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ABSTRACT 
Prytz, A. 2015. Variationer i omgivningsmiljö som faktor till variationer i fluvial transport av 

upplöst sediment. Uppsatser Kulturgeografiska institutionen, Uppsala universitet.   

 

För att förhindra övergödning används skyddszoner i stora delar av Sverige där jordbruk utförs. Det finns även andra 

faktorer som kan bidra till, eller förhindra, förluster av sediment via fluviala element i landskapet. Variationer i ett 

vattendrags omland påverkar hur den fluviala transporten av sediment ser ut. Syftet med den här studien är att 

kartlägga vilka faktorer som kan påverka hur transporten av upplöst sediment ser ut i Librobäckens nedre delar. Hur 

variationer i omgivningsmiljön skulle kunna skapa variationer i transporten av upplöst sediment. För att göra detta 

har omlandets element studerats, jordbrukare intervjuats, flödesmätning utförts och vattenprover tagits. Fokus har 

riktats mot transporten av upplöst sediment då det är som upplösta joner fosfor och nitrat transporteras i vatten, vilka 

är två bidragande faktorer till övergödning. Resultaten visar att variationer i omgivningsmiljön inte bidrar till 

variationer varken i transporten av nitrat och fosfor eller variationer i den totala transporten av upplöst sediment. Det 

går dock att skönja en variation i den fluviala transporten av suspenderat sediment i Librobäcken. 
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1. INLEDNING 

 

Uppgiften att väva samman människa och natur är en svår nöt att knäcka. Geografi är ett ämne 

som till stor del ämnar göra just detta, men som är ändå är tydligt uppdelat mellan människa och 

natur, eller kulturgeografi och naturgeografi. Church (2010) menar att ett möte av de två 

disciplinerna är nödvändigt i till exempel frågor om hållbar utveckling. Globalt står planeten 

jorden inför klimatförändringar och nationellt har till exempel Östersjön problem med 

övergödning och bottendöd, dessa två händelser är av sådan karaktär där det går att se hur 

antropogena faktorer påverakt naturen. Det är bland annat för att öka förståelsen hos individen för 

hur individens handlingar påverkar och påverkat omvärlden som en djupare integration mellan 

kultur- och naturgeografi måste till (Church 2010).  

I ett försök att sammanlänka dessa två grenar inom geografin kommer denna studie syfta till 

att undersöka hur skillnader i markanvändning påverkar eller kan påverka sedimenttransporten i 

ett vattendrag. Om jordbruket och markanvändningen utförs på ett ohållbart sätt kan detta leda till 

att det sker en ökad sedimenttransport i vattendraget, denna ökning skulle även kunna innefatta 

ökning av till exempel gödslingsrester i form av nitrat och fosfor, vilka i sin tur i slutändan kan 

leda till övergödning (Strahler 2005). Vattendraget som kommer att undersökas är Librobäcken 

nordväst om Uppsalas centrala delar. I och med att Librobäcken mynnar ut i Fyrisån är 

vattendraget sammanlänkat med Mälaren och Östersjön. Östersjön i sin tur lider som sagt av 

bekymmer i form av övergödning och bottendöd. Detta kan sammanlänkas med Strahlers (2005) 

teorier om nätverk av vattendrag och det skulle vara intressant att se om det går att kartlägga hur 

mycket upplöst sediment som transporteras i en first-order-stream, för att sedan se om och hur 

detta skulle kunna bidra till eutrofieringen som sker i Östersjön. Faktumet att liknande studier 

inte gjorts på Librobäcken tidigare gör luckan att fylla än större. 

 

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med studien är att kartlägga omlandet kring Librobäckens nedre delar. Omgivningsfaktorer 

som skulle kunna ha inverkan på transporten av upplöst sediment kommer i första hand vara det 

som studien ämnar analysera. Vidare syftar studien till att undersöka hur transporten av upplöst 

sedimentet i Librobäckens nedre delar ser ut och försöka hitta förklaringar till resultaten. 

Dessutom syftar studien till att undersöka om och hur jordbrukarna längs Librobäckens nedre 

delar arbetar för och förhåller sig till att undvika förluster av till exempel gödningsmedel. 

Större delen av bäckendalen är omgärdad av åker- och annan jordbruksmark av allehanda 

slag. Marken omkring ett vattendrag har enligt bland andra Strahler (2005) betydelse för hur 

mycket sedimenttransport som kommer att ske i vattendraget. Allmänna teorier angående 

sedimenttransport lyder: ju mer beväxt mark mellan vattendrag och åker eller annan 

jordbruksmark desto mer hindras sediment att ta sig ut i vattendraget och transporten av sediment 

minskar detsamma gällande läckage av övergödande ämnen och miljögifter. (t.ex. Strahler 2005, 

Jordbruksverket 2013 och 2015). Går det att kartlägga att specifika omgivningsfaktorer och 

specifik markanvändning leder till större eller mindre utsläpp av fosfor och nitrat? Teorier likt de 
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ovan kommer att användas för att förklara resultaten av studiens mätningar. För att svara till 

syftet kommer följande frågeställning att användas:  

 Hur ser omgivningsförhållandena ut i omlandet kring Librobäckens nedre delar? 

 Skapar variationer i omgivningsförhållandena variationer i transporten av upplöst 

sediment? 

 Finns det samband mellan variationer i omgivningsförhållandena och variationer i 

transporten av upplöst sediment? 

 Hur förhåller sig jordbrukarna i Librobäckens avrinningsområde till att undvika förluster av 

sediment med bland annat skyddszoner? 

 

1.2 Definitioner 

För att kunna skilja på Librobäck och Librobäcken är det viktigt att definiera begreppen, med 

Librobäcken (i bestämd form, med ändelse) åsyftas i den här studien vattendraget Librobäcken 

som denna rapport syftar till att beforska, med Librobäck (utan -en suffix) menas det område som 

innefattar mindre industrier och är beläget kring Librobäckens mynning i Fyrisån. 

Benämningarna på vattendraget varierar mellan bestämd och obestämd form beroende på vem 

eller vilken institution som omnämner det, därav behovet av en definition. Med Librobäckens 

nedre delar menas det område av vattendraget som ligger nedströms (i östlig riktning från) 

Brunnby gård. Brunnby gård är belägen cirka sex kilometer V Librobäckens mynning, vid gården 

utfördes den sista av de elva mätningar som utgör vattenmätningsdelen av studien.  Vattenföring 

är ett begrepp som inte är av vardaglig natur och därför behöver defineras. Vattenföring 

(engelska: stream flow/discharge) är måttet på hur mycket vatten som flödar i ett vattendrag, och 

anges i m
3
/sek eller l/sek (EPA 2015, Hjulström 1935). Med turbiditet åsyftas en vätskas 

grumlighet, som mått på koncentrationen suspenderad sediment (Bydén, Olsson och Larsson 

2003). 

  

1.3 Avgränsning 

Då studien ligger inom ramen för en C-uppsats på 15 högskolepoäng kommer dess vidd inte att 

bli omfattande. Det är framförallt tiden som sätter gränser. Vattenmätningar är undersökningar 

som oftast är spridda över tid till exempel ett år eller ännu längre spann. Barbro Gretener och 

Filip Hjulström har tidigare gjort mätningar i Fyrisån. Greteners mätningar pågick till exempel 

under fem år januari 1982 till december 1986 (Gretener 1994) likaså Hjulströms mätningar av 

samma å, vilka pågick från juli 1929 till juni 1934 (Hjulström 1935). Mycket har hänt, framförallt 

på datafronten där både tillgång och lagring har tagit stora kliv sedan 1930talet. Dock är det som 

sagt tidspannet på studien och bristen på tidigare data och mätningar över tid som bidrar till 

mätningarnas ringa omfattning. Den här undersökningen skulle kunna ses och fungera som en 

dörr till vidare forskning och kartläggning av Librobäcken. Både för geografer, men även 

geologer, hydrologer och limnologer med flera.  

Även ekonomi och lokaltillgång begränsar studien. Utrusningen som fanns att tillgå var; 

flödesmätare, vilken underlättat mätningen av flödet; turbiditetsmätare, vilken underlättat 



6 

 

mätning av vattnets grumlighet; det fanns även tillgång till mätare av pH och nitrat- och 

fosfathalterna i vattnet. Det finns utrustning som är bättre och mer precis, men då går priset upp. 

Den utrustning som nu har funnits att tillgå har lånats från Kulturgeografiska Institutionen vid 

Uppsala Universitet. Fördelaktigt har varit institutionens investering i en flödesmätare vilket har 

underlättat mätningar och femdubblat antalet mätpunkter. Vidare har laborationerna har utförts i 

mitt kök och inte i laboratorium, vilket kan ha påverkat resultaten.  

Det finns tre olika typer av sedimenttransport i vattendrag upplöst, bädd och suspenderat, 

vilka förklaras närmare i rapportens teoriavsnitt. Studien kommer endast att inrikta sig på upplöst 

material. Då det är i detta spårning av fosfor och nitrater sker. Höga halter av fosfor och nitrater 

är möjliga tecken på att jordbruket i området sker på ett ohållbart sätt, med övergödning som en 

potentiell konsekvens. Det skulle gå att ha ett vidare perspektiv och till exempel titta på framtida 

landskapsutveckling i området på grund av transporten av partikulärt suspenderat sediment, men 

som sagt är räcker inte tiden till för detta ändamål.  

Undersökningens metoder utgår bland annat ifrån ett arbetssätt beskrivet i Mäta Vatten 

(Bydén, Olsson och Larrson 2003). Bydén, Olsson och Larson (2003) menar att undersökningen 

bör omfatta valda delar av de olika aspekter och omgivningsfaktorer, vilka kommer att tas upp i 

metodavsnittet, det vill säga att studien av ett vattendrag inte nödvändigtvis måste innefatta alla 

omgivningsfaktorer och för att få tid och ord att räcka till, måste tyvärr delar av 

omgivningsfaktorerna negligeras. Då det är framför allt åkermark, hagar och annan mark som 

används till jordbruk som omger Librobäcken i studieområdet är det eventuella sedimentläckage 

från sådan markanvändning som studien syftar till att undersöka. Till exempel har inte 

skogsbruket i Librobäckens omland undersökts i någon vidare utsträckning. Ansträngningar har 

heller inte lagts på ta reda på eventuella utsläpp från industrier i området, eller andra källor till 

utsläpp av miljögifter. En annan faktor som gjort att miljögifter inte har försökts spåras i 

vattenproverna är att utrustning till detta inte har funnits att tillgå. Även jordbruksdelen av 

omgivningsfaktorerna har beskurits för att passa studiens omfattning. Till exempel har inte hela 

avrinningsområdet till Librobäcken beforskats, alla åkrar och jordbruk är inte besökta det är inte 

klarlagt exakt vilka grödor som återfinns på varje specifik åkerplätt, det är heller inte kartlagt 

vilka djur som hålls på vilka gårdar.  

1.4 Områdesbeskrivning 

Librobäcken består till en början av diken som rätats ut för att effektivisera jordbruk. För att 

senare, parallellt med järnvägen, passera ett koloniområde. Vidare förbi en nedlagd betongfabrik, 

vars gamla tomt numera består av nybyggda bostadskvarter, och slutligen ett industriområde, 

innan den mynnar ut i Fyrisån strax söder om Bärbyleden i Uppsala. Den senare delen av bäcken 

meanderar och längs med bäckens strandbankar finns små böjda korvsjöar. Figur 1 visar en karta 

av Librobäcken och dess omland. Vidare projicerar den även de mätpunkter var provtagning av 

vatten ägt rum. Bäcken omgärdas nästan uteslutande av jordbruksmark, sättet på vilket marken 

brukas varierar dock längs med bäcken och det gör även avståndet mellan vattendrag och 

åkerkant. 
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Figur 1. Terrängkarta över Librobäcken med ortsnamn från fastighetskartan. Källa: Terrängkarta och 

ortsnamn Fastighetskarta © Lantmäteriet, i2014/601 

Enligt Köppen i Strahler (2005) befinner sig Uppsala, kraftigt förenklat, i gränslandet mellan 

Fuktigt kontinentalt klimat och Borealt skogsklimat. Enligt SMHI (Sveriges klimat 2014) tillhör 

de kustnära delarna av södra Sverige den varmtemperarade zonen var lövskog är den 

dominerande vegetationen. Landet i stort får rik nederbörd året om tack vare de ständiga lågtryck 

som drar in från Atlanten. Temperaturen i Uppland domineras av närheten till framförallt 

Östersjön men även Mälaren, samt landskapets låglänta natur (SMHI Upplands klimat 2014). 

