkäten via E-

post, Facebook eller på andra sätt. Förhoppningen var att spridningen skulle bli tillräckligt stor för att få 

ett statistiskt underlag. Folk ombads även att inte svara på enkäten mer än en gång. 

Vid redovisning av resultat har antalet svar vid flervalsfrågor sammanställts i diagram. För frågorna 

med fritextsvar har antalet positiva, neutrala och blandade, negativa och osäkra svar sammanställts efter 

antal svarande. Kategoriseringen är enbart baserad på en personlig tolkning av fritextsvaren. Ett antal 

exempel på typiska svar visas också i varje kategori. Vid uppenbara felstavningar, där inget annat kan 

ha syftats till, har de korrigerats. 

Svaren till frågorna med flervalsalternativ och möjlighet att skriva egen text har i vissa fall grupperats 

till den mest lika kategorin. Exempelvis har specifika avloppssystem grupperats till den modell systemet 

tillhör.  
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5 Resultat 
Kapitel 5 redovisar alla resultat som erhållits från undersökningsperioden. De platser där prov tagits 

eller mätningar gjorts redovisas i tabell 5.1 och provplatsens geografiska läge ges i figur 5.1.  

 

 
Figur 5.1. Översiktskarta över det undersökta området. Siffrorna i undersökningspunkterna redovisas i tabell 5.1. 
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Tabell 5.1. Tabell över undersökningsplatser. 

Undersöknings- 

nummer 

Undersökningsplats Typ av undersökning 

1 Badplats Marenviken Vattenprov 

2 Inflöde Marenviken Vattenprov 

3 Dike i Spersboda Vattenprov 

4 Inlopp Spersbodaviken Flödesmätning 

5 Inlopp Spersbodaviken Vattenprov 

6 Inlopp vid hästhagen Flödesmätning 

7 Hästhagen  Vattenprov 

8 Kalhygget nedströms Flödesmätning 

9 Kalhygget nedströms Vattenprov 

10 Kalhygget uppströms Källsboda Vattenprov 

11 Träsket Vattenprov 

12 Utlopp Largen Flödesmätning 

13 Stugan Flödesmätning 

14 Stugan Vattenprov 

15 Utlopp Trehörningen Vattenprov 

16 Utlopp Trehörningen Flödesmätning 

17 Marenviken Sedimentprov 

18 Djupaste sjödelen Sedimentprov 

19 Inlopp från Largen Sedimentprov 

20 Spersbodaviken Sedimentprov 

 

Omsättningstiden visas i tabell 5.2 och beräknades med en uppskattad volym, area (från GIS data) och 

medeldjup över sjön. En medelvattenföring för utloppet beräknades över perioden, i m3/månad. 

 
Tabell 5.2. Redovisning av omsättningstiden och de faktorer som behövdes för att beräkna omsättningstiden. 

Sjöns area 

(m2) 

Sjöns volym 

(m3) 

Medeldjup 

(meter) 

Utloppets medelvattenföring 

(m3/mån) 

Omsättningstid 

(månad) 

654 211,7 1 635 529  2,5 366 911,4 4,5 
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 Vattenföringsmätningar 
Tabell 5.3 redovisas i detta avsnitt och visar vattenföringen från varje enskilt vattendrag. Vattenföringen 

anges i tre kolumner, där varje kolumn representerar en specifik provdag. Värdena har avrundats till en 

decimal. 

 
Tabell 5.3. Resultat av vattenföringsmätningar i fält vid olika platser och tillfällen. De uppskattade resultaten 

redovisas bredvid en asterisk (*), se avsnitt 4.4.1.1. 

Provplats Provdag 1 (dm³/s) Provdag 2 (dm³/s) Provdag 3 (dm³/s) 

Inlopp Spersbodaviken 1,7* 3,4 1,5* 

Inlopp vid hästhagen 1,6* 3,4 1,5* 

Kalhygget nedströms 7,7 15,7 7,0 

Utlopp Largen 6,1 148,4 9,5 

Utlopp Trehörningen 41,2 284,0 99,6 

Stugan 0,5* 1,1 0,5* 

 

 Vattenanalys 
Tabell 5.4 visar nitratkvävehalt (NO3-N), i µg/L, från varje enskild provtagningsplats. Tabell 5.5 visar 

totalfosforhalt (Tot-P), i µg/L, från varje enskild provtagningsplats. Halterna anges i tre kolumner, där 

varje kolumn representerar en specifik provdag.  

 
Tabell 5.4. Resultat av kvävehalt i nitrat från provtagningar. 

Provtagningsplats Provdag 1 

(µg/L) 

Provdag 2 

(µg/L) 

Provdag 3 

(µg/L) 

Inflöde Marenviken 720 1 540 930 

Badplats Marenviken – 770 340 

Dike i Spersboda 630 1 050 – 

Inlopp Spersbodaviken – 920 350 

Intill hästhagen 940 1 310 910 

Hästhagen nedströms sjövik – 1 650 – 

Kalhygget nedströms 1 450 1 430 880 

Kalhygget uppströms Källsboda 1 210 1 150 990 

Träsket 760 600 320 

Utlopp Trehörningen 560 720 340 

Stugan 1 090 760 440 
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Tabell 5.5. Resultat av totalfosfor från provtagningar. 

Provtagningsplats Provdag 1  

(µg/L) 

Provdag 2  

(µg/L) 

Provdag 3  

(µg/L) 

Inflöde Marenviken 41 26 68 

Badplats Marenviken – 43 19 

Inlopp Spersbodaviken – 48 95 

Intill hästhagen 39 37 56 

Hästhagen nedströms sjövik – 43 – 

Kalhygget nedströms 13 26 19 

Kalhygget uppströms Källsboda 16 4 7 

Träsket 6 6 9 

Utlopp Trehörningen 14 9 12 

Stugan 21 19 16 

 

 Masstransport 
Tabell 5.6 visar nitratkvävetransport, i g/dygn, från varje enskilt vattendrag. Tabell 5.7 visar den totala 

fosfortransporten, i g/dygn, från varje enskilt vattendrag. Masstransporten anges i tre kolumner, där varje 

kolumn representerar en specifik provdag. Alla värden i tabellerna är avrundade till närmaste heltal. 

 
Tabell 5.6. Resultat av masstransportsberäkningar för kvävehalt i nitrat i enheten gram per år. De uppskattade 

resultaten redovisas bredvid en asterisk (*), se avsnitt 4.4.1.1. 

Provtagningsplats Provdag 1 (g/dygn) Provdag 2 (g/dygn) Provdag 3 (g/dygn) 

Inlopp Spersbodaviken 90* 269 46* 

Intill hästhagen 133* 478 118* 

Kalhygget nedströms 959 1 937 532 

Träsket 401 7 695 262 

Utlopp Trehörningen 1 991 17 665 2 924 

Stugan 51* 73 19* 

Summa: 

(g/dygn) 
-358 -7 214 -1 948 
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Tabell 5.7. Resultat av masstransportsberäkningar för totalfosfor i enheten gram per år. De uppskattade resultaten 

redovisas bredvid en asterisk (*), se avsnitt 4.4.1.1. 

