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Sammanfattning 

Skråmträsket verkar idag som pilotsjö inom Bottenvikens vattendistrikt för eutrofa sjöar. Den 

senaste tiden har övergödningen och dess symtom, orsakad av ökad tillförsel av fosfor, ökat 

kraftigt i sjön. Det övergripande målet med studien var att bestämma sjöns naturliga TP halt 

genom att studera utvecklingen av TP. Detta var tänkt att i sin tur underlätta framtida åtgärder 

i frågan om hur stora insatser som kommer krävas för att återställa Skråmträsket till sin 

naturliga bakgrundshalt. Ytterligare målsättning var att utvärdera syrgasförhållandena i 

bottenvattnet för att bedöma huruvida internbelastning förekommer eller inte. Sjöns naturliga 

TP halt bestämdes genom att en sedimentpropp togs i sjöns djuphåla. Ur sedimentproppen 

analyserades en serie av tio prover genom en så kallad kiselalgsrekonstruktion av Diatoma 

Miljöundersökningar. Resultatet från kiselalgsrekonstruktionen jämfördes mot tidigare 

modellerad TP halt för sjön. Syrgashalterna i sjöns bottenvatten analyserades vid 25 

koordinatpunkter fördelade över olika lokaler och djup. Resultatet visade att det tidigare 

modellerade värdet av fosfor i vattenmassan på 20 µg TP/l överensstämde väl med den 

rekonstruerade bakgrundshalten, vilken låg mellan 18-20 µg TP/l. Syrgasmätningen visade att 

syrebrist förekommer i sjöns bottenvatten, vilket innebär att internbelastning kan förekomma. 

Dock bör vidare studier göras för en exakt bedömning gällande den naturliga bakgrundshalten 

av TP. 
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Abstract  

Skråmträsket acts as a pilot case in the Bothnian Bay water district for eutrophic lakes. 

Recently the symptoms caused by eutrophication has gone from occasionally occurring to 

annual heavy algal blooms. The overall objective of the study was to determine the natural TP 

content in the lake by studying the development of TP. This was supposed to serve as a basis 

for future measures to reduce the amount of phosphorus in the lake. Another objective was to 

evaluate the oxygen conditions in the bottom waters to assess whether the internal load is 

present or not. To determine the natural TP a sediment core was taken in the lake's deep 

burrow. A reconstruction of the TP was done on ten samples from the sediment core by 

studying diatoms. Oxygen levels in Skråmträskets bottom water was analyzed at 25 

coordinate points. The result of the reconstructed background level of phosphorus showed that 

it varied between 18-20 µg TP/l. Oxygen measurement showed that oxygen deficiency occurs 

in the bottom water of the lake, which means that internal load can occur. However, further 

studies are needed for an accurate assessment regarding the natural background level of the 

TP. 
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Ordförklaring 

Eutrof  :näringsrik 

Eutrofiering  :övergödning, uppstår när näringstillförseln ökar 

Närsalter  :näringsämnen såsom fosfor och kväve 

Antropogen påverkan :orsakad av mänsklig aktivitet 

TP  :totalfosfor, inkluderar fosfat och organiskt bunden fosfor 

SWEDAC ackreditering :kompetensprövning som utförs och kontrolleras enligt europeiska 

och internationella standarder 
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1 Inledning  

1.1 Bakgrund 

Eutrofiering av sjöar kan uppstå vid av ett överskott av närsalter (Vattenportalen, 2014). I 

Sverige är eutrofierade sjöar ett vidsträckt problem främst i de södra delarna av landet. Trots 

att det är relativt ovanligt, förekommer sjöar med övergödningsproblem även i norra Sverige 

(Miljömål, 2016). I Västerbottens län är statusen för övergödning av sjöar övervägande god, 

dock finns lokala undantag. Mindre än tre procent av länets sjöar klassas idag med 

miljöproblem på grund av överskott av närsalter och med övergödningsproblem som följd. 

Skråmträsket, en sjö belägen i Skellefteå kommun, är en av sjöarna i länet med miljöproblem 

på grund av ett överskott av fosfor (Miljömål, 2015). Överskottet av fosfor i sjön har inneburit 

bland annat algblomning. Det är ett problem som pågått sedan 2001, där det gått från att vara 

sporadisk till att under de senaste åren förvärras till en årligt återkommande och kraftig 

algblomning (LONA & Skellefteå kommun, 2012). Överskott av näringsämnen drabbar dock 

inte bara de utsatta sjöarna. En stor mängd fosfor fortsätter även nedströms till vattendrag, 

sjöar och hav, som även de riskerar att drabbas av övergödningsproblem (Havet, 2016). 