Årsmedelnederbörden 1961-1990 låg mellan 450mm och 650mm (ibid).  

 

 

2. TEORI 

 

2.1 Sedimenttransport i vattendrag 

Vattendrag kan transportera partiklar och material på tre olika sätt. Materialet kan bestå av 

upplösta joner eller molekyler, detta betraktas då som upplöst material. Vidare kan materialet 

bestå av fasta partiklar som antingen är av större massa och transporteras längs med 

botten/bädden av vattendraget bäddmaterial eller partiklar med mindre massa vilka transporteras 

i suspenderat i vattendraget, suspenderat material (Dingman 1994). Det upplösta materialet kan 
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bestå av kalcium, magnesium, fosfor, nitrat och så vidare. Variationerna på upplöst material är 

stora världen över och styrs bland annat av platsens jord- och bergarter samt klimat (ibid). 

Bäddmaterialet består oftast av sand, grus och andra större partiklar som rullar eller glider fram 

längs vattendragets botten (Strahler 2005). Den största andelen av all sedimenttransport sker dock 

genom suspenderat material. Detta utgörs av lera och silt. Det fasta materialet hålls flytande och i 

rörelse av vattendragets flöde och turbulens (ibid.). Det vill säga att det sjunker till botten när 

flödet avtar och turbulensen stagnerar. Ett sådant avtagande kan ske i vattendragets delta, där 

vattendragets area utvidgas och flödeshastigheten minskar, vid en meanderingskrök, vid ett 

dammområde (Strahler 2005) eller vid insamling av vattenprover likt de beskrivna i studiens 

metodavsnitt. Ett vattendrags förmåga att transportera sediment varierar beroende på framförallt 

flödeshastigheten (ibid.). När flödeshastigheten ökar, ökar även vattendragets kapacitet att 

transportera sediment. Enligt Strahler (2005) medför en dubblering av flödeshastigheten, vid till 

exempel kraftiga regnfall eller snösmältning, en ökning på vattendragets kapacitet att transportera 

sediment med åtta till 16 gånger, detta gäller för partikulärt sediment (det vill säga ej upplöst). 

Gibbs i Dingman (1994) menar i kontrast till detta att vattendrag i områden med stora 

nederbördsmängder ofta har låga halter av upplöst sediment. Upplöst sediment kan transporteras i 

grundvattnet, och grundvatten har ofta en högre halt av upplöst sediment än ytvatten (Gordon 

2004).  

 

2.2 Övergödning 

Fosfor och nitrat är två ämnen vanligt förekommande i gödningsmedel. Gödning av åkrar är en 

vital del av de jordbruksmetoder som används i Sverige idag. Vid gödning sker tillväxten hos 

plantorna i högre takt jämfört med jordbruk där gödning inte använts. Dock får gödningsmedlet 

all vegetation att växa, och hamnar gödningsmedlet i en sjö eller ett vattendrag kan det bidra till 

extensiv algblomning eller generell ökning av annan växtlighet i sjön eller vattendraget (Strahler 

2005). Denna vegetationsökning i vattendraget leder till ökade mängder av dött organiskt 

material i detsamma, vilket i sin tur leder till att mängden mikroorganismer som bryter ned det 

döda materialet ökar. Denna nedbrytningsprocess kräver syre. Det som händer i 

övergödningsprocessen är att det blir syrebrist då mängden mikroorganismer som behöver syre 

överskrider vattendragets syretillångar. Vattendraget fylls med sediment och dött organsikt 

material och en åldringsprocess som egentligen skulle skett under flera millenier sker nu inom 

loppet av några få år (ibid.).  

Östersjön är ett bräckvattenhav som har problem med övergödning, vid sidan av andra 

problem som höga halter av olika miljögifter. Enligt Ulén m.fl. (2007) kommer 40 % av 

fosforutsläppen i Östersjön från jordbruk i södra Sverige. Studier har visat att det går att minska 

utsläppen av bland annat fosfor med hjälp av skyddszoner (.ibid). Samtidigt finns det studier som 

visar att det inte alltid hjälper med skyddszoner och att läckaget kan bli större på grund av dessa 

(Liu m.fl. 2014). Det kan vara avgörande vilken typ av gröda som återfinns i skyddszonen för att 

läckage ska kunna undvikas eller reduceras (ibid.) 
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Jordbruksverket som är en statlig instans har en nollvision vad gäller övergödning (2013). Ett 

tydligt åtgärdsprogram finnes, vilket innebär bland annat att gödsling inte får ske på de två meter 

av åkermarken som återfinns närmast vattendrag eller sjö (ibid.). För att vidare stimulera åtgärder 

som förhindrar läckage av gödningsmedel finns även bidrag att söka för anläggandet av 

skyddszoner (Jordbruksverket 2015). Andra metoder för att undvika läckage kan vara att undvika 

att plöja lerjordar på våren då detta kan leda till ökad erosion (Ulén m.fl. 2007). 

 

2.3 Skyddszoner  

För att förhindra åkerläckage, det vill säga att det sker en förlust av gödningsmedel i och med 

regnfall går det att anlägga skyddszoner. En jordbrukare kan via jordbruksverket utkräva 

ersättning vid anläggandet av skyddszoner. En skyddszon består av en sex till 20 meter bred 

remsa med mark som är bevuxen med vallgräs eller vallgräs och vallbaljväxter uppblandat 

(Jordbruksverket 2015). Syftet med zonen är att den vid till exempel kraftig nederbörd ska hålla 

kvar de ämnen som kan vara skadliga om de hamnar i ett vattendrag. Det är längs med vattendrag 

som är utmärkta på topografiska kartan. För att få ersättning krävs det att jordbruksmarken är 

belägen i ett område där jordbruksverket är benägna att vilja skydda vattendragen från överflödigt 

gödningsmedel. Dessa områden återfinns söder om Gävle och utgör nästan hela Götaland och 

Svealand (Uppland inkluderat, Dalarna och Värmland till stora delar undantaget) (ibid.). I princip 

är alltså större delarna av den mark som idag brukas som åkermark skyddad på detta vis. 

Skyddszonsersättning finns inte endast för att minska läckage av gödningsmedel, de ska även 

skydda från läckage av bekämpningsmedel (ibid.). Vidare kan skyddszoner även bidra till ökat 

djurliv (Feuerbach i Almqvist och Carlevi 2008). Eftersom fosfor och nitrat löses till joner i 

vatten (Strahler 2005) måste skyddszonen kunna binda dessa ämnen via rötterna. Men även 

kunna hindra transport ovan mark då yterosion också kan bidra till ökade fosfor halter i vatten 

(Ulén m.fl. 2007).  

 

2.4 Vattenföring  

Vattenföring är den mängd vatten som flyter genom ett vattendrag under en viss tid och anges i 

m
3
/sek eller l/sek (Strahler 2005). Vattenföringen vid en specifik punkt i ett specifikt vattendrag 

varierar från tid till tid. Faktorer som inverkar på vattenföringen är nederbörd och snösmältning. 

Nederbörd och snösmältning leder till ökning i vattenföringen och torka leder till regression i 

densamma. Det är inte bara nederbörden i själva vattendraget som bidrar till en ökning av 

vattenföringen, utan både vatten från ytavrinning och infiltrerat vatten bidrar till denna ökning. 

Infiltrationen tar lite tid på sig och en ökning och en topp i vattenföringen kan infinna sig timmar 

efter nederbördens slut. Detta kallas tidsförskjutning (ibid.). Flödeshastigheten varierar beroende 

på var i vattendraget mätningen utförs. Enligt Strahler (2005) är flödeshastigheten högst närmast 

ytan närmast vattendragets mitt. Vidare ökar även effektiviteten på vattenföring ju större 

genomskärnings area ett vattendrag har, detta då friktionen minskar i och med större 

vattenmassor (ibid.).  
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2.5 Meandering 

Ett vattendrag kan ha en mängd utseenden från i princip raka till mer svängda. Deras utseende är 

inte beständigt utan kan ändras över tid, ett vattendrag som är rakt kan på ett senare stadie vara 

meanderat, detta är dock något som sker över en längre tidsperiod och inte över några få år 

(Gordon 2004). Med ett meanderat vattendrag menas ett vattendrag som är slingrande och 

svänger fram och tillbaka. Dessa svängar uppkommer av att strömflödet skaver av utkanten på 

vattendraget och sediment avlämnas vid innerkurvans strandbank. Till slut leder detta till att delar 

av vattendraget knipsas bort och bildar små sjöar liknanden korvringar, därav deras namn: 

korvsjöar (eng: oxbow lake) (ibid.). Enligt klassificering av Leopold m.fl (1964), Morisawa 

(1985) och Selby (1985) i Gordon (2004) har ett meanderande vattendrag låg till moderat 

hastighet 1-3 m/s, och ett lågt bredd-till-djup ratio, det vill säga att ett meanderade vattendrag är 

grunt i förhållande till sin bredd. Vidare är detta en som vattendragsform beskrivs ha hög 

vågighet, alltså som pendlar mycket fram och tillbaka och inte är rak. Eftersom vattenhastigheten 

i ett meanderande vattendrag är låg kommer den sediment som transporteras däri vara av fin 

karaktär, och den totala sedimenttransporten är mindre i den här typen av vattendrag än i rakare 

vattendrag (Strahler 2005 och Gordon 2004).  

 

2.6 Nätverk av vattendrag 

Vatten flödar neråt till dess att det når havet. På sin resa mot havet slås det ihop med andra 

vattendrag och bildar större och större vattendrag med högre och högre vattenföring (Strahler 

2005), Vendelån och Vattholmaån bildar till exempel Fyrisån (Gretener 1994) som senare går 

ihop med bland annat Librobäcken och andra vattendrag innan den mynnar ut i Mälaren (ibid.). 

Varje liten bäck har ett eget avrinningsområde, vilket slås ihop med alla andra 

avrinningsområden för att sedan bilda ett stort avrinningsområde för huvudvattendraget (Strahler 

2005). De yttersta fragmenten i det nätverk av vattendrag som bildas när dessa går ihop och 

bildar större vattendrag kallas first-order-streams. Två first-order-streams som sammanlänkas 

bildar en second-order-stream. När sedan två second-order-streams möts bildar de en third-order-

stream, och så vidare (ibid.).  

 

3. METOD 

3.1 Metodologi och vetenskapsteori 

Att samla in, kvantifiera och jämföra data på det sett som skett i den här studien har i grund och 

botten klassats som objektivt eller rationalistiskt forskningsarbete (Haines-Young and Petch 

1986). Denna arbetsgång har inom naturgeografin benämnts som The Classical Way (Haines-

Young and Petch 1986:24) Kritik som riktats mot detta arbetssätt är att kvantifierbara data i sig 

inte säger något om bakomliggande faktorer, och data blir intressant först om den ställs i relation 

till andra kvantifierbara data, eller sätts i en kontext där den i själva verket betyder något(ibid.).  

Vid en första anblick av metodavsnittet kan studien te sig ha ett perspektiv som ligger mer åt 

det naturgeografiska hållet då de mer naturgeografiska metoderna får större textutrymme, dock 

kräver dessa metoder mer detaljerad beskrivning då det är viktigt att förklara hur dessa har 
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utförts. Detta för att resultaten är på lokal nivå och för att kunna jämföra resultaten är det viktigt 

att veta hur dessa är tillskansade. Det är dock lika viktigt att förklara hur kartläggningen av 

området har utförts, hur intervjuer är genomförda samt på vilket sätt iakttagelserna är gjorda. De 

senare metoderna kräver dock inte lika stort utrymme för att förklara deras förfarande, och 

resultaten ska inte heller tåla att jämföras på samma nivå som de resultat som anskaffats genom 

vattenmätningen.  