Provtagningsplats Provdag 1 (g/dygn) Provdag 2 (g/dygn) Provdag 3 (g/dygn) 

Inlopp Spersbodaviken 11* 14 12* 

Intill hästhagen 6* 11 7* 

Kalhygget nedströms 9 35 11 

Träsket 3 77 7 

Utlopp Trehörningen 50 221 103 

Stugan 1* 2 1* 

Summa: 

(g/dygn) 
-21 -82 -64 

 

5.3.1 Arealspecifik masstransport 
Tabell 5.8 visar nitratkvävetransporten per arealenhet för varje enskilt vattendrag. Tabell 5.9 visar 

totalfosfortransporten per arealenhet för varje enskilt vattendrag. Den arealspecifika masstransporten 

anges i tre kolumner, där varje kolumn representerar en specifik provdag. Alla värden i tabellerna är 

avrundade till närmaste heltal. 

 
Tabell 5.8. Resultat av arealspecifik masstransport för nitratkväve i enheten gram per år per km². Värdena i 

tabellen är avrundade till närmaste heltal. 

Provplats 

Provdag 1 

(g/dygn/km²) 

Provdag 2 

(g/dygn/km²) 

Provdag 3 

(g/dygn/km²) 

Inlopp Spersbodaviken 360 1 076 183 

Inlopp vid hästhagen 415 1 493 368 

Kalhygget nedströms 940 1 899 522 

Utlopp Largen 87 1 673 57 

Utlopp Trehörningen 252 2 236 370 

Stugan 188 269 69 

 
Tabell 5.9. Resultat av arealspecifik masstransport för totalfosfor i enheten gram per år per km². Värdena i tabellen 

är avrundade till närmaste heltal. 

Provplats 

Provdag 1 

(g/dygn/km²) 

Provdag 2 

(g/dygn/km²) 

Provdag 3 

(g/dygn/km²) 

Inlopp Spersbodaviken 43 56 50 

Inlopp vid hästhagen 17 33 23 

Kalhygget nedströms 8 35 11 

Utlopp Largen 1 17 2 

Utlopp Trehörningen 6 28 13 

Stugan 4 7 3 
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 Sedimentprovtagning 
Tabell 5.10 visas den totala fosforhalten i µg/g torrt sediment. Vid provtagningsplatserna noterades även 

linans längd, detta är dock inte provtagningsdjupet då båten rörde sig under provtagning. Båtens höjd 

över vattnet har inte räknats bort. Provtagningen för sedimenten gjordes endast vid provdag 3. I tabellen 

specificeras även var i provkolven som provet har samlats in. Övre syftar på att provet samlats in så högt 

upp som möjligt i provkolven och nedre syftar på att provet samlats in längst ner i provkolven. 

Skillnaden mellan övre och nedre antas vara cirka 30 centimeter, då mycket vatten fanns i den övre 

delen av kolven. Vid provtagning i Spersbodaviken noterades en svavellukt från sedimenten. 

 
Tabell 5.10. Resultat för totalfosforanalys av sedimentprover och en indikation på sjödjupet med avseende på 

linans längd. Med övre och nedre menas vilken del av provkolven som sediment har samlats in från. 

Provplats Linans längd vid provtagning (m) Fosforhalt (µg/g torrvikt) 

Marenviken övre 4,3 1 200 

Marenviken nedre 4,6 730 

Djupaste sjödelen övre 5,6 1 700 

Djupaste sjödelen nedre 5,9 1 200 

Inlopp från Largen övre 3,9 1 400 

Inlopp från Largen nedre 4,2 620 

Spersbodaviken övre  1,5 2 000 

Spersbodaviken nedre 1,8 1 900 
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 Enkätsvar 
 

Enkäten besvarades totalt av 46 hushåll. Kommande figurer och tabeller i det här avsnittet visar svaren 

för alla enkätfrågor. I tabellerna 5.11 och 5.12 redovisas en sammanfattning av samhällets åsikt om sjön 

och några svar redovisas. I figur 5.8 visas ett sammanställt diagram för frågorna sju och åtta.  

 

 
Figur 5.2. Diagram över svar till enkätfråga 1. 

 

 
Figur 5.3. Diagram över svar till enkätfråga 2. 

 

 

 
Figur 5.4. Diagram över svar till enkätfråga 3.  

Svar till ”Hur ofta befinner ni er i Spersboda?” 

Svar till ” Hur många är ni i hushållet som regelbundet besöker huset?” 

Svar till ” Hur länge har ni haft ert hushåll i Spersboda?” 
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Tabell 5.11. Sammanställning av fritextsvar för enkätfråga 4: "Beskriv kort era tankar kring sjön. Känner ni att 

det finns eller inte finns problem, så beskriv det gärna". Exemplen visar några av de inkomna svaren inom 

respektive gruppering. 

 Positiv Neutral/blandat Negativ Vet ej 

Antal 11 13 17 5 

Exempel 1 Fin sjö, mycket 

bra fiske samt 

bad. 

Klart fint vatten. 

Lite grund och 

igenväxt på sina 

ställen. 

Hög vattennivå är 

ett problem som 

orsakar 

översvämningar. 

Varit där för kort 

tid. Har inte 

upplevt några 

problem. 

Exempel 2 Det har tidigare 

varit mkt 

snäckor i sjön 

och ingen som 

fiskade. Nu är 

det fler som 

fiskar. Känns 

som vattnet 

blivit klarare. 

Mängden 

snäckor nu är 

mycket mindre. 

Fint vatten. Härlig 

badsjö. Växer 

mycket vass vid 

badviken. Dyig 

botten. En hel del 

småfisk. 

Mycket växtlighet i 

Spersbodaviken 

som hindrar bad och 

båtturer. För mycket 

näring. 

Fantastisk att ha 

en sjö där vi kan 

bada, fiska, köra 

kajak, åka 

skridskor på etc. 

Bor t.o.m så att vi 

ser den året 

runt...utan sjön 

skulle vi 

antagligen inte ha 

köpt fritidsboende 

i Spersboda. 

Exempel 3 Finns inga 

problem. 

Har inte uppfattat 

att det är problem. 

Oroad för 

igenväxningen som 

jag upplever har 

ökat de senaste åren. 

Vet faktiskt inte, 

vet att den måste 

rensas 

regelbundet pga 

överväxt. 

 
Tabell 5.12. Sammanställning av fritextsvar för enkätfråga 5: "Om du haft kännedom om sjön i mer än 10 år, 

beskriv gärna hur ni tycker att sjön har utvecklats". Exemplen visar några av de inkomna svaren inom respektive 

gruppering. 

 Positiv Neutral/blandat Negativ Vet ej 

Antal 6 4 10 26 

Exempel 1 Intresset för sjön 

har ökat, en viss 

minskning av växter 

då klippning skett. 

Vattenkvalitén har 

nog bevarats ganska 

bra under alla år. 

Det känns som om 

det är mindre fisk än 

vad det var tidigare. 

Vattnet är 

grumligare än 

tidigare. 

För kort tid. 

Exempel 2 Den har blivit 

bättre. 

Bedömer inte att 

den förändrats. 

Se [tidigare svar], 

mycket mer 

igenväxt jämfört 

med >20år. 

Kan tyvärr inte 

uttala mig. 

Exempel 3 Till det bättre. Oförändrad. Kräftorna är 

försvunna. 

[Blankt svar] 
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Svar till ”Vad använder ni för toalett i huset?” 

 
Figur 5.5. Diagram över svar till enkätfråga 6. 

 

Svar till ” Vad har ni för avloppsystem och eventuellt avloppsrening?” 