 

I Sverige är EU:s vattendirektiv en viktig del i arbetet med att säkra en god vattenstatus 

(Havs- och vattenmyndigheten, 2016). Sverige har även 16 miljökvalitetsmål där ett av dem 

är Ingen övergödning. Målet med det miljökvalitetsmålet är att gödande ämnen inte ska 

påverka varken människors hälsa eller vår natur negativt (Naturvårdsverket, 2016a). Gällande 

övergödning i Bottenvikens vattendistrikt verkar idag Skråmträsket som en pilotsjö för att 

utveckla åtgärder för problematiken med övergödning (Miljömål, 2015). I och med detta har 

Skellefteå kommun under några år arbetat med åtgärder för att minska tillförseln av fosfor till 

sjön. Omfattande mätningar av vattenkvalitén i sjön, tillrinnande bäckar och diken har gjorts. 

Enskilda avlopp i området kring sjön har inventerats och åtgärdats, samt en 

kalkfilteranläggning har anlagts för att rena tillrinnande vatten från närliggande mark. Det 

pågår även ett arbete för att tillsammans med jordbrukarna i området se över dikessystem och 

gödselhantering (B-G Persson, personlig kommunikation, 16 mars 2016).  

 

Trots att den externa tillförseln av fosfor minskar behöver ytterligare insatser göras. Detta 

beror på att det tros ske en så kallad internbelastning i sjön. Internbelastning är när lagrat 

fosfor frigörs från sediment till vattenmassa på grund av syrebrist i bottenvattnet (Boström, et 

al, 1982). På grund av internbelastningen planerar Skellefteå kommun att sätta in ytterligare 

åtgärder för att minska läckaget av fosfor från sjöns sediment (B-G Persson, personlig 

kommunikation, 18 januari 2016). Genom att analysera den naturliga bakgrundshalten av TP 

genom kiselalgsrekonstruktion kan man ta reda på vilken medelkoncentration av fosfor som 

bör eftersträvas i sjön (Bennion, et al, 1996). På så sätt kan detta arbete även användas för att 

se hur stora framtida insatser som kommer krävas för att nå den naturliga fosforhalten. 
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1.2 Områdesbeskrivning 

Skråmträsket är belägen cirka två mil sydväst om Skellefteå. Sjön har en yta på 1 km², ett 

medeldjup på 3,2 meter och ett maxdjup på 9,2 meter. Skråmträsket har ett avrinningsområde 

på 34,5 km², bestående av ett pärlband av sjöar och vattnet som lämnar sjön rinner vidare ut i 

Skellefteälven. I det flackare området närmast intill sjön återfinns jordbruksmark och i den 

kuperade och höglänta terrängen är det privatägd skogsmark som dominerar. 

Jordbruksmarken utgör totalt 16 % av avrinningsområdet och skogsmarken 62 %. Inom 

avrinningsområdet finns drygt ett tiotal aktiva jordbrukare och ca 200 hushåll (LONA & 

Skellefteå kommun, 2012). Dateringar visar även att jordbruk förekommit runt Skråmträsket 

sedan 1500-talet (Lundström, 1997). Vid sjöns utlopp i norr ligger en kommunal skola samt 

en allmän badplats (Orback & Wallin, 2011). Området anses även vara värdefullt för 

rekreationsändamål såsom bad, jakt och fiske (LONA & Skellefteå kommun, 2012).  

 

1.3 Övergödning och dess effekter i sjöar 

När ett överskott av närsalterna fosfor eller kväve uppstår i mark och vatten sker det som 

kallas övergödning (Länsstyrelsen, 2016). Till sjöar kan tillförsel av fosfor från mark ske på 

två sätt. Via naturlig tillförsel och genom antropogen påverkan. Källor för naturlig belastning 

av fosfor är sjödeposition, öppen mark, skog, myr samt fjäll. Läckage från hyggen, 

punktkällor, atmosfärisk deposition samt dagvatten är alla källor vilka klassas bero på 

antropogen påverkan. När det gäller jordbruksmark kan fosfor läcka både naturligt och genom 

mänsklig aktivitet. Naturligt läckage från jordbruksmark kan då beräknas från oskördad och 

ogödslad mark (Orback & Wallin, 2011). Därmed är det oftast sjöar i tätbefolkade områden 

eller i områden där jordbruk dominerar som drabbas av övergödning. I vattenmiljöer kan även 

andra orsaker, som fysiska förändringar, bidra till att närsalter lättare frigörs och därmed 

orsaka övergödning (Länsstyrelsen, 2016).  