Studien syftar inte bara till att påvisa hur transporten av upplöst sediment i Librobäcken ser 

ut, att försöka förklara varför resultaten ser ut som de gör är även det ett syfte med studien. För 

att kunna förklara varför resultaten ser ut som det kopplades dessa till hur jordbrukssituationen 

och markanvändningen ser ut i området, dels genom iakttagelser, dels genom kartstudier men 

även genom intervju med en av jordbrukarna som brukar marken längs bäcken. Metoderna 

beskrivna i styckena 3.2 och 3.3 nedan är hämtade ur Mäta vatten av Bydén, Larsson och Olsson 

(2003). Vilka syftar till att dels mäta vattenvärden, men även att kartlägga både mänskliga 

faktorer som markandvändning, och naturliga faktorer som platsens klimat och jordarter. Detta 

innebär att dessa metoder återkopplar till studiens syfte att länka samman kultur och natur.  

 

3.2 Vattenmätning 

Studien bestod av en kartläggning av de nedre delarna av Librobäckens avrinningsområde, en 

fältstudie som innefattade insamling och analys av vattenprover längs med de nedre dalarna av 

Librobäcken och en skrivbordsstudie som innefattade sammanställning av uppmätta data, 

insamlande av tidigare liknande studier och jämförelse med dessa studier. Slutligen utfördes även 

en intervju för att undersöka jordbrukarna i områdets attityder till förhindrande av 

sedimentläckage. 

Anledningarna till att det är just Librobäcken som undersökts i denna studie är flera. Den är 

nära belägen författarens bostad, vilket gör att bäcken korsats, betraktats och beundrats ett flertal 

gånger. Här vilar även en princip av att gräva där en står, då det kan vara intressant att veta hur 

platser i omgivningen påverkar både landskapet och miljön. Vidare är bäcken av varierande 

karaktär, då den består både av utdikade delar men även senare meanderande delar. Även 

vegetationen i, och bredden på bäckdalen varierar längs med bäcken. Dessa faktorer borde rent 

teoretiskt ha inverkan på hur mycket sediment som transporteras i bäcken. Utöver detta är tanken 

att kunna gå från mikro- till makroperspektiv. Om det går att kartlägga hur mycket jordbruket 

längs detta förhållandevis lilla vattendrag, som inte är medräknat i Vatten informations system 

Sverige (VISS) kartläggning av vattendrag (VISS 2015), bidrar till övergödningen borde det vara 

enkelt att förspråka mer hållbara jordbruksmetoder. Det är även intressant att göra en 

kartläggning av ett vattendrag som tidigare ej undersökts.  

Barbro Gretener (1985, 1994) har tidigare gjort studier på sedimenttransport i Fyrisån. 

Greteners studier har i sin tur sin utgångspunkt i studier gjorda under 1930-talet av Filip 

Hjulström (1935), även Hjulströms verk bygger på studier av Fyrisån. Mer allmän litteratur i 

ämnena naturgeografi och hydrologi som Strahler (2005), Gordon (2004) och Dingman (1994) 

har använts för att förklara de processer som äger rum i ett vattendrag och på vilka sätt dessa kan 
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påverka bäckens sedimenttransport, och även bidragit med utgångspunkter för teorier om 

sedimenttransport i vattendrag och hur skillnader i markanvändning kan bidra till skillnader i 

sedimenttransport. Vidare har även publikationer från Jordbruksverket (2013 och 2015) och 

artiklar av Ulén m.fl. (2007) och Liu m.fl. (2014) studerats för att ge förståelse för övergödning 

och näringsläckage, både processen och hur detta kan förhindras. 

Litteraturen som använts har varit generell, Strahler (2005) till exempel är väl ansedd och 

används som huvudlitteratur bland annat under Naturgeografi A vid Uppsala Universitet, numera 

dock i en annan upplaga men innehållet är liknande den som använts i studien. 

Studiens arbetsgång är efterliknad den sex-stegsmodell beskriven i Landscape Character 

Assessment (Swanwick m.fl. 2002). Där studien började med att definiera omfånget, för att sedan 

utföra förstudier och sedan gå ut i fällt och undersöka, för att sedan utföra efterstudier, 

klassificera och bedöma materialet (ibid.). Studien har dock pendlat och fältstudier har varvats 

med bordstudier, kartering med mera. Det är en klar fördel att studieområdet ligger i närheten av 

författarens bostad. Den yttersta mätpunkten ligger inte mer än 25 minuters cykeltur bort. 

Eftersom tidigare studier av författaren utförts efter Landscape Character Assessment (Swanwick 

m.fl. 2002) är det ett arbetssätt vilket känns till och upplevs behärskas av författaren, därav valet. 

Metodiken till intervjuerna är hämtad ut Samhällsvetenskapliga metoder (Bryman och Nilsson 

2011). 

Tyvärr är Librobäcken helt obeforskad vad gäller tidigare mätningar av sedimenttransport 

eller liknande. Artikelsökningar via Uppsala Universitetsbiblioteks sökmotorer och e-mailkontakt 

med länsstyrelsen, Uppsalakommuns miljö och vatteninstanser, Sveriges geologiska 

undersökning (SGU) och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har varit fruktlösa på just 

vattenkvalitets planet. Positivt med att bäcken inte tidigare är mätt är att detta skapar en lucka 

som denna studie kan påbörja en igenfyllnad av. Det faktum att bäcken är utmärkt med blå färg 

på terrängkartan (se figur 1) och är belägen i Stödområde 9, gör att det innebär att det är möjligt 

för gårdsägarna som brukar bäckens omland att söka Miljöersättning för skyddszoner hos 

Jordbruksverket (Jordbruksverket 2015) 

Studien ämnar täcka flera områden. Detta leder till att helhetsbilden blir större och 

perspektivet på problematiken blir vidare. Ämnet geografi är i grunden tvärvetenskapligt och så 

även denna studie. Eftersom studien eftersträvar en sammalänkning mellan natur- och 

kulturgeografi blir djupet på studien lidande. Författaren som forskare är varken hydro-, limno- 

eller geolog, författaren är en geografistudent som eftersträvar att göra ett försök att överbrygga 

dualismproblematiken som råder inom geografiämnet. Detta leder till att mätningarna som 

kommer att utföras inte kommer att ha samma standard som mätningar utförda av experter på 

ovan nämnda områden. På grund av tidsramen kommer studien inte heller att kunna ta hänsyn till 

eventuella variationer över tid. Eftersom målet med författarens studier är att ta lärarexamen är 

detta försök till sammanlänkning något författaren hoppas att få nytta av i sitt framtida yrkesliv.  

Utgångspunkten för vattenmätningarna återfinns i boken Mäta vatten av Bydén, Larsson och 

Olsson (2003), vilket är en guide för hur vattenmätningar i sött och salt vatten kan gå till. Boken 

är inte nytryckt och utvecklingen av teknologin inom vattenmätning borde på tolv år ha gått 
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framåt likt den tekniska utvecklingen i stort. Dock är grundprincipen den samma och på det stora 

hela torde faktorerna som påverkar vattnet i Librobäcken och andra vattendrag vara liknande de 

som tas upp i boken. 

 

3.3 Kartläggning av området 

Det är viktigt att kartlägga avrinningsområdet till det vattendrag som skall undersökas då detta 

påverkar vattnets beskaffenhet (Bydén, Larsson och Olsson 2003). Geologi, geografiska 

samband, klimat, hydrologi, jordbruk, skogsbruk, utsläppskällor, bilder och satellitbilder är de 

aspekter som föreslås undersökas i valda delar (ibid.). För att uppnå detta krävs flertalet 

angreppsätt. Geologin kartlades och visualiseras via geografiskt informationssystem (GIS) och 

programmet ARCMap10. Karttjänsten GET från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) 

tillhandahåller kartmaterial och statistik från bland annat Statistiska centralbyrån (SCB), Sveriges 

geologiska undersökning (SGU) och Lantmäteriet. Klimatet och hydrologin kartlades med data 

från Sveriges metrologiska och hydrologiska institut (SMHI). För att undersöka jordbruket 

studerades kartor och ortofoton/satellitbilder, men även iakttagelser och intervjuer gav en 

närmare bild av hur agrarlandskapet kring Librobäcken ser ut. Liknande metoder de som används 

för jordbrukskartläggningen kan tillämpas på utforskningen av skogsbruket, dock är skogsbruket 

i undersökningsområdet obefintligt, och uteslöts därmed.  

För att kunna jämföra data från Librobäcken med data från andra vattendrag till exempel 

Fyrisån kan det vara bra att veta vilken storlek det är på vattendragets avrinningsområde. För att 

beräkna Librobäckens avrinningsområde utfördes en enklare skiss i kartprogrammet ArcMap10, 

där en höjddatafil från SGU lades under en vektorfil med vattendrag från terrängkartan från 

Lantmäteriet. Sedan ritades en polygon upp med measure verktyget i ArcMap 10. Svaret kom i 

kvadratmeder och skrevs till 29,2 km
2
, Gretener (1994) redovisar en area på 29km

2
 för 

Librobäckens avrinningområde. Detta kan jämnföras med Fyrisåns avrinningsområde som är 

1997km
2
 stort (ibid.).  

Med tanke på studiens ringa omfattning låg fokus på att kartlägga de områden närmast 

vattendraget. Det vill säga bäckdalen och den mark som angränsar densamma. Det har inte gjorts 

någon vidare studie av vilka grödor som odlas på vilken åker och vilken sorts djur som hålls på 

vilken gård. Det som har undersökts är bäckdalens bredd, sluttning och beskaffenhet samt hur 

marken i direkt angränsning till bäckdalen används. Detta för att arbeta tidseffektivt, dock kan 

eventuella faktorer som är geografiskt belägna bortom de alldeles intilliggande också påverka 

resultaten. Andra faktorer som vilka grödor som växer på vilken åker, hur hårt dessa besprutas 

och gödslas samt vilka djur som hålls i området kan även det ha inverkan på hur den fluviala 

transporten av sediment ser ut i Librobäcken, listan kan göras lång men tiden är det som här sätter 

en gräns på studiens djup. Att studien fokuserar på just jordbruket är tack vare och på grund av att 

det är just jordbruk som är den huvudsakliga typen av markanvändning i undersökningsområdet.  
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3.4 Fältarbete och laborationer 

Vattnet samlades in under 2015-05-04, i samband med insamlingen karterades även bäckens area 

på insamlingsplatserna, med hjälp av måttband och tumstock. Vidare mättes även 

flödeshastigheten på insamlingsplatserna (EPA 2015). Vatteninsamlingen gjordes i väl rengjorda 

flaskor av PET-plast. Mätningen skedde cirka 20 till 30cm under vattenytan eller mittemellan 

ytan och botten vilket ska göras vid vattenprovtagning i grundare vattendrag (ibid.), detta för att 

få med upplöst material, men samtidigt undvika bäddmaterial. För att även undvika ytflytande 

sediment och partiklar fördes flaskorna med öppningen riktad rakt ned mot vattenytan för att 

sedan vändas mot strömmen. Vid de insamlingsplatser som vadning krävdes var det viktigt att gå 

försiktigt i vattnet för att inte röra upp bottensediment, (detta blir speciellt viktigt i vattendrag 

som Librobäcken där botten ofta består av finkorning lera som lätt rörs upp vid ökad turbulens) 

vidare togs vattenprovet alltid uppströms mot strömmen från den plats som vadningen 

genomfördes (ibid.). De insamlade proverna fick stå rumstempererat, upprätt över natten på mörk 

plats, för att sedan undersökas/testas följande dag. Nattförvaringen utfördes på grund av att 

grumlighetsmätaren krävde rumstemperarat vatten, i instruktionerna till de andra provtagningarna 

som utfördes framgick ej om rumstemperering var nödvändig eller förstörande, vilket medförde 

att alla laboratorietester utfördes under 2015-05-05, detta för att förenkla laborationsproceduren. 