 

 

Figur 5.6. Diagram över svar till enkätfråga 7 
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Figur 5.7. Diagram över svar till enkätfråga 8. 

 

Sammanställning av enkätfråga 7 samt 8: ”Vad har ni för avloppsystem och eventuellt avloppsrening?” 

och ”Hur gammalt är ert avloppssystem?”. 

 
Figur 5.8. Sammanställt diagram över svar till enkätfråga 7 och 8. 
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6 Diskussion 

 Vattenföringsmätningar 
Under fältdag 2 var det en högre vattenföring i bäckarna och vattenståndet hade höjts i sjön, se figur 6.1. 

Detta kan bero på en hög nederbördsmängd, dagarna innan fältdag 2. Mellan 2020-02-27 och 2020-03-

10 uppmättes 41 mm nederbörd, detta kan jämföras med månadsmedelvärdet för mars från de senaste 

30 åren på 31 mm nederbörd (SMHI 2020b). Data taget från SMHIs närmaste aktiva mätstation, 

Vallentuna. Procentuellt uppmättes 30 % mer nederbörd på 14 dagar än vad medelvärdet är för 31 dagar. 

Den stora mängd nederbörd föll under en kort tid, vilket kan förklara det höga vattenståndet under 

fältdag 2. Detta medförde att samma flödesmätningsplats vid Utlopp Largen under fältdag 1 inte längre 

var möjlig att nå under fältdag 2. Samtidigt tillkom nya inlopp; Inlopp Spersbodaviken, Inlopp vid 

hästhagen och Stugan, till fältdag 2. De nya inloppen hade en för liten vattenföring för att mättas och 

uppskattades därför för dagarna 1 och 3. Vattenståndet i Largen var troligen störst under fältdag 2, 

jämfört med fältdag 1 och 3. Den höga vattenföringen vid plats 12 tolkades bero på det reglerade flödet 

uppe vid Largen. När väl vattenståndet i Largen stiger, ökar också mängden vatten som rinner över 

klacken i mycket högre grad än under normala förhållanden. Vid fältdag 2 upplevdes vattenfyllda 

marker på högre belägna platser än under fältdag 1 och 3, den vattentäckta marken kan därför antas vara 

helt mättad. 

 

Figur 6.1. Ö.b. Bild tagen i träsket under dag 1 i fält, intill Trehörningen. Bilden visar den bäckfåra som vanligtvis 

är vattenfylld, med relativt torr mark intill. N.b. Bild tagen i träsket under dag 2 i fält, uppströms vattendraget. 

Bilden visar det höjda vattenståndet och vanligen är marken inte en del av sjöns yta. Foto: Christoffer Grunewald. 
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Denna typ av kraftiga flödesökning är inte ovanlig, utan en naturlig process som orsakas när 

smältning av is, snö och tjäle sker. Ingen snö och is noterades i fält och kan därför inte vara faktorer för 

en flödesökning under undersökningsperioden. Under långa ihärdiga regnperioder kan vattenföringen 

öka kraftigt, då det tillkomna vattnet även smälter snö och is. Flödesökningen kan därför väntas ske 

regelbundet till Trehörningen varje vår. Under resterande säsonger kan flera av de små vattendrag som 

uppmättes under dag 2 vara torrlagda. Under hela undersökningsperioden var vattenföringen större i 

utloppet än den sammanlagda vattenföringen för inloppen. Detta tyder på att vattennivån i sjön sänktes. 

Växtsäsongens start kan påverkas av vårflodens omfattning och tidpunkt, då en kraftig vårflod kan skölja 

ur näringsämnen innan växter kan ta upp näringen.  

 Vattenrörelsens hastighet i sjön beskrivs ungefärligt av omsättningstiden och kan ge en överblick av 

sjöns tillstånd. En omsättningstid skiljer sig oftast beroende på vilken del av sjön som studeras. Det 

flöde som används för att beräkna en omsättningstid varierar kraftigt i sjöns olika delar. En djupare del 

kommer att ha en längre omsättningstid, samma sak gäller för en vik utan inlopp. Den morfologi som 

Trehörningen visar, tyder på att vissa delar av sjön omsätts under olika tidsspann. Det uppskattade 

värdet, på 4,5 månader, kommer därför inte vara detsamma över hela sjön. Den påstådda 

omsättningstiden ska ses som ett nominalt värde, eftersom förhållandena i sjöns morfologi inte är 

optimala för att beräkna en omsättningstid. Troligen skulle beräkningar av flöden mellan vikar behövas 

för att uppskatta en säkrare omsättningstid. Till exempel är Spersbodaviken en isolerad vik och har 

troligen en helt annan omsättningstid än Marenviken, detta baserat på omgivning runt omkring 

Spersbodaviken som ger skydd från vind och vågor. Marenviken ligger mer exponerat för vind och 

vågor, främst i riktning från söder. Vinden skapar turbulens i vattnet och de djupare delarna av 

Marenviken ersätts med nytt vatten. De centrala delarna av Trehörningen bör dock ha en relativt kort 

omsättningstid, då utloppet från Largen rinner in i Trehörningen nära utloppet för Trehörningen.  

 En högre omsättningstid innebär att sjöar blir mer känsliga för höga inflöden av näringsämnen, då 

det tar lång tid innan de omsätts och rinner ut ur sjön. Den omsättningstid som presenteras i resultatet är 

beräknad från sjöns in- och utflöden under en kortare period, mellan februari och april. Den korta 

omsättningstiden påvisar att värdet är inhämtat under en period då mycket vatten flödar. Det höga flödet 

vid utloppet från Trehörningen ger en indikation på att vattenmängden i sjön minskar. Sjöns 

omblandning sker bäst på vår och höst då inga vattenskikt eller isbeläggningar finns närvarande. Det 

som bör noteras därför är att denna period är den naturliga tiden för en sjös vattenmagasin att ersättas 

med nytt vatten och det är därför inte helt orimligt att sjön har ett högt flöde i utloppet. För en grund sjö 

blir temperaturen jämn snabbt efter att isen smälter, vilket bidrar till att omsättningstiden blir kortare.  

 

 Näringsämnen 

6.2.1 Vattenanalys 
Näringshalterna som presenteras i resultatet för vattenanalyserna (tabell 5.4 och 5.5) är ett direkt mått 

på hur mycket näring som transporteras per liter vatten. De värden som har erhållits under 

undersökningsperioden kan tolkas med hjälp av tabell 2.1 i stycke “Tillståndsklassificering av 

näringsämnen i sjöar”. Medelvärdet av vattenanalyser från dag 2 för fosforhalterna i inloppen till 

Spersbodaviken (plats 4, 6 och 8) blir 39 µg/L, vilket klassificeras som höga halter. Dag 3 höjdes 

medelvärdet till 56 µg/L och klassificeras då som mycket höga halter. För kväve är resultaten också 

inom samma klassificering, men omvänt för dagarna. Dag 2 ger ett medelvärde på 1 333 µg/L och 

klassas då som mycket höga halter. Dag 3 ger ett medelvärde på 713 µg/L och klassificeras då som höga 

halter av näringsämnen. Alla tre inlopp till Spersbodaviken har haft mycket höga halter av både fosfor 

och kväve, vid minst ett tillfälle. Klassificeringen är ämnad för en sjö och inte menat för vattendrag, 

vilket gör påståenden om haltens storlek osäkra.  