 

Sjöar med stor fosfortillförsel, som orsakar att TP-halten överstiger 25 µg/l, klassas i Sverige 

som eutrofierade och riskerar att drabbas av efterföljande effekter (Naturvårdsverket, 2007). 

Effekterna som ett överskott av näringsämnen bidrar med varierar och beror på olika faktorer. 

En sak som generellt sett alltid inträffar är att biomassan ökar. Detta kan visa sig genom bland 

annat igenväxning eller stor produktion av bland annat alger. Vid en stor produktion av alger 

kan ljuset hindras och siktdjupet minska i en sådan utsträckning att sjöns produktion samt 

djurlivet avgränsas till vattnets ytliga delar (Länsstyrelsen, 2005). Vid kraftig algblomning av 

cyanobakterier kan också en blågrön eller brun hinna bildas på vattenytan. En del arter av 

växtplankton och cyanobakterier producerar även gifter och kan på så sätt vara hälsoskadliga 

(Havs- och vattenmyndigheten, 2014). När biomassa såsom alger och växter sedan dör och 

sedimenterar kommer nedbrytningen av dessa förbruka syre på bottnarna. Under sommaren 

kan syret på sjöns botten komma att förbrukas helt och hållet. Detta sker om inget nytt syre 

tillförs från atmosfären under språngskiktet och kan på så sätt orsaka massdöd, även kallat 

bottendöd. Syrebrist i bottenvattnet kan även leda till att internbelastning av fosfor uppstår. 

Vid kraftig övergödning kan syrebrist under sommaren även uppstå i en sjös hela vattenmassa 
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och orsaka massdöd. Framförallt uppstår detta nattetid då fotosyntesen inte sker. Syrebrist i 

hela sjön kan även uppstå på vintern när sjön är täckt med ett lager av is, vilket förhindrar att 

syre blandas in från atmosfären. Massdöd kallas sommartid för ”summerkill” och vintertid 

kallas fenomenet för ”winterkill”. I skedet när en sjö går från att vara näringsfattig till 

näringsrik kan även sjöns artsammansättning ändras, vilket då gäller inom alla grupper av 

organismer (Länsstyrelsen, 2005).  

 

1.4 Fosfor och kväve 

Fosfor är tillsammans med kväve de grundläggande näringsämnena och förekommer naturligt 

i mark och vatten. Olika vattenmiljöer kan även belastas med fosfor och kväve genom 

antropogen påverkan där tillförseln sker via jordbruk, avlopp, industrier osv. Detta betyder att 

om all mänsklig påverkan upphörde skulle fosfor trots allt kunna fortsätta tillföras på naturlig 

väg (Elser, et al, 2007). 

 

TP används ofta för analyser vid vattenkemiska undersökningar. Begreppet är ett sätt att mäta 

belastningen av olika former fosfor tillsammans, dvs den totala fosformängden. När man talar 

om TP avses organiskt bundet fosfor samt fosfat. Dessa två former av fosfor är olika 

tillgängliga för växter. Organiskt bundet fosfor är inte lättillgänglig för växter medan fosfor i 

formen fosfat är tillgänglig för växter (Havs- och vattenmyndigheten, 2013).  

 

Fosfor anses normalt sett vara det begränsande näringsämnet i sjöar. Detta beror på att det 

naturliga förhållandet mellan mängden kväve och fosfor är optimal vid den så kallade 

Redfieldkvoten (Schindler, et al, 2008). Redfieldkvoten är 16:1 gällande atomförhållandet 

kväve/fosfor (Ptacnik, et al, 2010). Om kväve/fosfor-kvoten hamnar högre än 16, blir fosfor 

den begränsande faktorn. Blir kvoten istället lägre anses kväve vara den begränsande faktorn. 

Vid en låg kvot gynnas vissa cyanobakterier, vilka kan fixera kväve från luften (Schindler, et 

al, 2008). I eutrofa sjöar är därmed cyanobakterier vanligt förekommande medan andra alger, 

som vid tillväxt är beroende av högre kvävehalter i vattenmassan, minskar (Ferber, et al, 

2004). 