Faktumet att laborationen utfördes dagen efter själva insamlingen vållade att suspenderade 

partiklar sjönk till botten av flaskorna, där de kvarhölls genom försiktig överföring av 

vattenprovets övre 3/5 till ett mätglas. Detta för att undvika att distorsion av testresultaten på 

grund av kvarvarande suspenderat material. Mätglaset användes för att förenkla 

provtagningsproceduren.  

Vattnet insamlades på elva platser längs med Librobäcken, dessa elva platser finns karterade 

i figur 2. Med början strax innan platsen där bäcken mynnar ut i Fyrisån. För att sedan fortsätta 

uppströms på platser som dels valdes då de symboliserar förändringar i markanvändning eller 

förändringar av bäckens natur/omland (rakare/kurvigare, mer eller mindre avstånd till åkermark, 

vegetation och så vidare). Vissa mätpunkter valdes helt sonika då de var belagda med en bro över 

vattendraget och denna underlättade mätning, medan andra punkter valdes då bäcken smalnade 

av och ett enkelt språng över densamma medförde att mätning kunde ske på ett enkelt sätt. När 

provinsamlingen och flödesmätningen skedde vid akvedukter eller broar utfördes den minst en 

meter ifrån eventuell bro eller akvedukt detta för att minimera riskerna av påverkan från ovan 

nämnda byggnationer på vattenföringsresultaten. (Bydén, Larsson och Olsson 2003). Den elfte 

och sista mätningen skedde vid Ströby vägskäl där bäcken består av ett cirka fem meter brett 

dike, med branta kanter omgärdat av åkrar. Anledningen till att mätningen skedde nedifrån och 

sedan uppströms var för att vattnet som mättes inte skulle mätas flera gånger, det vill säga att 

mätning skedde ”samma” vatten då vattnet transporteras nedströms, detta kunde ha generarat 

sämre validitet på resultaten.  

Nedan nämnda metoder får högre mätvärden om de utförs vid regnfall eller ännu högre vid 

kraftigt regnfall eller storm(EPA 2015). Det hade alltså varit intressant att utföra mätningar vid 

sådan väderlek. Eller inom det närmsta dygnet efter regnfall, med tanke på den tidsförskjutning 
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som finns mellan regnfall och vattenföring (Strahler 2005).  Dock är EPA (2015) väldigt tydliga 

med att mätningarna helst skall utföras i lag om två eller flera. Det går att göra mätningarna 

allena dock medför detta att risken för till exempel fallolyckor och drunkning i och med 

mätningarna ökar. Vidare är inlånad flödesmätarutrustning tung och otymplig, samtidigt som 

omlandet kring Librobäcken ofta är ordentligt kuperat och på sina ställen riktigt svårframkomligt. 

Ovan nämnda faktorer ledde till att mätningarna fick utföras på en dag då assistans fanns att 

tillgå, detta genom geografi C studenterna Erik Berglund och Mikael Ceder. Dagen då 

mätningarna utfördes den 2015-05-04 innehöll dessvärre varken nederbörd eller storm. Inte heller 

föregående dygn bjöd på sådan väderlek. För att få med dessa faktorer hade mätning över tid varit 

av intresse. Vädret under fältarbetesdagen var inledningsvis klart för att sedan övergå till viss 

molnighet, temperaturen låg på cirka 12°C. Nederbördsnivåerna var noll, senaste föreliggande 

nederbörd infann sig tre dagar innan den 2015-05-01 (Celsius 2015).  

 

3.4.1Flödesmätning 

Då sedimenttransporten kan variera i och med fluktuationer i flödet (se teoriavsnitt 2.1) är det 

viktigt att kartlägga vattenföringen i vattendraget. Vattenföringen och strömens hastighet kan 

även styra djurlivet i vattendraget (EPA 2015). För att räkna ut flödet var det även viktigt att 

bestämma bottens beskaffenhet. Vilken spelar in då lerbotten ökar flödesvärdet och stenbotten 

sänker detsamma (ibid.). Flödet räknades ut enligt formeln som följer: 

Flöde= A*V*C 

A=tvärsnittsarean på vattendraget vid mätpunkten 

V=flödeshastigheten (uppmätt med flödesmätarimpeller i studien) 

C=Koefficient varierande beroende på material på bäckens botten vid mätpunkten. (0,8 för 

stenbotten, 0,9 för dybotten). 

Ekvationen är hämtad från amerikanska miljöskyddsagenturens EPAs instruktioner för 

vattenmätning (EPA 2015). Dock med vissa modifieringar, då flödesmätningen i EPA utgick 

ifrån att ingen flödesmätare fanns tillgänglig, och flödeshastigheten kräver då en mer avancerad 

uträkning som nu kunde uteslutas och ersättas av värdet V. I övrigt är EPAs (2015) och Bydén, 

Larsson och Olssons (2003) instruktioner tydliga och utgjorde tillsammans med de olika 

mätinstrumentens instruktioner mallen för själva förfarandet av vatteninsamlingen och 

provtagningen.  

Flödesmätningen hade kunnat utföras än noggrannare med fler avläsningar med 

flödesmätarimpellern, vilket hade skapat fler mätresultat på varje mätpunkt. Dock är bäcken av 

grund och smal natur vilket medför att mätning, på flera mätplatser endast kunde ske på en plats 

mitt i bäcken vid mätpunkterna. Efter avläsning av Hjulströms (1935) tabeller är det tydligt att 

vattenföringen varierar väldeliga, från dag till dag och även under året. Två av andledningarna till 

dessa fluktuationer är nederbördsmängd och snösmältning (EPA 2015). 

Vattenföringsfluktuationerna bidrar med ytterligare ett incitament att sprida mätningen över tid. 

Flödesmätningen utfördes med hjälp av flödesmätarimpeller av fabrikatet Valeport (modell 001), 

vilken är framtagen för vattenföringsmätningar i öppna vattendrag. Flödesmätarimpellern har ett 
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spann mellan 0,03m/sek och 10m/sek, felmarginal och precision ligger på ±1,5% för avläsning 

över 0,15m/sek och ±0,004m/sek för avläsning under 0,15m/sek (Valeport Models 001 & 002 

Flow Meters 2015). Den nedre spanntröskeln på 0,03m/sek är enligt tillverkaren att betrakta som 

låg (Valeport Current Meters & Open Channel Meters 2015). Tack vare innehavet av ovan 

nämnda flödesmätare flöt mätningarna på i ett tempo som inte hade varit möjligt utan 

flödesmätaren. Vattenföringsmätning utan flödesmätare sker genom att två tvärsnittpunkter görs 

med ett uppmätt avstånd mellan varandra, sedan islängs i vattendraget ett flytande objekt (till 

exempel en apelsin eller en bordtennisboll) uppströms den första mätpunkten. Tiden i sekunder 

det tar för objektet att färdas från den övre punkten till den nedre divideras med sträckan i meter 

och kvoten blir vattnets hastighet i m/sek (EPA 2015). Vattenföringsmätning med flödesmätare 

ger alltså både tidseffektiva men även mer noggranna resultat. En nackdel är dock att 

vattenhastigheten kan vara så låg (<0,03m/sek) att inget utslag ges vilket tyvärr var fallet på de 

två sista mätpunkterna. Dock hade mätning med låt säga en bordtennisboll heller varit möjlig på 

dessa platser då kraftig vind gjorde att vattnet på ytan gjorde att en motströms vattenföring 

skedde på de övre delarna av vattendraget.   

 

3.4.2 Konduktivitetsmätning och mätning av total upplöst sedimentmängd 

Konduktivitet är ett mått på strömledningsförmågan hos vattnet. Vattnets innehåll av oorganiskt 

material som nitrat, sulfat, fosfat (negativt laddade anjoner), magnesium, kalcium och järn 

(positivt laddade katjoner) kan öka dess konduktivitet. Organiskt material påverkar inte 

konduktiviteten i vattnet (EPA 2015). Geologin i vattendragets omland påverkar konduktiviteten 

hos vattnet, vattendrag som flyter genom områden med svåreroderade bergarter (som inte 

joniseras) likt granit har lägre konduktivitet än vattendrag som flyter i områden vilka består av 

leriga jordar (likt de i Librobäckens omland). Konduktivitetsmätningen utfördes samtidigt som 

övrig laboration av vattenproverna utfördes, detta innebar att den gjordes i vatten som var 

rumstempererat (20-21°C). Konduktivitet anges dock oftast vid en vattentemperatur på 25°C 

Enheten som konduktivitet anges i är milliSiemens/meter (mS/m) (Bydén, Larsson och Olsson 

2003 och EPA 2015). Konduktivitetsmätningar är alltså en metod som kan ge en fingervisning 

om jordbruket och markanvändningen sker på ett hållbart sätt på till exempel 

övergödningsområdet. Konduktivitetmätningen utfördes med hjälp av Hanna HI 98312 

EC/TDS/Temperature Tester. Värdena anges i siemens per centimeter (EPA 2015). HI 98312 

mäter konduktiviten på vätskan och konverterar även värdet för att få fram vätskans TDS (Total 

Dissolved Solids). Vidare konverterar den även värdena på provet så att konduktiviteten 

framställs i enheten mS/cm vid 25°C, vilket ledde till att omräkning inte behövdes för att få det 

exakta värdet i mS/m.  

Vidare undersöktes även vattnets TDSvärde. Det vill säga halterna av Total Dissolved Solids 

(totala mängden upplöst material). TDS är den bästa metoden för att fastställa mängden 

näringsämnen i en vätska, och värdet presenteras i enheten parts per million (ppm), 700 ppm= 

700milligram/liter (EPA 2015). För att exakt bestämma mängden TDS kan vattenprovet filtreras 

genom ett fintmaskigt filter för att sedan torkas och vägas, detta kräver ackurat 
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vattenuppmätning, glasinstrument, en torkugn och en våg med noggrannhet på milligram. Detta 

blir alltså både tidskrävande och mer kostsamt att utföra än den omvandling av 

konduktivitetsvärdena beskriven ovan, resultaten i studien bygger på omvandlingsvärdena. Detta 

ger inte de mest exakta resultaten men är enkelt att utföra och kräver som sagt inte samma mängd 

material. Vidare tas omvandlingsproceduren upp av EPA (2015) som fungerande, vilket 

rättfärdigar dem som metod i den här studien. HI 98312 redovisade mätvärdena i parts per 

tousend (ppt) vilket innebar att även här räknades värdena om för att få dem i ppm. 

Omräkningarna utfördes med hjälp av Microsoft Excell, vilket använts för att sammanställa all 

data från provtagningen.  

HI 98312 har ett spann på 0,00 till 20,00 mS/cm vad gäller konduktivitet, och 0,00 till 10,00 

ppt vad gäller TDS. Dess felmarginal vid 20°C ligger på ±2%. En fördel med att mäta på det här 

sättet är att du inte lider av lika stora förluster av bikarbonat och karbonat vilka förloras vid 

mätning med avdunstningsmetoden (Gretener 1994).  