 Resultaten för fosforhalten omkring kalhygget, plats 9 och 10, visar på en trend om hur ett kalhygge 

kan inverka med högre uppmätta halter av fosfor. Skillnaderna mellan nedströms och uppströms för dag 
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2 visar på en ökning med sex gånger mer fosfor i vattnet och skillnaden för dag 3 visar på en ökning 

med tre gånger mer fosfor i vattnet. Värdena ligger mellan måttliga och höga halter av fosfor. Resultatet 

för kvävehalterna visar inte på en större skillnad mellan uppströms och nedströms, men halterna ska 

anses som höga till mycket höga halter enligt samma tabell. Resultatet för dag 1 är undantaget för den 

här trenden, eftersom det vattenprovet inhämtats drygt halvvägs igenom kalhygget. 

 Marenvikens badplats, plats 1, visar på måttligt till höga halter av fosfor och höga halter av kväve. 

Utifrån observationer i fält och kommentarer i enkäten är växtligheten inte lika påtaglig som i 

Spersbodaviken. Inflöde Marenviken, plats 2, visar dock på mycket högre halter av fosfor och mycket 

lägre kvävehalter. Flödet var mycket lågt alla dagar och gick inte att mäta, det ansågs därför som en 

smal vik, inom undersökningsperioden. Det innebär att de ämnen som rinner till viken från 

omkringliggande bebyggelse till stor del blir kvar, då vattenföring är för låg och ibland icke existerande. 

Plats 2 har rikligt med vass i omgivningen, och botten består av ett mäktigt dylager, vilket tyder på det 

finns en hög växtproduktion. Längre ut i sjön är vattnet mindre näringsrikt, och beror troligen på större 

vattenvolym med mer omblandning som motverkar höga koncentrationer. 

Spersbodavikens växtlighet är påtaglig och vass återfinns runt omkring strandkanten, förutom vid 

sjötomter. Viken är även täckt av långskottsväxter (se figur 2.4) i vattnet och på sommarhalvåret växer 

det mycket flytbladsväxter på vattnet, enligt de boende. Baserat på växtlighetens utbredning går det att 

tolka viken som en eutrof del av sjön. Detta eftersom ett av kraven för en oligo-mesotrof sjö är att mindre 

än 20 % av sjöytan ska vara täckt av växter samt 50 % av strandkanten inte ska inneha någon växtlighet.  

Plats 11 och 14 bidrar med relativt rent vatten till sjön, utifrån de vattenanalyser som har gjorts. 

Largen bidrar inte med någon anmärkningsvärd halt av fosfor då medelvärdet ligger på 7 µg/L, från hela 

undersökningsperioden, och halten av kväve har ett medelvärde på 560 µg/L. Halterna kan därför anses 

som låga för fosfor och måttligt för kväve. Inloppet vid Stugan har något högre värden och visar måttliga 

halter av fosfor och höga halter kväve. Det som kan förklara de låga halterna för Träsket och Stugan, är 

den orörda naturen som återfinns i delavrinningsområdena. Vattnet som rinner in i Trehörningen från 

dessa två delavrinningsområden kommer inte att förbättra statusen på de platserna med höga halter, 

eftersom detta vatten rinner in nära utloppet för Trehörningen. 

 Halterna som rinner ut från Trehörningen, plats 15, har låga halter av fosfor och måttliga halter av 

kväve, baserat på medelvärdet under hela undersökningsperioden. Det bör dock noteras att detta sätt att 

klassificera inte tar hänsyn till de olika storlekar som finns i och runtomkring vattendragen, med 

avseende på vattenföring och delavrinningsområdens area. 

 Halterna från badplatsen i Marenviken, plats 1, kan jämföras med den tidigare studien av 

länsstyrelsen, då plats 1 är det enda sjövattenprov som erhållits. En tydlig ökning av fosfor och 

nitratkväve har skett sedan länsstyrelsens undersökning i april 1976. Där nitrat- och nitritkväve (NO3-N 

+ NO2-N) uppmättes till 60 μg/L och totalfosfor (Tot-P) uppmättes till 10 μg/L i sjön. Medelvärdet för 

dag 2 och dag 3 är 550 μg/L nitratkväve (NO3-N) och 31 μg/L totalfosfor. Jämförelsevis har det skett en 

markant ökning av fosfor och kväve, men provplatserna skiljer sig åt. Länsstyrelsen har insamlat sina 

prover en meter ned i vattnet, vid den djupaste delen av sjön. De prover som jämförs med har insamlats 

i sjön, men vid en badbrygga. Viss skillnad kan därför bero på provtagningsplatsen, men det är 

osannolikt att ökningen endast beror på det. 

 

6.2.2 Masstransport 
I beräkningarna av massbalans syns en tydlig trend för både fosfor och kväve. Totalt förs mer 

näringsämnen ut ur sjön än vad som tillförs, se summan i tabell 5.6 och 5.7. Detta innebär att inom 

loppet av undersökningsperioden har det funnits rikligt med näringsämnen tillgängligt i sjön, och att 

primärproduktionen har begränsats av andra faktorer. Då undersökningen gjordes under tidig vår kan 

överskotten antas bero på att växtsäsongen ännu ej börjat, på grund av till exempel brist på solljus och 

värme. De absoluta värdena kan därigenom antas vara av begränsad betydelse, då en vårflod alltid 
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kommer att skölja föra med sig mer näringsämnen än vad växter kan nyttja under våren. Vårflodens 

inverkan kan ses i undersökningsperioden där dag 2, som hade mycket höga flöden även har en stor 

masstransport. Detta beror troligtvis endast på en större ursköljning av marken, och inte att några 

förutsättningar för näringsupptag eller näringstillgång har förändrats. 

 Genom att jämföra förändringen av masstransport och vattenföring mellan de olika dagarna, kan man 

se hur säsongsförändringen ökar näringsupptaget till växter och organismer. Det förklarar att 

masstransporten minskar relativt till vattenföringen då detta syns tydligt i jämförelsen av förändring 

mellan dagarna. För nästan alla vattendrag, förutom två, har vattenföringen ökat från vinter till vår, 

medan fosfortransporten har minskat. De två vattendrag som skiljer sig från statistiken är utloppet från 

Largen (plats 11 & 12) och vid kalhygget (plats 8 & 9). Resultatet från Largens utlopp och Träsket visar 

att halten fosfor är densamma, men vattenföringen har ökat 24 gånger från dag 1 till dag 2. Mängden 

fosfor som förs med var alltså direkt proportionerlig mot vattenföringen. Vid kalhygget har istället 

vattenföringen dubblats, och fosfortransporten har fyrdubblats. Detta tyder på att det finns en större 

mängd lättransporterad fosfor i marken i kalhyggets (plats 8) avrinningsområde än övriga vattendrag. 

 Trenden för kvävetransporten mellan dag 1 och 2 har liknande mönster som för fosforstransport, men 

utloppet (plats 15 & 16) är det enda vattendrag där kvävetransporten ökat mer än vattenföringen. Detta 

kan bero på att vattenståndet höjdes och sjöns ytarea ökade. Mer mark, som tidigare varit torr, täcktes 

av vatten och kväve kunde då transporteras från den marken till utloppet. En tillfällig ökning av sjöytan 

kan även förklara varför kvoten mellan massbalans och vattenföring i de tillrinnande vattendragen inte 

ökar, då kvävetillskottet kommer direkt till sjön. Detta sker inte i lika stor grad för fosfor, då det i större 

grad är partikelbundet. 