 

1.5 Internbelastning   

Tillförsel av fosfor i sjöar kan också ske internt och kallas då för internbelastning. Det orsakas 

när stor mängd fosfor tillförs ihållande under lång tid. Med en hög fosforkoncentration i 

vattnet avsätts och lagras fosfor i sjöns sediment som då blir övermättat. I sedimentet kan 

fosfor delas in i två grupper. Dessa grupper är inert och mobilt fosfor. Inert fosfor är sådant 

vilket inte är nedbrytningsbart och som därmed förblir i sedimentet. Till inert fosfor hör 

aluminium- samt kalciumbundet fosfor. Mobilt fosfor är däremot sådant fosfor som kan 

frigöras från sedimentet. Till mobilt fosfor räknas organiskt-, löst-, samt järnbunden fosfor.  

 

Under perioder med syrefritt bottenvatten närmast sedimentet kan fosfat bundet till järn 

frigöras och därmed verka som en källa till fosforbelastningen i sjön (Håkanson & Jansson, 

1983). Syrefritt vatten beräknas vara när syrgashalten är under 2 ml/l (Havsinstitutionen, 
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2014). Omvandlat är 2 ml syre/l densamma som 2,9 mg syre/l (SMHI, uå). Internbelastning 

av fosfor sker då bindningar mellan fosfatjoner (PO4
3-) och trevärdiga järnjoner (Fe3+) upphör. 

Dessa bindningar upphör bara vid syrebrist på grund av att Fe3+ då övergår till Fe2+, vilken 

inte kan binda fosfatjoner. När syrebrist uppstår kan därmed fosfor läcka ut till vattenmassan 

från sedimentet, vilket betyder att det ständigt kan tillföras mer fosfor till sjöns vattenmassa, 

trots att den externa tillförseln av näringsämnen minskar (Ahlgren, et al, 1999/2003).  

 

1.6 Sediment som historiskt arkiv 

Sediment är något som dagligen avsätts på sjöars botten och innehåller olika material och 

ämnen som bildats i sjöarna, tillkommit via tillrinnande vatten eller sjödeposition. Innehållet 

kan vara både biologiskt och icke biologiskt material (Ahlgren, et al, 1999/2003). I och med 

detta kan man genom att analysera sedimentets lager använda det som ett historiskt arkiv för 

att se hur förhållandena varit och varierat i sjön och dess omgivning tillbaka i tiden. Därmed 

kan man se hur mänskliga aktiviteter påverkat sjön tillbaka i tiden. Exempelvis kan man se 

när fosforhalterna legat stabila tillbaka i tiden, för att på så sätt veta vilken fosforhalt som är 

den naturliga, innan det moderna jordbrukets påverkan (Randsalu-Wendrup, et al, 2014). 
 

1.7 Kiselalger och TP rekonstruktion  

Ett av de material som återfinns i sedimentet är skal från kiselalger. Kiselalger är encelliga 

organismer som förekommer både i vatten- och landmiljöer. De flesta av arterna har ett skal 

innehållande kiseldioxid vilket gör det väldigt hårt och svårnedbrytbart (Falkowski, et al, 

2004). Det är förhållandena i sjön som styr artsammansättning och en viktig parameter är TP-

halten. I och med detta kan mängden kiselalger samt artsammansättningen analyseras för att 

därigenom dra slutsatser om hur sjöns förhållanden varierat tillbaka i tiden gällande 

fosforhalter (Randsalu-Wendrup, et al, 2014). För att dra dessa slutsatser används en 

tolkningsmodell som kallas för transferfunktion. Genom insamlad data från stort antal sjöar är 

transferfunktionen en modell som numeriskt redogör relationen mellan sjöarnas uppmätta 

fosforhalter samt artsammansättningen av kiselalger i sedimentens ytlager (Bennion, et al, 

1996).  

 

1.8 Tidigare studier  

Under 2011 publicerades rapporten ”Skråmträsket - Källfördelningsmodellering av fosfor” 

där en årlig bruttobelastning beräknats fram i Skråmträsket med hjälp av lokal data. Resultatet 

visar att Skråmträsket mellan år 2008 – 2010 haft en årlig bruttobelastning på 430 kg TP. 

Nästan hälften av den fosfortillförseln beräknas bero på mänsklig påverkan. På grund av 

överskottet av fosfor har medelkoncentrationen i vattenmassan uppmätts till 38 μg TP/l, 

genom provtagningar mellan åren 2008 - 2010. 