 

3.4.3 Turbiditetsmätning 

Mätning av vattnets turbiditet eller grumlighet genomfördes för att turbiditeten kan ge en 

fingervisning av effekterna av jordbruket i undersökningsområdet (EPA 2015). Orsaker till ökad 

turbiditet kan vara erosion av jordar eller av vattendragets ravin, avfallsutsläpp, runoff i 

urbanamiljöer (vilka ofta har låg permabilitet), stora fiskmängder som rör upp bottensediment 

eller algblomning (ibid.). Hög turbiditet kan öka temperaturen på vattnet vilket i sin tur kan leda 

till minskade syrenivåer i vattnet, detta då halten upplöst syre i vattnet minskar i och med ökad 

turbiditet. Även vattnets ljusgenomsläpplighetsförmåga minskar då vattnet blir grumligare och 

detta leder till reducerad fotosyntes hos växterna i vattnet vilket i sin tur även bidrar till minskad 

produktion upplöst syre. Turbiditeten kan även påverka fiskbeståndet i vattendraget. Både 

regnfall och torka kan öka vattnets turbiditet (ibid.). Turbiditetsmätningen utfördes med hjälp av 

Hanna Grumlighetsmätare HI-93703. HI-93703 håller den internationella standarden ISO 7027, 

och har ett mätspann på 0,00 till 50,00 FNU (Formazine Nephelometric Units/Formazine 

Turbidity Units). Noggrannheten ligger på ±5% vid 0 till 10 FNU/FTU, ±10% vid 10 till 50 

FNU/FTU, ±5% 50 till 1000 FNU/FTU. Turbiditets-/grumlighetsmätningen följde det schema 

som anges i manualen för Grumlighetsmätare HI-93703, vilket finns att tillgå på Makabs (svensk 

återförsäljare) hemsida (Makab 2015).  Inledningsvis tappades 5ml av det vattenprov som skulle 

undersökas upp i en väl rengjord kyvett. Kyvetten fick stå orörd ett par sekunder för att avlägsna 

eventuella bubblor. Sedan påfördes locket som inte drogs åt för hårt. Innan den lockförsedda 

kyvetten nedfördes i mätaren rengjordes den noggrant utvändigt med en luddfri trasa, detta för att 

förhindra att smuts, olja eller fingeravtryck inverkade på mätresultatet. Grumlighetsmätaren 

mäter sedan turbiditeten på vattnet genom att beskjuta kyvetten med infraröd strålning och sedan 

mäta spridningsförmågan hos vattnet. När displayen visat mätningsresultatet avhälldes vattnet 

och kyvetten rengjordes invändigt med bifogad rengöringslösning (ibid.), innan mätning av nästa 

vattenprov gjordes. Likt i fallet med vattenföringsmätningarna underlättades provtagningen 

avsevärt med hjälp av ovanstående grumlighetsmätare, så även reabiliteten. Då andra 
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turbiditetsundersökningar till exempel görs med siktskiva (hur djupt ned kan siktskivan föras i 

vattendraget innan den inte går att se), siktrör eller genom iakttagelse (vattenprovet beskådas och 

sedan fastställs grumligheten genom bedömning), får grumlighetsmätaren betraktas som både 

pålitligt och noggrant (Bydén, Larsson och Olsson 2003). Turbiditet är dock ett mått som 

används för att bestämma mängden suspenderat material, dock fanns tillgång till instrumenten 

vidare påverkar det som nämnt ovan vattenkvaliteten på flera sätt och ytterligare en faktor som 

skulle kunna visa skillnader i transporten av upplöst sediment, mellan mätpunkterna. I och med 

att vattenproverna stått upprätt över natten uteslöts de största suspenderade partiklarna då dessa 

sjunkit till botten av provflaskan, kvar finns dock partiklar som är så små att de inte sjunker ens 

vid noll turbulens.  

 

3.4.4 Fosfat-, nitrat- och nitritmätning  

Avslutningsvis mättes även fosfat- och nitrat- nitrithalterna i vattnet. Nitrat- och nitrithalterna 

mättes med hjälp av mätstickor Quantofix från Macherey-Nagel av indikatorpapper liknande de 

som tidigare var vanliga vid mätning av pH-värde (bromtymolblått). Stickorna nedsänktes i 

vattenprovet i cirka en sekund för att sedan vila i en minut varefter de avlästes genom jämförelse 

av mätstickans färgreagens med färgskalor på mätstickeförpackningen. Ökade toner av rosa 

innebar ökade halter av nitrat. Fosfathalterna mättes med hjälp av Aquamerck Phosphate Test. 

Vilket innebär att 5 ml av vattenprovet fick reagera med fem droppar PO4-1 och en skopa med 

PO4-2 för att sedan omröras, vilas i två minuter och sedan avläsas mot färgskala på förpackningen. 

Mätmetoderna för fosfat- nitrat- och nitrit halterna är väldigt grova och reagensen var endast 

tydlig på nitratmätningen. Dock var detta de metoder som fanns att tillgå och det är bättre att 

utföra dem och undersöka eventuella utslag än att låta bli.  

 

3.5 Intervju 

Då denna studie eftersträvar att sammanbygga natur- och kulturgeografi var intervjuen som 

genomfördes av kvalitativ karaktär. Detta då en kvalitativ intervju kan fungera som ett steg ifrån 

de vanligare kvantitativa metoder som oftast används inom rent naturgeografiska arbetssätt, men 

är desto vanligare i rent kulturgeografiska arbetssätt. Syftet med intervjuen var att kartlägga 

intervjupersonens känslor och upplevelser, vilket kan vara svårt och till och med inte önskvärt vid 

mer strukturerade intervjuer (Bryman och Nilsson 2011). Detta arbetssätt ger även intervjuaren 

en större flexibilitet att ställa ej förutbestämda mot- och följdfrågor till intervjupersonen. 

Kvalitativa intervjuer tenderar ofta att bjuda på mer välutvecklade svar än de kvantitativa, och är 

därför att föredra här (ibid.).  

Kvalitativa intervjuer är ofta uppdelade mellan ostrukturerade och semistrukturerade 

intervjuer, i det första fallet använder sig intervjuaren av ett PM som hen utgår ifrån och 

intervjuen flyter på som ett samtal, en semistrukturerad intervju å sin sida har ofta ett mer 

förutbestämt schema och forskaren är då mer bunden till sin intervjuguide (Bryman och Nilsson 

2011). Då endast en intervju utfördes användes den mer ostrukturerade formen och förberedelsen 

till intervjuen bestod av stödord vilka senare användes för att formulera frågor, några möjliga 
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frågor skissades dock ner men förfarandet förblev flytande. Genom att använda denna 

intervjumetod uppstår ofta förtrolighet mellan intervjuare och intervjupersonen (ibid.). Något 

som kan vara både en nackdel och en fördel med att genomföra en ostrukturerad intervju är att 

intervjuaren inte riktigt har förberett hur frågan kommer att ställas och då kanske inte alls får det 

svar som var tänkt från början (ibid.) vilket är en nackdel om intervjuen är väldigt målinriktad, 

men en fördel då svaret kanske blir utförligare än vad som hade varit fallet med en förkonstruerad 

fråga som kanske inte passar in i samtalet (ibid.). Eftersom stödord också är en form av struktur 

och förbestämmande blir dock skillnaden mellan ostrukturerad och semistrukturerad vag, och det 

är svårt för författaren att hävda att ett helt ostrukturerat arbetssätt har använts. Dock har det 

fungerat som modell.  

Jordbrukare en yrkesgrupp som inte har någon bestämd start-, slut- eller fritid och detta kan 

leda till att de kan vara svåra att nå och även boka upp för ett möte. Jordbrukaren som skulle 

intervjuas söktes upp via eniros karttjänst på deras hemsida (Eniro 2015), detta genom att helt 

sonika klicka på adresser som såg ut att hålla jordbruk. Den första kontakten togs via telefon. Det 

passade jordbrukaren bäst att ta intervjuen direkt. Intervjuen genomfördes då över telefon, detta 

även på grund av att själva intervjuen inte var omfattande och tog endast runt tio minuter att 

genomföra. Bryman och Nilsson (2011) anger kostnadsfrågan som en fördel med 

telefonintervjuer, i det här fallet handlar det dock om omkostnader för jordbrukaren förutsatt att 

arbetstid går förlorad. En annan fördel kan vara att intervjupersonen känner sig mer anonym med 

intervjuaren och då enklare kan svara på känsliga frågor (ibid.) vilket fallet är i studien då 

skyddszoner borde kunna klassas som något som en jordbrukare borde vara positivt inställd till 

och ha, med tanke på att det rekommenderas och subventioneras (Jordbruksverket 2013 och 

2015). Nackdelar kan vara att det är enklare att helt sonika lägga på luren för intervjupersonen än 

att gå ifrån platsen för att avsluta intervjuen. Även störningar på telefonlinjen kan vara negativt 

vid telefonintervjuer (Bryman och Nilsson 2011). För att spela in intervjuen ställdes telefonen på 

högtalarläge och diktafonfunktionen på en smartphone användes. 

 

3.6 Analys, sammanställning och presentation 

På det stora hela liknar arbetsgången i studien den beskriven i Landscape Character Assessment 

(Swanwick m.fl. 2002). För att sammanställa rapporten och ge en överskådlig bild av 

Librobäcken och dess avrinningsområde har bland annat GIS använts. GIS bidrar till att enkelt 

kunna presentera området med hjälp av kartor. Vidare fungerar det bra som verktyg för att utföra 

uträkningar, som den av avrinningsområdets area. Det faktum att det finns stora mängder data 

kopplade till kartprogam som ArcMap 10 (vilket använts i studien) bidrar till detta faktum (ibid.). 

För att sätta resultaten i en kontext har mätningsresultaten jämförts med de resultat framtagna av 

Gretener (1994) och Hjulström (1935). För att upptäcka eventuella variationer i transporten av 

upplöst sediment har resultaten från de olika mätpunkterna jämförts med varandra.  
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4. RESULTAT 

 

4.1 Librobäckens omland 

För att beskriva Librobäckens omland och de faktorer som kan påverka resultaten kommer en 

genomgång att ske från mätpunkt 1, via alla mätpunkter och upp till mätpunkt 11. Denna 

genomgång kommer även att påvisa eventuella skillnader i markanvändning. Genomgående för 

hela området är att jordarterna till stora delar består av lera/silt, vilket är typiskt för markerna 

kring Uppsala. Jordarternas spridning i området finns att betrakta på kartan i figur 2 nedan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Karta över jordarternas spridning i området kring Librobäcken, halvtransparent över ligger ett 

ortofoto vilket visualiserar: skog, åker och bebyggelse i området. Källor: Ortofoto och HL-lager 

Fastihetskarta © Lantmäteriet, i2014/601 Jordartskarta © SGU, i2014/601 

 

Bäckdalen omgärdas inom mätområdet nästan uteslutande av jordbruksmark. Nedan följer en 

genomgång av mätpunkterna och markanvändningen mellan dessa. Området som beskrivs på 

mätpunkterna är det område som ligger mellan mätpunkterna, det vill säga marken som beskrivs i 

mätpunkt 1 är marken som är belägen mellan mätpunkt 1 och mätpunkt 2. Alltså den marken som 

skulle kunna påverka eventuella skillnader i mätresultatet. Beskrivningen av mätpunkterna och 

deras omland bygger på författarens iakttagelser och studier av kartor, flygfoton och bilder. 

Tabell 1 visar en sammanfattning av iakttagelserna på mätpunkterna. 
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Mätpunkt Jordart Markanv. Dalanv. Sluttning Form Dalbredd 

1 Lera/silt Indu/Gräsm G/T Flack Meander 10m 

2 Lera/silt Indu/Åker m. sz G/T Lutande Meander 8m 

3 Lera/silt Järn/Åker m. sz/Kol G/T  Fla/Lut Meander 75m 

4 Lera/silt Åker m. sz G/T Fla/Lut Meander 50m 

5 Lera/silt Åker m. sz G/T Flack Meander 100m 

6 Lera/silt Åker m. sz G/T Hage Flack Meander 100m 

7 Lera/silt Åker m. sz G/T Hage Fla/Lut Meander 30m 

8 Lera/silt Järnv./Åker m. sz G/T Hage Flack Meander 100m 

9 Lera/silt Åker m. sz G/T Lös J Fla/lut Mean/Rak 30m 

10 Lera/silt Åker m. sz Lös J/ G Brant Rak 5m 

11 Lera/silt Åker m. sz Lös Jord Mkt Brant Rak 5m 

Tabell 1. Sammanställning av omgivningsfaktorer längs mätpunkter vid Librobäckens nedre delar. 