Mellan dag 1 och 3 är skillnaderna mycket mindre, men för fosfor har majoriteten av vattendragen 

ökat mer i masstransport än i vattenföring. För kväve har alla vattendrag ökat mer i vattenföring än i 

masstransport. En kraftig och tidig vårflod kan eventuellt begränsa primärproduktionen, om mycket 

näring från omkringliggande mark sköljs bort innan solljus och värme är tillräcklig för att växter ska 

frodas.  

Genom att jämföra masstransporten i varje enskilt vattendrag mot vattendragets delavrinningsområde 

fås en arealspecifik masstransport. Med detta kan en bättre jämförelse av vattendragens masstransport 

erhållas. En förhöjd kvot mellan masstransporter och arean för delavrinningsområden kan ge en 

indikation på var någonstans det finns mycket näringsämnen, se tabell 5.8 och 5.9. Det vill säga att små 

delavrinningsområden som har en hög masstransport antyder att det finns mycket näringsämnen i 

marken. Detta medför att det kommer att ske en ansamling av fosfor från tillrinnande vattendrag i sjön. 

Plats 4, Inlopp Spersbodaviken, utmärker sig särskilt med avseende på arealspecifik masstransport. Där 

värdet är mer än dubbelt så högt än plats 6, Hästhagen, och vid plats 8, Kalhygget, är värdet en fjärdedel 

av det vid plats 4. Det vill säga att plats 4 för med sig mycket näringsämnen jämfört med dess area och 

området är rikt på näringsämnen. För kvävehalterna vid samma vattendrag finns också en trend, men 

omvänd. I den trenden innehar kalhygget den högsta kvoten och plats 6 samt plats 4 är båda mycket 

lägre. Detta är baserat på masstransportsvärden från dag 1 och 3 dividerat med area från 

delavrinningsområden. Dag 2 har utelämnats då vårfloden påverkar masstransporten för mycket.  

Att klassificera med arealspecifik masstransport baseras på en rapport från Naturvårdsverket av 

Johansson & Wiederholm (2000), som är till grund för Havs och Vattenmyndighetens bedömningar av 

vattendrag. Deras siffror är dock medelvärden över hela år, där en mätperiod över tre år krävs för fullgod 

säkerhet. Då denna undersökning gjorts under en kort tid, när konsumtionen av näringsämnen är låg, är 

denna klassificering inte rimlig att göra för Trehörningen enbart baserat på denna undersökning. 

Däremot kan undersökningen kan användas i framtida studier för att erhålla en längre 

undersökningsperiod. 

Markanvändningens betydelse är viktig då de utöver den antropogena tillförseln, bidrar med de 

näringsämnen som tillförs sjön. Till exempel rinner kalhyggets bäck genom kärrtorv, som vid yterosion 
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bidrar med ett kväveförråd till bäcken. Tillförseln av näringsämnen skiljer sig därmed åt beroende på 

olika processer inom avrinningsområdet. Till exempel återfanns de högsta kväve- och 

fosforkoncentrationerna i hästhagen nedströms. I detta fall antas den kemiska sammansättningen för 

stallgödsel göra fosfor mer mobil. Detta kan förklara varför höga halter uppmättes i vattendraget vid 

hästhagen. Utöver stallgödsel, kan också djurfekalier i närheten tillföra näringsämnen. Detta förklarar 

de höga kvävehalterna från fältdag 2 då vattenståndet hade stigit och brett ut sig i en av hästhagarna. 

Vattnet kan ha löst upp en stor mängd organiskt material från hästhagen och fört ut det till sjön, vilket 

bidrar med näringsämnen. 

Enligt VISS bedöms Largens näringshalter vara av hög status. Detta stämmer överens med 

masstransporterna, särskilt med hänsyn till avrinningsområdets area, som visar på låga halter. Loåns 

näringshalter bedöms vara av god status, och således har näringshalterna ökat från Largen till Loån. 

Detta syns också i summan för masstransporten från Trehörningen, som alla dagar visar på ett utlföde 

av kväve och fosfor från Trehörningen. Därför är det troligt att transporten av fosfor och kväve från 

Trehörningen är en bidragande faktor till Loåns lägre delstatus, men det kan även påverkas av marken 

nedströms om Trehörningen. Bedömningen av Loåns näringsstatus är dock inte baserad på mätningar, 

och det är därför osäkert hur korrekt den bedömningen är. 

 

6.2.3 Sedimentprovtagning 
Svaren från sedimentproverna visar att de olika provplatsernas mätvärden varierar, se tabell 5.10. Den 

stora procentuella ökningen mellan Marenviken och den djupaste delen kan förklaras med skillnader i 

djup. På grund av sjöbottens lutning kan sediment röra sig nedåt och ackumuleras tillsammans med 

fosforpartiklar i djupare delar. Rörelsen från en erosionsbotten till en ackumulationsbotten orsakas av 

bland annat vind och organismer som resuspenderar sediment. Att det ackumuleras fosfor i de djupaste 

delarna av en sjö är vanligt i flera sjöar (Huser 2018). Vid flacka områden kan sediment istället ansamlas 

lokalt, som i Spersbodaviken. De inlopp som rinner till i Spersbodaviken ansamlar således näringsämnen 

som sedimenterar på den flacka bottentopografin, vilket kan förklara att de högsta halter av fosfor i 

sediment påträffades där. I Spersbodaviken antas rörliga fosforjoner kunna stiga uppåt i vattnet, då det 

är grunt vilket tillåter resuspension från vind och organismer. Detta medför att till exempel 

ytvattenväxter som alger direkt kan nyttja fosforn för primärproduktion. 

 I en tidigare studie av Carey & Rydin (2011) har ett samband mellan förändringar i sedimentens 

fosfor observerats utifrån undersökningar från 94 olika sjöar. En sammanfattande figur av deras resultat 

kan ses i figur 2.1. Jämfört med deras värden tyder alla prover på att sjöns olika delar kan ses som 

mesotrofa eller oligotrofa. Detta stöds även av en indelning av Huser (2018), som bedömer att ≤ 2000 

μg/g torrt sediment är låga halter. Inget sedimentprov visade på en högre halt än 2000 μg/g torrt 

sediment. Vilka exakta djup i sedimentproven togs på är inte känt, men då röret var ca 50 centimeter 

långt och var delvis vattenfyllt när det togs upp kan det antas att sedimentproven är av liknande 

mäktighet. Carey & Rydin (2011) visar också att en kraftig minskning av totalfosfor med djup är trolig 

i en eutrof sjö, där halten mer än fördubblas i ett 30 centimeter prov. Detta samband ger att provplats 17 

,18 och 19 indikerar en övergödning, men inte provplats 20. Detta är dock inte troligt, då halterna är för 

låga (<1700 μg/g torrt sediment) vid provplats 17,18 och 19. Proven från Spersbodaviken, plats 20, har 

högst halter av totalfosfor och viken är kraftigt beväxt, som tillsammans med förekomsten av svavel kan 

tyda på en förhöjd primärproduktion. Carey & Rydin visar även på att en konstant halt av fosfor 

korrelerar med en mesotrof sjö, till exempel i Spersbodaviken där fosforhalterna är konstanta.  