 

Enligt studien riskerar höga mängder lagrad fosfor att frigöras till sjöns vattenmassor. Den 

lagrade fosforn i sedimentet kan vara så hög att det skulle kunna frigöras under 200 år om 

ingen åtgärd sätts in. Den årliga interna belastningen beräknas även kunna uppgå till 160 kg 

fosfor, vilket nästan är en tredjedel av den totala årliga tillförseln av fosfor i sjön. Dock är 



 

5 
 

detta osäkra siffror och mer detaljerade studier krävs för att säga exakt hur stor halt fosfor 

som finns i sedimentet och som riskerar att läcka ut vid syrgasfria förhållanden. 

 

I den tidigare studien har också en modellerad bakgrundsbelastning för Skråmträsket tagits 

fram. I den uträkningen har alla delar som behandlats till den modellerade 

bakgrundsbelastningen varit uppmätta, förutom vattenflödet, där istället ett modellerat värde 

använts. Enligt beräkningen kan en naturlig bakgrundshalt av fosfor ligga runt 20 μg TP/l. 

Om denna modellerade beräkning stämmer innebär det att den idag uppmätta koncentrationen 

i vattnet nästan är den dubbla jämfört med det naturliga tillståndet (Orback & Wallin, 2011).  

 

1.9 Syfte och frågeställning 

Det övergripande syftet med detta arbete är att det ska underlätta kommande åtgärder i fråga 

om hur stora insatser som krävs för att återställa Skråmträsket till ett naturligare tillstånd 

genom att bestämma den naturliga bakgrundshalten av TP. I detalj är målsättningen att 

bestämma utvecklingen av TP i Skråmträsket via en kiselalgsrekonstruktion av TP, och att 

jämföra dessa resultat med tidigare uppmätta och modellerade TP-halter i sjön. En ytterligare 

målsättning är att utvärdera syrgasförhållandena i bottenvattnet för att bedöma huruvida 

internbelastning förekommer. Specifika frågor som ställdes var: 

 

 Hur har TP halten varierat?  

 Vilken är den naturliga bakgrundshalten av TP? 

 Är tidigare modellerat värde för bakgrundsbelastning jämförbart med det 

rekonstruerade värdet av TP?  

 Förekommer syrefritt bottenvatten? 

 

2 Metod och material  

2.1 Provtagning av sediment 

Provtagning av sedimentet skedde i sjöns djuphåla medan sjön var islagd, den 16 mars 2016. 

Efter att ett hål borrats med isborr lodades djupet fram. Därefter sänktes HTH provtagarens 

(Figur 1) provtagningsrör ned 1 meter i sedimentet, med hjälp av ett tillbyggt järnrör. För att 

hålla kvar provet förslöts en kolv på ovansidan röret. Detta skedde genom att rycka i en 

tillkopplad wire där kolven skapade ett undertryck innan provtagaren lyftes upp. Innan hela 

röret därefter lyftes upp, ovan vattennivån, förslöts det genom att en plugg sattes in i botten av 

röret, underifrån. Sedan lossades röret med provet från provtagaren och sattes på ett 

gängstativ. Totalt togs en sedimentpropp upp vilken hade komprimerats från 1 meter till 0,68 

meter.  
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Figur 1. Bild av HTH sedimentprovtagaren (utan provtagningsrör). 

 

En serie av tio prover skruvades upp ur sedimentproppen. Proverna skrapades ner i tio stycken 

engångsburkar med tätslutande lock. Skrapan som användes rengjordes mellan varje prov för 

att inga rester från föregående prov skulle följa med. De tio proverna togs ut enligt följande 

skikt för vidare analys: 

 

 0 - 1 cm 

 1 – 4 cm 

 4 - 7 cm 

 9 – 11 cm 

 19 - 21 cm 

 29 – 31 cm 

 39 – 41 cm 

 49 – 51 cm 

 59 – 61 cm 

 66 – 68 cm 

 

2.2 Analys av kiselalger för TP rekonstruktion 

Kiselalger valdes att studeras eftersom de återspeglar fosforförhållandena i sjön, dvs de ger ett 

medelvärde över hur fosforhalterna varierat i och med att de är känsliga för ändringar i 

koncentrationen av fosfor. Därmed återfinns endast vissa arter under olika 

fosforkoncentrationer (Randsalu-Wendrup, et al, 2014). Framställning av kiselalgspreparat 

och analys av kiselalgsskal i ljusmikroskop utfördes av Veronika Gälman, Diatoma 

Miljöundersökningar i Umeå (ej SWEDAC ackrediterad), enligt metod SS-EN 14407:2014 