Teckenförklaring: Kol=Koloniområde, sz=Skyddszon, G=Gräs, T=Träd, J=Jord. 

 

Mätpunkt 1 

Den första mätningen skedde två meter uppströms om den cykel- och gångbro som korsar 

Librobäcken precis innan den mynnar ut i Fyrisån. Bäckdalen är här bevuxen med mindre buskar 

och sly men även enstaka träd. Söder om bäcken ligger en industritomt och norr om bäcken ligger 

gräsmark, en cykelbana som går parallellt med bäcken och sedan ytterligare en industritomt. 

Bäcken meanderar i bäckdalen. 

 

Mätpunkt 2  

Tre meter nedströms broarna för Börjegatan och intilliggande cykel- och gångbana. Söder om 

bäcken ligger här en industritomt som innehåller en matvaruhandel, ett gym och dylika 

anläggningar. På bäckens södra sida ligger även åkermark, järnväg och ett nybyggt 

bostadsområde på en industritomt som tidigare inrymde en betongfabrik. Industriområdet i 

omlandet kring mätpunkt ett och två heter Librobäck. Norr om bäcken ligger jordbruksmark med 

skyddszon. Även här meanderar bäcken i bäckdalen som är bevuxen med vegetation liknande den 

i mätpunkt ett. Det sker ett tillopp från ett anknytande vattendrag mellan mätpunkt 2 och 

mätpunkt 3. Dock är vattenföringen i tilloppet för låg för att mäta med flödesmätarimpeller. 

   

Mätpunkt 3 

En meter uppströms järnvägsöverfarten precis öster om Bärbyleden. Bäckdalen blir här en aning 

bredare minst tio meter mellan åkerkanten i söder (som är belagd med skyddszon) och själva 

bäckfåran. Det här avståndet varierar hela tiden då bäcken meanderar fram och tillbaka. 

Omlandet är av blandad art dels är det jordbruksmark som brukas, dels återfinns det 

koloniområden på södra sidan om bäcken, norra sidan består av jordbruksmark (dels är det 

jordbruksmark som ligger i träda och dels är det en gammal hage) och en järnvägsbank.  
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Mätpunkt 4 

Vid cykel- och gångbron väster om koloniområde och Bärbyleden. Södra sidan är jordbruksmark 

med skyddszon, i denna skyddszon går en Linnéstig. Norra sidan är jordbruksmark och en tomt 

med ett bostadshus på. 

Mätpunkt 5  

Vid sammalänkningen av huvudfåran och biflödet från dagvattentäckten vid Berthåga kyrkogård. 

Jordbruksmark med skyddszoner på bägge sidor om bäckdalen, vilken fortfarande är bred och var 

bäcken fortfarande meanderar.  

Precis innan denna mätpunkt tillkommer ett vattenflöde söder ifrån, det var från början 

meningen att även detta skulle mätas, dock är detta vattendrag i det närmaste uttorkat och det är 

omöjligt att möta flöde, men även att ta ett vattenprov som liknar de andra tillräckligt mycket för 

att kunna räknas in i mätningen. Detta på grund av de låga vattennivåerna i detta tillflöde, som för 

övrigt ser ut att aldrig vara tillräckligt stora för att kunna rymma den flödesmätarimpeller som 

används i den här studien. Men eftersom vatten tillförs påverkar det resultatet vid alla mätningar 

nedströms denna vattenkorsning. Detta biflöde härstammar ifrån en dagvattentäckt som är 

belägen vid Berthåga kyrkogård, och finns beskrivet i det här avsnittets sista stycke.  

 

Mätpunkt 6  

Vid bron vilken utgör den grusväg som utgår söderut från gården med adressen Hällby Nyvla 10. 

Mätningen sker en meter väst om bron. Här påbörjas en hage i vilken det har återfunnits kor, 

vilket går att utläsa från spillning som ser ut att vara från denna sida om snösmältningen. 

Nötkreaturen har även skapat terrassliknande morfologi i bäckdalen, vilket torde kunna ha 

åverkan på eventuell sedimenttransport. På bäckdalens sidor återfinns jordbruksmark med 

skyddszoner. Strax uppströms mätplatsen återfinns även en damm som avslutas med ett fall på ca 

en meter. Dammens djup uppgår inte till mer än en meter vilket utläses via iakttagelser och 

förstärks av dess kraftiga beväxning.  

 

Mätpunkt 7 

Fyra meter uppströms bron belägen söder om fastigheterna med adresserna Hällby Nyvla 1 och 

Hällby 20. Det är kohage på båda sidor om vägen, det sker alltså ingen förändring i 

markanvändning här. Åkermarken på bägge sidor om bäckdalen är även den oförändrad, 

skyddszonerna är även de intakta. Till och från är terrasserna skapade av nötkreaturen mer eller 

mindre markanta. Små dungar av lövträd omsluter bitvis bäcken. Menaderingen fortgår. 

 

Mätpunkt 8  

Fem meter uppströms järnvägsbron, eftersom adresser saknas i närområdet hänvisas till 

koordinaterna 59°.869516N 17°.561976Ö (WGS84). Fortsatt betesmark med än tydligare 

terrasser, vilket kan bero på bäckdalens mer sluttande lutning i förhållande till tidigare 

mätpunkter. Den södra delen av bäckdalen går bitvis längs järnvägen vilken senare ersätts av 

åkermark, med skyddszon. Bäckens meandering är oupphörlig mellan mätpunkterna.  
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Mätpunkt 9  

I skogsdungen vid torpet med adressen Skäggesta 32. Mätningen sker precis innan hagen slutar 

uppströms och nu blir bäckdalen betydligt smalare, dock består fortfarande vegetationen i 

densamma av buskar, sly och knähögt gräs. Här blir bäcken rakare, dock finns 

menaderingskrökarna bitvis fortfarande kvar. Bredden på bäckdalen varierar även den, från att 

precis innan mätpunkten vara fyra till fem meter, till att spänna över ca 30 meter. Bäcken utgör 

nu även en naturlig gräns mellan de mindre byarna Ströby och Börje-Gränby. En handfull diken 

vilka syns tydligt på karttjänster som Google Maps och Eniro tillrinner nu bäcken, dock var dessa 

under undersökningstillfället kraftigt igenväxta och vattenflödet i dem var omöjlig att mäta, vilket 

gör att deras inverkan på bäckens flöde och sedimenttransport försummas. Det är längre avstånd 

mellan Mätpunkt 9 och Mätpunkt 10 än mellan övriga mätpunkter. Detta beror dels på att 

markanvändningen mellan dessa punkter är i stort sett likaartad hela vägen, vidare är det bitvis 

svårt att komma åt bäcken under stora delar av denna sträcka. 

 

Mätpunkt 10 

En meter ovan akvedukten under väg 626 vid Ströby vägskäl. Bäcken består här av ett fem meter 

brett dike. Bäckdalen är så brant att mätning är mycket svår att utföra. Bäckdalens sidor består till 

främst av lös jord, vilken torde erodera synligt vid kraftig vind och/eller större 

nederbördsmängder. Endast en enkel fotisättning i detta öppna jordlager åstadkommer små 

jordskred. Det finns även kortare avsnitt som är gräsbeklädda. Bäckdalen omges nu endast av 

åkermark och bäcken är i stort sätt rak, de kurvor som återfinns här är åstadkomna av människan 

för att underlätta jordbruk. Bäckens bredd och framförallt dess djup är här utökat, vilket tydligt 

påverkar flödet som nu inte längre går att iaktta med blotta ögat. Inte heller flödesmätarinpellern 

ger här något utslag, det går dock att se hur den roterar, men rotationen är för långsam för att den 

ska skicka data till displayen. Studier av Ekonomiska kartan (Lantmäteriverket 1952 Broby J133-

11H8j54) från 1952 visar att bäckdalen såg ut på detta vis även då, äldre kartor anger att 

vattendraget i alla fall varit utrakat sedan laga skifte 1857 (Lantmäteriverket 1857 Bösslinge nr 1-

2). Storskifteskartan från 1797 (Lantmäteriverket 1797 Börje socken Bösslinge 1-2) påvisar dock 

ett meanderande vattendrag. 

 

Mätpunkt 11 

En meter uppströms den lilla bro som sammanbinder åkrarna 500 meter väster om Ströby 

vägskäl, nord ost om gården med adressen Bösslinge 111. Morfologin här liknar till stora delar 

den vid mätpunkt tio. Dock har vissa faktorer förstärkts. Bäckdalens kanter är ännu brantare, 

detta leder till att insamling av vattenprov inte kan ske mitt i bäckfåran som det skett på tidigare 

mätpunkter, det innebär stora svårigheter att ens ta sig ned till bäckfåren via de branta kanter som 

utgör bäckdalen. Likt vid mätpunkt tio är bäcken även här bredare och djupare är på tidigare 

mätpunkter (ett till nio). Flödesmätaren ger inte heller här något utslag.  

Dagvattnets påverkan på resultaten kan vara svår att kartlägga. Då delar av området är 

nybyggt, är dagvattenutloppen i Librobäcken ännu ej kartlagda fullt ut. Vid mailkontakt med 
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Jonathan Arnlund på Uppsala Vatten framgår att de har tre stycken dagvattenutlopp i 

Librobäcken. Ett vid Fyrisvallsgatan som är cirka tre hektar stort och skulle kunna ha påverkan 

på resultaten vid mätpunkt ett. Ett vid Pelargatan som är cirka fem hektar stort och eventuellt 

påverkar värdena mätpunkt två. Det sista är det som resulterar vattenflödet vid mätpunkt fem. 

Detta dagvattenutlopp kommer från Berthåga kyrkogård och leds via en dagvattendamm, med ett 

avrinningsområde på cirka 37 hektar, vidare ut i ett två kilometer långt dike innan det 

sammanförs med Librobäcken. Den sistnämnda dagvattentäckten är mycket översiktligt kartlagd. 

Dammen har ett tillflöde på 114 000 m3/år och innehåller 57mg/l suspenderat material.  

4.2 Vattenföring 

Vattenföringens variationer är dagliga och är starkt förknippade med snösmältning och 

nederbördsmängd (EPA 2015). Vattenföringen vid Librobäckens mynning är på 60 l/s för att 

sedan öka till 74 l/s och sedan avta för att slutligen öka kraftigt vid mätpunkt 9 för att sedan inte 

vara mätbart vid mätpunkt 10 och 11. Tabell 2 visar resultaten av mätvärdena.  

 

Samp. no. Botten K A F V VF i l/s 

1 0,9 1,23 0,05 59,54 

2 0,9 0,58 0,14 74,19 

3 0,9 0,40 0,19 69,04 

4 0,9 1,63 0,05 66,19 

5 0,9 0,56 0,10 47,90 

6 0,8 0,25 0,26 52,82 

7 0,9 0,50 0,13 59,37 

8 0,9 0,56 0,10 48,50 

9 0,8 0,65 0,32 166,86 

10 0,9 1,84 0,00 0,00 

11 0,9 1,60 0,00 0,00 

Tabell 2. Vattenföring i Librobäckens nedre delar. Med Botten K menas den koefficient som multipliceras 

med tvärsnittsarean (A) och flödeshastigheten (FV) för att räkna ut vattenföringen (Q), Botten K = 0,9 för 

lerbotten, 0,8 för stenbotten (EPA 2015).    

 

4.3 Sedimentanalys 

Studien eftersträvar att undersöka transporten av upplöst sediment i Librobäcken. Den metod av 

vattenmätningarna som bäst svarar till den frågan är resultaten av mätningar av konduktivitet och 

TDS. Konduktiviteten ligger mellan 52 och 62 mS/m. Med ett medelvärde på 57,9 mS/m. 

Variationen av konduktiviteten vid mätpunkterna är liten. Resultaten från alla mätningar återfinns 

i Tabell 3. För att sedan räkna ut TDS konverterades konduktivitetsvärdet av instrumentet (Hanna 

HI 98312) och ett värde för TDS återgavs.  
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Samp. 

no. 