Vid provtagning i Spersbodaviken påträffades en svavellukt från det upplockade sedimentprovet, 

vilket tyder på anaeroba förhållanden. Detta tillsammans med Spersbodavikens kraftiga växtlighet tyder 

på en hög produktion. Sedimentlagrens mäktighet uppskattas till åtminstone 2 meter, efter att en båtåra 

förts ned minst hela sin längd på provtagningsplatsen.  
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Skillnaden visar förmodligen att sjön har sett en ökning av fosfortillförsel under åren, vilket är varför 

de ytliga sedimenten har högre halter av totalfosfor. Detta behöver dock inte ge en övergödd sjö, då 

fosforn kan bevaras i sediment utan att lösas ut till vattnet. Det är därmed den mobila fosforn som kan 

frigöras ur bottensediment som är den viktigaste parametern för internbelastning. Även om proverna 

endast analyserats för totalfosfor, är internbelastningen troligtvis låg, då de totala halterna är låga.  

Hur snabb sedimentation sker varierar mycket mellan sjöar och är inte något som studerats i denna 

undersökning. Studier av flera andra sjöar i liknande klimat har uppskattat sedimentationshastigheten 

till högst 3 mm per år (Valpola & Ojala 2006; Huser 2018; Josefsson et al. 2020). Detta innebär att de 

djupaste proverna skulle kunna visa fosforhalter från upp till 100 år sedan. Ett så stort tidsintervall är 

dock inte troligt, då sjöns medeldjup räknas som grunt och kommer blandas om, särskilt i 

Spersbodaviken där sedimentet hade en mycket hög vattenhalt. Provet taget vid sjöns djupaste del är 

mer troligt att vara av hög ålder. Detta eftersom det ligger långt ifrån inloppen och är beläget omkring 

det största djupet samt återfinns längre bort från sjöaktivitet. Detta ger mindre resuspension och kan 

förklara en högre ålder av sedimenten. Om detta stämmer visar det på en fosforfattigare historia och det 

har inte skett en särskilt stor ökning av fosfor. Det finns ingen tydlig indikation på att ett jordbruk har 

funnits i området i sedimentproverna. Om högre halter av fosfor hade återfunnits i den djupare delen av 

sjön hade det varit en indikation på tillförsel av näringsämnen sen en längre tid tillbaka. Det kan därför 

antas att de nedlagda jordbruken har en låg effekt på sjöns status idag. 

 

 Avloppsrening och enkät 
Enligt resultatet från enkäten har över hälften av avloppsystem en ålder över 10 år. Reduktionsgraden 

för reningen av fosfor minskar med upp till 50 % efter 10 år, eftersom verkningsgraden för ett 

avloppssystem bestående av infiltrationsanläggning eller markbädd är beroende på hur länge systemet 

varit i bruk. Det kan vara en av flera förklaringar till de höga halterna av fosfor som rinner in till 

Spersbodaviken. Det är totalt sex hushåll som använder sig av infiltrations- eller markbädd med en ålder 

på mer än 10 år, se figur 5.8, men de använder sig av mulltoalett och inte av vattentoalett. Användandet 

av mulltoalett belastar inte infiltrations- eller markbäddar i samma utsträckning som en vattentoalett. 

Det framgår inte i enkäten hur avfallet från mulltoaletter hanteras. Det går därför inte att dra alltför 

konkreta slutsatser kring mulltoaletters påverkan på sjöns näringstillstånd. Det som kan sägas är att äldre 

infiltrations- eller markbäddar har en större inverkan på sjöns status. 

Enligt förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899), måste de som 

använder vattentoalett ha en grundligare rening än enbart en slamavskiljare, för rening av 

avloppsvattnet. Enkäten visade att flera av de svarande inte använder ytterligare reningsprocesser. De 

flesta hushåll saknar dessutom fullgod fosforrening i form av till exempel fosforfilter. Detta kan vara 

ytterligare en förklaring till de höga halter av fosfor som rinner till Spersbodaviken. 

Frågorna 4 och 5 ställdes för att få en överblick av inställningen till Trehörningens status. De 

svarande fick med fri text svara och beskriva deras intryck utav sjön. Svaren varierade i längd och 

kvalité. Det gick att sammanfatta vilken åsikt de svarande hade i fyra kategorier och ingen av de 

kategorierna fick en klar majoritet, förutom “Vet ej” i fråga 5. De spridda åsikterna i frågorna kan 

förklaras av var de boende i Spersboda bor någonstans, då lokal igenväxningen har lyfts som ett problem.  

Hushållen kommer att påverka sjön lokalt, i dess norra delar, eftersom de utsläpp som sker mynnar 

ut via plats 4. Det vattendraget är det enda stora vattendraget i samhället och för med sig den största 

andelen av näringsämnen till Spersbodaviken. Samhället har även ett flertal diken som kan föra ut 

näringsämnen, från avloppssystemen, till sjön. Därför kan det antas att hela den norra delen av sjön är 

utsatt för tillrinnande näringsämnen. Dikena i Spersboda är utspridda och torkar ur lätt, vilket gör att 

Marenviken inte är lika utsatt som Spersbodaviken. 
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 Åtgärder för att minska kväve- och fosforkoncentrationer 
Eftersom fosfor ofta är det bestämmande ämnet för växters primärproduktion i sötvatten, och även i 

denna sjö, bör utlakning och tillförsel av fosfor minskas för att motverka igenväxningen. Detta bör göras 

särskilt runt området vid Spersbodaviken, eftersom de platserna svarar för den högsta tillförseln av 

fosfor i vattendragen. Lerjordar med katjoner som järn, aluminium och kalcium, har bäst förutsättningar 

att hålla kvar fosfor i marken vid olika pH. Efter till exempel gödsling, vid fylld fosformättnadsgrad, 

kommer överbliven fosfor att föras till bäckarna och gödsling bör därför ske restriktivt. I åkermark kan 

dessutom strukturkalkning hjälpa till att binda fosfor och förhindra kväveläckage (Paulsson et al. 2015). 

För att minska fosforhalter i en sjö finns flera olika metoder, som är olika effektiva beroende på de 

förutsättningar och tidsperspektiv som finns. I fallstudien med Långsjön i Stockholm med liknande 

problem som i Trehörningen, bestod åtgärdsplanen i att tillsätta kemikalier för att binda och fälla fosfor. 

I det fallet sjönk fosforkoncentrationen i sjön, vilket kan anses som ett potentiellt förbättringsförslag för 

Trehörningen. Kombinationen av minskad internbelastning och minskning av tillförsel av 

näringsämnen, skulle däremot ge störst effekt för att förhindra fortsatt igenväxning på lokala platser i 

sjön. Dessutom kan dränering kring lokala svackor där vatten ackumuleras, förhindra erosiv ytavrinning. 

Vidare kan fortsatt klippning i fortsättningen komma att förhindra ansamling av organiskt material med 

höga fosforhalter. 

Enligt O’Sullivan & Reynolds (2005) kommer en oligotrof sjö under en längre tid att övergå till en 

eutrof sjö vid tillförsel av näringsämnen. Däremot menar författarna att vid mänsklig tillförsel kan den 

förändringen ske mycket snabbare. Därmed fyller avloppssystemens funktioner och reningsgrad en 

bidragande roll för att minska tillförsel av näringsämnen till sjön. Installation av ett reningsverk kan ge 

en mycket lägre halt av tillförd fosfor till en sjö och framförallt kommer fosforn att förekomma i 

oorganisk form, vilket begränsar växternas tillgång för fosfor (O’Sullivan & Reynolds 2005).  