Temp 

(°C) 

pH Turbiditet 

(FNU) 

EC  

(mS/m) 

TDS  

(ppm) 

P NS 

NO3 

NS 

NO2 

1 20,5 8,2 5,62 52 320 0 10-25 0 

2 20,6 7,9 7,29 62 330 0 10-25 0 

3 20,6 8,2 8,48 59 310 0 10-25 0 

4 20 7,8 10,88 60 300 0 10-25 0 

5 20 8,1 10,11 58 290 0 10-25 0 

6 20 8,2 10,75 57 280 0 10-25 0 

7 20 8 12,36 58 290 0 10-25 0 

8 20 8 16,79 57 280 0 10-25 0 

9 20,2 7,9 13,51 54 280 0 25 0 

10 19,9 7,9 17,5 61 300 0 10-25 0 

11 19,7 7,8 10,85 59 300 0 10-25 0 

Medel 20,13636 8 11,28545 57,90909 298,1818 0 - 0 

Tabell 3. Resultat av vattenanalys i Librobäckens nedre delar. Medelvärde redovisat på den nedre raden. 

Teckenförklaring: P=Fosfor, NSNO3=Nitrat, NSNO2=Nitrit. 

Som Tabell 3 återger är den totala mängden upplöst sediment (TDS) relativit konstant och 

ligger mellan 280 och 330 ppm, med ett medelvärde på 298 ppm. Vidare undersöktes halterna av 

fosfor, nitrat och nitrit. Som omnämnts i metodkapitlet är dessa metoder grova, vilket kan ha 

inverkan på resultaten. Enligt data finnes inga spår av varken nitrit eller fosfor i vattenproverna. 

Nitrat undersökningen gav dock utslag och nivåerna ligger stadigt längs alla mätpunkter på ett 

värde mellan 10-25mg/l. Vid mätpunkt 9 är dock halten än högre och ligger på 25mg/l.  

Slutligen undersöktes vattnets turbiditet som framförallt är ett mått på hur mycket 

suspenderat sediment som transporteras i ett vattendrag. Dock har förfarandet beskrivet i 

metodkapitel 3.2.3 Turbiditetsmätning, varit av sådan natur att de suspenderade partiklarna med 

större massa har uteslutits, detta genom stillastående förvaring av vattenproverna och varsam 

upphällning i mätglas och kyvetter. Kvar blir de partiklar som är så små att de inte sjunker, ens 

vid stillastående förvaring. Turbiditeten vid mätpunkt 1 ligger på 5,62 FNU, det sker sedan en 

ökning från mätpunkt 1 och uppströms till mätpunkt 11. Ökningen är relativt linjär fram till 

mätpunkt 8 där turbiditeten börjar fluktuera. Denna ökning och fluktuation visualiseras i 

diagramet i figur 3.  
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Figur 3 Vattnets turbiditet i FNU vid de olika mätpunkterna vid Librobäckens nedre delar.  

 

4.4 Intervju 

Intervjupersonen är en jordbrukare som arbetat på samma gård sedan 1970talet, produktionen 

består av spannmål och köttdjur. De flesta av de brukade åkrarna längs med Librobäcken är enligt 

iakttagelser kantade av skyddszoner. Den jordbrukare som intervjuades var positivt inställd till 

skyddszoner. Dels för att han sa sig vara en ”miljönisse” men även för att han använde dem för 

ensilageproduktion till sina djur. Vilket ledde till att skyddszonens bredd är större än vad 

ersättningskraven efterfrågar, för att underlätta slagning och packning av vallen. Jordbrukaren 

hade inte lagt någon vikt vid att välja de grödor som utgjorde skyddszonen, och då inte heller 

anpassat den i avseende för att fånga så mycket fosfor och nitrat som möjligt. För att göda 

åkermarken används både konstgödsel och dynga. Mer gödsel spreds på de delar av åkern som 

inte var belägna nära skyddszonen, det vill säga att ju närmare skyddszonen jordburkaren befann 

sig med gödselspridaren desto mindre mängd gödning spreds. Detta för att undvika att gödningen 

hamnar i skyddszonen. Beträffande andra jordbrukare i området påstod intervjupersonen att 

många har skyddszoner och de flesta varken sprutar ogräsmedel eller gödning närmare än två 

meter från kanten till ett vattendrag, men det finns de som varken har skyddszoner eller bryr sig 

om regler för hur nära sprutning och spridning får ske.  

 

5. DISKUSSION 

5.1 Omgivningsförhållanden i Librobäckens nedre delar 

Fram till någonstans mellan mätpunkt 9 och 10 sker tydlig meandering och avståndet mellan åker 

och vattendraget är nästan konstant över tio meter, ibland mycket mer. Dessutom är bäckdalen hit 

upp gräsbeklädd. Meanderingen och den kraftiga vegetationen borde förhindra förluster av 
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suspenderat sediment, dock krävs det att grödorna är bra på att ta upp nitrat och fosfor om de ska 

kunna förhindra eutrofiering (Liu m.fl. 2014). Mellan mätpunkt 6 och mätpunkt 9 utgörs 

bäckdalen av kohage, det är oklart hur detta påverkar transporten av upplöst sediment. Det är 

dock ingen större skillnad på värdena hos varken konduktivitet eller TDS varken före eller efter 

hagens placering. Nedströms hagen är dock koncentrationen av nitrat högre, med förbehåll för att 

de grova mätmetoderna.  

Det går även att fundera över om det verkligen är nödvändigt för jordbrukarna att ha 

skyddszoner, och nödvändigt av Jordbruksverket att subventionera skyddszoner längs stora delar 

av Librobäcken. Detta då avståndet mellan vattendraget och skyddszonen ibland är över 50 

meter, och vegetationen på denna mark består av både träd och gräs vilka borde fungera som 

uppfångare av eventuella läckage från omgärdande åkrar. Kontrasterna på bäckravinens bredd är 

stora, då det vid mätpunkt 10 och 11 inte är mer än en och en halv meter mellan vattendraget och 

ytterkanten på skyddszonen, medan detta avstånd vid mätpunkterna 5, 6 och 8 är runt 50 m.  

Det är dock tydligt att turbiditeten ökar ju mer uppströms mätning sker och detta borde bero 

på att bäckdalen uppströms om mätpunkt 9 blir mindre och mindre bevuxen. Längre ner i bäcken 

hinner mer grundvatten tillföras och utspädning av halterna av suspenderat sediment sker här 

(Gordon 2004).  

 

5.2 Transport av upplöst sediment och dess variationer 

Resultaten från konduktivitetsmätningen, med ett medelvärde på 58 mS/m, ligger under nivån för 

vad livsmedelsverket klassar som tjänligt dricksvatten har en övre gräns på 250 mS/m hos 

brukaren, och grundvatten har konduktivitet på ungefär 40 mS/m (Bydén, Olsson och Larsson 

2003). Varken Hjulström (1935) eller Grentener (1994) har tabeller på konduktivitetsmätningar, 

de har dock tabeller på den totala mängden upplöst sediment.  

Resultatet på TDSmätningarna har ett medelvärde på 298 mg/l. Detta kan ställas i relation till 

Greteners (1994) mätningar från 1980talet, vilka hade årsmedelvärden på 233 till 254 ppm. Dock 

är Greteners siffror årsmedel och de har högsta årsvärden som ligger mellan 267 och 337 ppm. 

Hjulströms (1935) siffror är ordande efter månad och datum, det är tydligt vilket datum proven är 

tagna. Eftersom det kan förekomma stora säsongsvariationer i transporten av upplöst sediment 

(Gretener 1994) är det intressant att jämföra med andra mätningar utförda i maj. De mätningar 

Hjultström (1935) redovisar utförda i maj är från 1930 och 1934. Mätningarna från maj 1930 har 

ett medelvärde på 206 ppm och de från maj 1934 har ett medelvärde på 200 ppm. Tyvärr 

redovisar Gretener (1994) bara 1984 års sammanlagda månadstransport av upplöst sediment i ton, 

vidare redovisas inga siffror på vattenföringen från innevarande månader så en jämförelse blir 

omöjlig. Det går naturligtvis att utgå från den här studiens medelresultat i mg/l och sedan 

multiplicera detta med vattenföringen i l/månad. Sedan hade det varit möjligt att ta den totala 

vikten i ton och dividera den med avrinningsområdets area, för att få fram ett resultat på 

transporten av upplöst sediment i ton/km
2
. Dock fluktuerar vattenföringen från dag till dag och är 

väderberoende vilket betyder att vattenförings- och TDSmätningar över tid hade varit nödvändiga 

för att få ett resultat som inte är helt missvisande. 
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TDS nivåerna ligger alltså över de uppmätta av Gretener (1994) och Hjulström (1935). 

Enligt Gretener (1994) ökar transsporten av upplöst sediment med 3300 ton vilket motsvarar 4 % 

från Hjulströms mätningar i förhållande till hennes egna. Hjulström (1935) och Gretener (1994) 

använde sig av liknande metoder för att räkna ut TDS. Det vill säga de lät vattnet avdunsta för att 

sedan väga innehållet. Som disskuterat i metodavsnitt 3.2.2 Konduktivitetsmätning och mätning 

av totalt upplöst sediment, medför detta att karbonat försvinner och utesluts ur mätningen av 

TDS. Denna förlust sker inte i samma utsträckning i den här studien då mätningen i studien sker 

under en snabbare process än de under 1930- och 1980talet. Dock bygger resultaten i studien 

återigen endast på vattenprover från en och samma dag och det hade varit intressant att se 

förändring över tid. 

Konduktivitets- och TDSnivåerna skiljer sig inte signifikant mellan mätpunkterna. 

Instrumentet som användes för dessa mätningar (Hanna HI 98312) har en reabilitet och en 

noggrannhet som överskrider de instrument som användes vid nitrat- och fosformätningarna 

(Bydén, Larsson och Olsson 2003). Resultaten av konduktivitet- och TDSmätningarna påvisar att 

skillnader i markanvändning inte nödvändigtvis skapar skillnader i transporten av upplöst 

sediment genom grundvatten. I alla fall inte under de förhållanden som rådde under 

provtagningsdagen. Då grundvatten enligt Gordon (2004) ofta har en högre koncentration av TDS 

kan resultaten bero på att de upplösta jonerna härstammar från grundvattnet och inte påverkas 

lika mycket av ytavrinningen. Dock hade mätning över tid varit att föredra, som ett led i att kunna 

kartlägga om element som till exempel meandering och skyddszoner ger effekt på transporten av 

upplöst sediment eller ej. 

Librobäcken hade under mätdagen, enligt resultaten, en nitratnivå på 10 till 25 mg/l. Dessa 

värden får ändå klassas som höga då ett värde på 5 mg/l är normalt i till exempel Skåne och ett 

värde på över 5 mg/l indikerar avloppsutsläpp. Dock brukar närliggande jordbruksmark leda till 

ökade halter av nitrat (Bydén, Olsson och Larsson 2003). Eftersom metoderna är att betrakta som 

grova måste dock resultaten av desamma betraktas med viss skepsis. Resultaten indikerar dock 

att det finns halter av nitrat i det upplösta sedimentet i Librobäcken, vilket skulle kunna bidra till 

övergödning. Mätningarna av fosforhalterna gav inget resultat alls, detta är underligt då det på 

grund av omgivande jordbruk borde finnas fosfor i vattendraget. Enligt SMHIs vattenwebb 

(2015) bidrar Fyrisåns avrinningsområde uppströms Sävjaåns tillopp med 18 ton P/år och 

jordbruket står för 10 ton av detta.   

Enligt mätresultaten varierar varken fosfor- nitrit- eller nitratnivåerna uppströms bäcken trots 

att omgivningsfaktorerna varierar. Dock skedde mätningen i uppströmsriktning och det vattnet 

som utgjorde vattenproverna vid de första mätpunkterna har således varit vid de senare 

mätpunkterna tidigare. Som tidigare nämnts hade mätning över tid varit av intresse. Speciellt 

intressant hade det varit att följa utvecklingen sedimenttransporten i samband med regnfall. 

Vidare var mätmetoderna som användes för fosfor- nitrat- och nitritmätningar i studien i grövsta 

laget, utrustning med skarpare noggrannhet hade eventuellt gjort resultaten av fosfor- och 

nitratprovtagningen mer differentierade, eventuellt hade skillnader i nivåerna upptäckts mellan 

mätpunkterna. Med sådana studier hade omgivningsfaktorernas inverkan på fosfor- och 
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nitratläckage kunnat undersökas noggrannare, och deras bidrag till övergödningens förhindrande 

utvärderas utförligare.   

Den mätning som visade signifikant skillnad mellan mätpunkterna var mätningen av 

turbiditet. Vattnet blev grumligare ju mer uppströms proverna togs. Dock har inte de andra 

metoderna givit svar på vad denna turbiditetsökning beror på. Turbiditetsmätning utförs först och 

främst för att svara på hur mycket transport av suspenderat sediment som sker. I mätningarna 

utförda i den här studien exkluderades dock de suspenderade partiklarna med större massa genom 

upprätt och stillastående förvaring av vattenproverna. Det är dock intressant att vattnet faktiskt 

blir grumligare ju mer uppströms provet är taget. Vidare går det att enligt Naturvårdsverkets 

klassificering (Naturvårdsverket Rapport 4913 i Bydén, Olsson och Larsson 2003) av turbiditet 

påstå att alla mätpunkter utom mätpunkt 1 hade starkt grumlat vatten i klass 5. Klass 5 innebär en 

turbiditet på >7,0 FNU. Fram till mätpunkt 8 ökar turbiditeten relativt linjärt, här börjar dock 

resultatet att variera och ökningen är inte längre lika rätlinjig som tidigare. Vid mätpunkt 10 

uppnås det högsta värdet, här och vid mätpunkt 11 är Librobäckens nedre delar som rakast, 

bäckdalen är här också avsevärt smalare och brantare än vid tidigare mätpunkter. Dessutom 

består bäckdalen mestadels av lös jord vilken är lätteroderad. Detta kan vara anledningar till att 

turbiditeten är hög just här. Dock gör bäckens ökade bredd och djup att flödeshastigheten minskar 

(och blir med flödesmätarimpeller omätbar) och större suspenderade partiklar sjunker. Den 

stillastående förvaringen leder till att dessa tendenser förstärks, dock är turbulensen i vattnet vid 

de två sista låg och andelen suspenderat material som är så pass stor att den sjunker vid 

förvaringen borde vara liten då den låga turbulensen vid insamlingsplatserna borde innebära att 

den redan sjunkit.  

5.3 Jordbrukarnas attityder till skyddszoner 

Jordbrukarna i Librobäckens avrinningsområdes vilja att behålla gödning på åkern verkar till viss 

del variera. Iakttagelserna som är gjorda visar att de flesta använder sig av skyddszoner. Den 

intervjuade jordbrukaren sades sig använda skyddszonen till vallodling, zonens bredd hade 

anpassats så slagning och packning av ensilaget kunde ske enligt ett smidigt förfarande. Dock 

ägnade sig jordbrukaren åt köttproduktion, en jordbrukare som inte har djur att utfodra har inte 

möjlighet att använda sin skyddszon till detta ändamål, detta borde medföra att intresset att 

anlägga en skyddszon inte är lika stort hos en jordbrukare som inte håller djur kontra en som gör 

det. En lösning hade kunnat vara att arrendera ut marken som utgör skyddszon till jordbrukare 

som använder vall i sin verksamhet. Eller eventuellt sälja den skördade vallen, frågan är dock om 

detta skulle löna sig avkastningsmässigt i förhållande till arbetsinsatsen. Vissa av jordbrukarna 

verkar dock strunta helt i både lagen om att inte bespruta och gödsla de två meter av åkern som är 

belägna närmast bäckravinen och att inte anlägga skyddszoner. Den intervjuade jordbrukaren 

angav även miljöintresse som en av anledningarna till innehavet av skyddszoner, frågan är om 

intresse för att bevara miljön hos jordbrukarna är vad som måste till om det nationella målet på 

ingen övergödning skall uppnås (Jordbruksverket 2013:4). Vidare fanns inget intresse hos den 

intervjuade jordbrukaren att se över vilka växter som faktiskt förhindrar läckge i en skyddszon. 

Då det finns skillnader i hur stort läckage som sker beroende på vilken gröda som odlas i 
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skyddszonen (Liu m.fl. 2010) hade det kanske varit fördelaktigt att utgå från detta när en 

skyddszon ska anläggas. Enligt Jordbruksverkets (2015) villkor skall en skyddszon beodlas med 

vallgräs, vilket inte är specifikt och enligt Liu m.fl. (2010) kan vissa växter, vanliga i 

skyddszoner, vara mer skadliga än nyttiga i syfte att fånga fosfor.  

   

6. SLUTSATSER 

En heltäckande studie av det här slaget kräver stort utrymme och tid. Den här studien har snuddat 

vid några av de faktorer som kan bidra till hur den fluviala transporten av upplöst sediment ser ut, 

och huruvida skillnader i markanvändning skapar skillnader i hur transporten av upplöst sediment 

ter sig. Vid en längre studie hade även större differentiering kunnat utföras mellan de olika 

markanvändningstyperna, och klassificeringen av dessa hade då fått utrymme att bli utförligare. 

Resultatet av studiens mätningar visar att det inte sker någon signifikant förändring i transporten 

av upplöst sediment beroende på skillnader i markanvändningen. Dock förändras vattnets 

grumlighet, och på det här området borde det gå att se hur variationer i omgivningsfaktorer 

skapar variationer i den fluviala transporten av suspenderat sediment, vilket är ett ämne för 

fortsatta studier. Jordbrukarna i områdets attityder att vilja behålla gödningsmedel på åkrarna 

verkar variera och alla verkar inte följa de föreskrifter och rekommendationer som finns från 

Jordbruksverket. Studien har inte kartlagt vad som skulle kunna få dem att ändra sina attityder, en 

vidare och djupare intervjustudie hade här varit av intresse.  
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Gävle: LMV 

 

Intervju 

Respondent: Jordbrukare i Uppsala 2015-05-20. 

 

Internet 
Celsius 2015 ”Uppsala väder” 

http://celsius.met.uu.se/#__utma=1.1425518582.1411414176.1432298648.1433071240.5&_

_utmb=1.4.10.1433071240&__utmc=1&__utmx=-

&__utmz=1.1433071240.5.2.utmcsr=google|utmccn=%28organic%29|utmcmd=organic|utm

ctr=%28not%20provided%29&__utmv=-&__utmk=49723046 [hämtad den 2015-05-31] 

 

EPA United States Enviromental Protection Agency “Monitoring and Assessing Water Quality - 

Volunteer Monitoring” http://water.epa.gov/type/rsl/monitoring/ [hämtad den 2015-05-12] 

 

Jordbruksverket 2015 ”Villkor för miljöersättningen för skyddszoner” 

http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/stod/jordbrukarstod/miljoersattningar/pagaend

eataganden/skyddszoner/villkor.4.207049b811dd8a513dc8000210.html [hämtad den 2015-

05-02]  

 

Makab 2015 “Grumlighetsmätare HI-93703” 

www.makab.se/shop/index.php?controller=attachment&id_attachment=636 [hämtad den 

2015-05-17] 

 

SMHI 2014 ”Sveriges klimat” http://www.smhi.se/kunskapsbanken/klimat/sveriges-klimat-

1.6867 [hämtad den 2015-05-16] 

 

SMHI 2014 ”Upplands klimat” http://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/upplands-

klimat-1.4918 [hämtad den 2015-05-16] 

 

SMHI 2015 ”Vattenwebb” http://vattenwebb.smhi.se/ [hämtad den 2015-05-22] 

http://celsius.met.uu.se/#__utma=1.1425518582.1411414176.1432298648.1433071240.5&__utmb=1.4.10.1433071240&__utmc=1&__utmx=-&__utmz=1.1433071240.5.2.utmcsr=google|utmccn=%28organic%29|utmcmd=organic|utmctr=%28not%20provided%29&__utmv=-&__utmk=49723046
http://celsius.met.uu.se/#__utma=1.1425518582.1411414176.1432298648.1433071240.5&__utmb=1.4.10.1433071240&__utmc=1&__utmx=-&__utmz=1.1433071240.5.2.utmcsr=google|utmccn=%28organic%29|utmcmd=organic|utmctr=%28not%20provided%29&__utmv=-&__utmk=49723046
http://celsius.met.uu.se/#__utma=1.1425518582.1411414176.1432298648.1433071240.5&__utmb=1.4.10.1433071240&__utmc=1&__utmx=-&__utmz=1.1433071240.5.2.utmcsr=google|utmccn=%28organic%29|utmcmd=organic|utmctr=%28not%20provided%29&__utmv=-&__utmk=49723046
http://celsius.met.uu.se/#__utma=1.1425518582.1411414176.1432298648.1433071240.5&__utmb=1.4.10.1433071240&__utmc=1&__utmx=-&__utmz=1.1433071240.5.2.utmcsr=google|utmccn=%28organic%29|utmcmd=organic|utmctr=%28not%20provided%29&__utmv=-&__utmk=49723046
http://water.epa.gov/type/rsl/monitoring/
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/stod/jordbrukarstod/miljoersattningar/pagaendeataganden/skyddszoner/villkor.4.207049b811dd8a513dc8000210.html
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/stod/jordbrukarstod/miljoersattningar/pagaendeataganden/skyddszoner/villkor.4.207049b811dd8a513dc8000210.html
http://www.makab.se/shop/index.php?controller=attachment&id_attachment=636
http://www.smhi.se/kunskapsbanken/klimat/sveriges-klimat-1.6867
http://www.smhi.se/kunskapsbanken/klimat/sveriges-klimat-1.6867
http://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/upplands-klimat-1.4918
http://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/upplands-klimat-1.4918
http://vattenwebb.smhi.se/
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Valeport ”Models 001 & 002 Flow Meters” 2015 

http://www.valeport.co.uk/Portals/0/Docs/Datasheets/Valeport_Model001-002_v2b.pdf 

[hämtad den 2015-05-17] 

 

Valeport ”Current Meters & Open Channel Meters” 2015 

http://www.valeport.co.uk/products/currentmeters.aspx [hämtad den 2015-05-17] 

 

VISS ” SB04 Statussammanställning vattendragsförekomster hela Sverige senaste klassningen 

efter 2010-07-01 - 2015-05-18” 

www.viss.lansstyrelsen.se/RepeatedExports/SB04%20Statussammanst%C3%A4llning%20v

attendragsf%C3%B6rekomster%20hela%20Sverige%20senaste%20klassningen%20efter%2

02010-07-01%20-%202015-05-18%2018.06.xlsx [hämtad 2015-05-19] 

 

http://www.valeport.co.uk/Portals/0/Docs/Datasheets/Valeport_Model001-002_v2b.pdf
http://www.valeport.co.uk/products/currentmeters.aspx
http://www.viss.lansstyrelsen.se/RepeatedExports/SB04%20Statussammanst%C3%A4llning%20vattendragsf%C3%B6rekomster%20hela%20Sverige%20senaste%20klassningen%20efter%202010-07-01%20-%202015-05-18%2018.06.xlsx
http://www.viss.lansstyrelsen.se/RepeatedExports/SB04%20Statussammanst%C3%A4llning%20vattendragsf%C3%B6rekomster%20hela%20Sverige%20senaste%20klassningen%20efter%202010-07-01%20-%202015-05-18%2018.06.xlsx
http://www.viss.lansstyrelsen.se/RepeatedExports/SB04%20Statussammanst%C3%A4llning%20vattendragsf%C3%B6rekomster%20hela%20Sverige%20senaste%20klassningen%20efter%202010-07-01%20-%202015-05-18%2018.06.xlsx