Norrtälje kommun har inget konkret datum i tidsplanen för kommunal VA till Riala-Sättra området 

som Spersboda hör till. Rening av avloppsvatten är upp till husägarna. Åtgärder för att förhindra högre 

påverkan från avloppen på sjöns igenväxning, borde således ämnas till att rena vatten från näringsämnen 

mer effektivt genom bättre enskilda avloppssystem. För att minska tillförsel av fosfor från hushåll till 

mark, är en lösning att ha modernare eller kompletterande anläggningar. Det kan till exempel vara 

installation av minireningsverk eller fosforfilter för privatboende. 

 

 Felkällor 
Det finns flera möjliga felkällor inom laborationer och fältarbete. Inom vattenföringsmätningar finns 

felkällor, där den största bidragande faktorn till mätnoggrannheten är hur många intervall en vattenprofil 

delas in i, efter bredd och djup. Det optimala för en mätning är när varje punkt finns med så litet 

mellanrum mellan varandra, men tidsbrist omöjliggör en sådan indelning. Bäckfårans morfologi, 

vegetation och stenar avgör hur mycket turbulent tillbakaflöde som bildas, vilket kan ge utslag som 

minusvärden. Placering av mätpunkter för bäst noggrannhet erhålls vid laminära flöden i bäckfåran. Vid 

flera bäckar kunde endast ett fåtal mätpunkter tas, vilket medförde att provpunkterna i bäckfåran gav ett 

onaturligt resultat över vattenföringen. I figur 4.4, stycke 4.4.1, visas ett naturlig och ett onaturligt 

diagram. Det naturliga diagrammet visar en mjukare kurva och det onaturliga diagrammet har raka linjer. 

Det onaturliga diagrammet kommer därför att ge ett lägre flöde. För att korrigera detta lades 10 % till 

av den uppmätta vattenföringen. 

Vid de inlopp där bäckfåran istället hade för lågt vattenstånd kunde inte mätningar göras och 

uppskattades istället. Uppskattningarna kan vara fel, men värdena var låga och ansågs därför rimliga att 

representera det låga flödet. En felkälla är att avrinningsområdet mäts objektivt utifrån höjdkurvor i 

ArcGIS. Vattendelaren riskerar därför att sättas inkorrekt på vissa platser.  

Vid kväveanalys kan en felkälla identifieras ifall fel proportion mellan prov och reagens har blandats, 

om pipetten hanterades felaktigt. Kväveanalysen är inte heller gjord enligt en aktuell ISO/SIS testmetod, 
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och bör inte direkt jämföras med professionella provtagningar. Detta medför att en annan analys av 

samma prover skulle kunna ge andra resultat.  

En vattenbalans gick inte att beräkna inom undersökningsperioden på grund av tekniska fel och 

påverkan av nederbörd, avdunstning, vattenstånd och grundvattenflöden kunde inte uppskattas i 

avrinningsområdet. 

 

 Projektets tillförlitlighet 
Mätperioden var under februari till april, vilket innebär att växtsäsongen inte börjat. Detta medför ett 

mindre upptag av växter både i avrinningsområdet och i sjö, då undersökningen sker från vinter till tidig 

vår. Resultaten kan endast ses som representativa för undersökningsperioden och kan inte extrapoleras 

till andra säsonger.  

Enkätsvaren uppgick till 46 svar utav 197 hushåll, vilket innebär att det inte motsvarar hela samhället 

och det finns en osäkerhet huruvida de svarandes åsikter överensstämmer med resterande hushåll av 

Spersboda. Det som talar för underlagets tillförlitlighet är kvoten svarande mellan fritidsboende och 

permanentboende, som ungefärligt representerar den faktiska kvoten mellan fritidsboende och 

permanentboende. Flera av svaren har dock varit tvetydiga och det går inte att säkerställa hur korrekta 

de är. 

 

 Framtida studier 
För framtida studier bör en längre undersökning genomföras, där man även gör mätningar under 

växtsäsongen för att se hur den biologiska aktiviteten påverkar masstransporterna. Detta kan bygga 

vidare på de resultat som erhållits i denna undersökning och ge en bättre bild över hur sjön förändras 

med årstider. En djupare undersökning av vilka organismer som finns och i vilken utsträckning kan 

också användas för att utifrån biologisk aktivitet klassificera sjöns näringssituation. En fullständig 

undersökning av alla hushållens avloppssystem i Spersboda kan även ge tydligare svar på vilka åtgärder 

som kan göras för att minska näringstillförseln till Spersbodaviken.  
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7 Slutsats 
Följande slutsatser från rapporten kan dras: Trehörningen är en oligotrof-mesotrof sjö med lokal 

igenväxning. Med de resultat som har erhållits kan inte sjön klassas som övergödd. Kalhygget visar 

höga till mycket höga halter av kväve och fosfor samt en ökning av fosfor på grund av kalhygget. Det 

kan därför antas ha en effekt på Trehörningens lokala igenväxningsproblem. De högsta 

fosfortransporterna kommer från Spersboda och antas bero på bristande avloppsrening. Till 

Spersbodaviken tillrinner höga halter av fosfor och kväve under undersökningsperioden och 

punktinsatser bör utföras runt omkring det området, för att minska näringstillförseln. De högsta 

fosforkoncentrationer från bottensedimenten påträffas i Spersbodaviken, men är för låga och tyder 

därför inte på en internbelastning. Punktinsatserna bör framförallt fokusera på att minska 

masstransporten från källorna, kalhygget och samhället, och inte sedimenten i sjön. 

Det vatten som rinner in i Trehörningen från Largen kommer ha en svag påverkan på den igenväxning 

som sker i Spersbodaviken. Således utgör klacken vid Largen inte någon större problematik för den 

lokala igenväxningen i Trehörningen. Enligt masstransportsbalansen är sjön en källa av fosfor och 

kväve. Undersökningsperioden visar att mer vatten lämnar sjön än tillkommer, och sjöns omsättningstid 

på 4,5 månader bör betraktas som en osäker siffra. Utifrån Stockholms länsstyrelses tidigare 

undersökning har näringsförhållandena för kväve och fosfor ökat i sjön. Spersbodaviken bör ses som 

den igenväxande delen av sjön. 
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8 Tackord 
Vi vill tacka för den hjälp som vi fick i Spersboda av Pehr Lindström, Martin Viredius, Sven-Erik 

Arenbalk och Anna Neubeck. På grund av coronavirusets begränsningar i samhället, försvårades arbetet. 

Tack vare deras engagemang kunde vi utföra våra arbetsuppgifter på ett smidigt sätt ute i fält. Vi tackar 

speciellt för utlånandet av stugan och båten, men också för den lokala guidningen runt omkring 

Spersboda. Till Uppsala universitet vill vi rikta tack till både Richard Pettersson, på Institutionen för 

geovetenskaper för utlånandet av hand-GPS, och till Christoffer Bergwall samt Simone Moras på EBC 

för utförandet av vattenanalyser, sedimentanalyser och utlånandet av sedimentprovtagningsutrustning. 

Vi vill också tacka alla som har korrekturläst vår rapport och särskilt vill vi tacka Minna Larsson och 

Klara Skoog som opponenter. Slutligen vill vi tacka vår handledare Roger Herbert. Din inblandning i 

projektet har varit hjälpsam hela vägen. Ett stort tack för att du tog dig tiden och visade oss utrustningens 

funktioner ute i fält en februaridag. Tack för att du tog på dig att färdigställa analyser av vattenprover 

när universitetet stängdes ner och tack för dina råd. 
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10 Bilagor 

 Diagram från tidigare fallstudie 

 
Figur 10.1. Uppmätta fosforhalter sommartid i Långsjön, Stockholm. Ur diagrammet framgår en klar minskning 

av fosforhalten efter aluminiumbehandling (Värnhed 2009). Med tillstånd.  
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Figur 10.2. Förändring av skiktdjupet i Långsjön olika år. Skiktdjupet förbättrades klart efter 

aluminiumbehandling år 2006 (Värnhed 2009). Med tillstånd. 
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 Diagram av vattenföring 

 
Figur 10.3. Punkterna i diagrammet visar hastigheten som beräknats vid olika punkter och sammanställt blir det 

ett flöde på 99,5 L/s. Illustration: Christoffer Grunewald. 

 
Figur 10.4. Punkterna i diagrammet visar hastigheten som beräknats vid olika punkter och sammanställt blir det 

ett flöde på 9,5 L/s. Illustration: Christoffer Grunewald. 
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Figur 10.5. Punkterna i diagrammet visar hastigheten som beräknats vid olika punkter och sammanställt blir det 

ett flöde på 7 L/s. Illustration: Christoffer Grunewald. 

 

 
Figur 10.6. Punkterna i diagrammet visar hastigheten som beräknats vid olika punkter och sammanställt blir det 

ett flöde på 3,4 L/s. Illustration: Christoffer Grunewald. 
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Figur 10.7. Punkterna i diagrammet visar hastigheten som beräknats vid olika punkter och sammanställt blir det 

ett flöde på 3,35 L/s. Illustration: Christoffer Grunewald. 

 
Figur 10.8. Punkterna i diagrammet visar hastigheten som beräknats vid olika punkter och sammanställt blir det 

flöde på 15,7 L/s. Illustration: Christoffer Grunewald. 
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Figur 10.9. Punkterna i diagrammet visar hastigheten som beräknats vid olika punkter och sammanställt blir det 

ett flöde på 148,4 L/s. Illustration: Christoffer Grunewald. 

 

 
Figur 10.10. Punkterna i diagrammet visar hastigheten som beräknats vid olika punkter och sammanställt blir det 

ett flöde på 283,9 L/s. Illustration: Christoffer Grunewald. 
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Figur 10.11. Punkterna i diagrammet visar hastigheten som beräknats vid olika punkter och sammanställt blir det 

ett flöde på 1,1 L/s. Illustration: Christoffer Grunewald. 

 
Figur 10.12. Punkterna i diagrammet visar hastigheten som beräknats vid olika punkter och sammanställt blir det 

ett flöde på 7,6 L/s. Illustration: Christoffer Grunewald. 
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Figur 10.13. Punkterna i diagrammet visar hastigheten som beräknats vid olika punkter och sammanställt blir det 

ett flöde på 6,1 L/s. Illustration: Christoffer Grunewald. 

 
Figur 10.14. Punkterna i diagrammet visar hastigheten som beräknats vid olika punkter och sammanställt blir det 

ett flöde på 41,1 L/s. Illustration: Christoffer Grunewald. 
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 Tabeller med modifierade värden 
 
Tabell 10.1. Resultat av vattenföringsmätningar med kompensation. Kompensationen innebär ett tillägg på 10 % 

på original värdet och görs på grund av onaturliga diagramkurvor. Värdena är avrundande till en decimal Vid få 

mätpunkter fås onaturliga diagramkurvor. De resultaten med en asterisks är uppskattade, se avsnitt 4.4.1. 

Provplats Provdag 1 (dm³/s) Provdag 2 (dm³/s) Provdag 3 (dm³/s) 

Inlopp Spersbodaviken 1,8* 3,7 1,7* 

Hästhagen 1,8* 3,7 1,7* 

Kalhygget 8,4 17,2 7,7 

Träsket 6,7 163,3 10,4 

Utloppet 41,1 284,0 99,6 

Stugan 0,6* 1,2 0,5* 

 

 
Tabell 10.2. Resultat av massberäkningar för kvävehalt i nitrat i enheten gram per dygn, med ett tillägg på 10 % 

på originalvärdet för vattenföringen. Värdena är avrundade till närmsta heltal. De resultaten med en asterisks är 

uppskattade, se avsnitt 4.4.1. 

Provtagningsplats Provdag 1 (g/dygn) Provdag 2 (g/dygn) Provdag 3 (g/dygn) 

Inlopp 

Spersbodaviken 
99* 296 50* 

Intill hästhagen 146* 525 129* 

Kalhygget nedströms 1 055 2 131 585 

Träsket 441 8 465 288 

Utloppet 1 991 17 665 2 924 

Stugan 56* 80 21* 

Summa: 

(g/dygn) 
-195 -6 168 -1 850 
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Tabell 10.3. Resultat av massberäkningar för total fosfor i enheten gram per dygn, med ett tillägg på 10 % på 

originalvärdet för vattenföringen. Värdena är avrundade till närmaste heltal. De resultaten med en asterisks är 

uppskattade, se avsnitt 4.4.1. 

Provtagningsplats Provdag 1 (g/dygn) Provdag 2 (g/dygn) Provdag 3 (g/dygn) 

Inlopp Spersbodaviken 12* 15 14* 

Intill hästhagen 6* 12 8* 

Kalhygget nedströms 10 39 13 

Träsket 4 85 8 

Utloppet 50 221 103 

Stugan 1* 2 1* 

Summa: 

(g/dygn) 
-18 -68 -60 
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 Karta och tabell för beräkningar av specifik avrinning  
I denna bilaga redovisas hur de uppskattade värdena har tagits fram. Det har gjorts genom att skapa 

polygonlager i ArcGIS över varje enskilt vattendrags avrinningsområde. Den area som har fåtts fram 

har sedan använts i Excel tillsammans med kalhyggets vattenföringssiffror som referensvärden. För en 

mer utförlig beskrivning om hur beräkningen gick till, se avsnitt 4.4.1.1. 

 

Tabell 10.4. Uppställningen av beräkningar i Microsoft Excel. Kalhygget används som ett referensvärde och de 

röda cellerna är de bäckar som saknar data. Uträkningen krävde en uppskattad area för varje bäcks 

delavrinningsområde, som redovisas i gula celler. 

Originalvärden för vattenföring (dm³/s) Specifik avrinning (L/s/Km2) 
Provplats Provdag 1 Provdag 2 Provdag 3 Area (km2) q_1 q_2 q_3 
Inlopp Spersbodaviken okänd 3,38 okänd 0,25 

 
13,54 

 

Intill hästhagen okänd 3,35 okänd 0,32 
 

10,47 
 

Kalhygget nedströms 7,66 15,68 7,00 1,02 7,50 15,37 6,86 

Träsket 6,10 148,44 9,48 4,6 1,33 32,27 2,06 

Utloppet 41,15 283,97 99,55 7,9 5,21 35,94 12,60 

Stugan okänd 1,10 okänd 0,27 
 

4,09 
 

Legend 

Data saknas, uppskattas med hjälp av beräkningar 
Referensvärden 

Uppskattad area av delavrinningsområden från ArcGIS 

 

Figur 10.15. Karta över alla bäckars delavrinningsområden. 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