(SIS, 2014) och Naturvårdsverkets Handledning för miljöövervakning, undersökningstyp 
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”Påväxt i rinnande vatten – kiselalgsanalys” (Naturvårdsverket, 2016b). I analysen räknades 

minst 400 kiselalgsskal i varje prov och bestämdes efter art och mängd för att ta reda på vilka 

kiselalgssamhällen som tidigare funnits (Bilaga A). Därefter gjordes en tolkning av varje prov 

mot transferfunktionen North West Europe dataset. Tolkningsmodellen har sin grund från 

regionala studier gjorda i 164 sjöar i Nordvästeuropa, där länderna som ingått är Sverige, 

Irland, Storbritannien och Danmark. Sjöarna som ingått i studien för att ta fram 

transferfunktionen har till största del varit små, grunda, något försurade eller alkaliska samt 

med kringliggande jordbruksmark och/eller skogsmark. Transferfunktionen har tagits fram 

genom modellering av sambandet mellan uppmätt medelkoncentration av TP i sjöarnas 

vattenmassa och dessa sjöars artsammansättning av kiselalger i ytsedimentet på 0-1 cm. 

Genom att stätta artsammansättningen i transferfunktionen kan en tolkning av TP göras. Vid 

en sådan kiselalgsrekonstruktion följer även en tolkad osäkerhet. Resultatet har i studien för 

metoden visat sig stämma väl överens trots att osäkerheten blir stor (Bennion, et al, 1996). 

 

2.3 Mätning av syrgashalter i bottenvatten 

Mätning av syrgashalter utfördes medan Skråmträsket var islagd den 15 april 2016. 

Provtagning skedde vid 25 förbestämda koordinatpunkter fördelade över olika lokaler och 

djup (Figur 2, Bilaga C). Provtagningen skedde genom att hål borrades vid de förbestämda 

koordinaterna, vars punkter togs fram med GPS. Sedan lodades djupet fram innan mängden 

löst syre mättes med en syrgasmätare av typen WTW Oxi 323. Mätningarna gjordes så nära 

botten som möjligt utan att vidröra botten med provtagaren.  

 

I punkt D7 togs även 9 prover som användes för att jämföra de uppmätta syrgashalterna med 

analys på laboratorium (Bilaga D). Proverna i punkten togs för varje meter mellan 1 - 9 

meters djup och syrgasanalysen utfördes av Alcontrol (SWEDAC ackrediterad). 
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Figur 2. Karta över provtagningspunkter, med 1 meter djupkurvor, vid mätning av 

Skråmträskets syrgashalter (Bo-Göran Persson, 2016). 
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3 Resultat 

3.1 Kiselalgsrekonstruktion av TP 

Resultatet för kiselalgsrekonstruktionen av visar att TP-halten i vattenmassan kan ha varierat 

mellan 18 och 20 µg/l, när sedimentet på djupen 30-68 cm avsattes (Figur 3). När sedimentet 

på 20 cm djup avsattes sjönk sedan fosforhalten i sjön till 13,2 µg/l. Rekonstruktionen visar 

att det högsta uppmätta värdet i vattenmassan, 24,5 µg TP/l, rådde när sedimentet på 10 cm 

djup avsattes. Därefter har TP-halten varierat mellan 22–24 µg/l när ytsedimentet på 0-5,5 cm 

avsattes. Fosforhalten som rekonstruktionen visar kan ha rått när ytsedimentet avsattes är 

ungefär 14 µg/l lägre jämfört med den uppmätta medelkoncentrationen på 38 µg TP/l, som 

Skråmträsket idag tros ha i vattenmassan.  

 
Figur 3. Diagram över kiselalgsrekonstruktionen för TP, µg/l. 

 

Dock är osäkerheten för rekonstruktionen hög. Error high visar att koncentrationen av TP-

halten kan ha varierat mellan 38-42 µg/l när de ytligaste 10 cm av sedimentet avsattes. För 

samma prover visar även error low att halterna skulle kunna legat så lågt som 12,6-14 µg 

TP/l. Osäkerheten för sedimentet på 30-68 cm djup visar 10 µg TP/l som lägsta halt och 34,7 

µg/l som högsta (Bilaga B). 

 

3.2 Syrgashalter i Skråmträsket  

För mätningarna av bottenvattnet i Skråmträsket ses att syrgashalten ligger under 2,9 mg 

syre/l vid de djupaste punkterna, vilket klassas som syrebrist. Detta kan ses i punkterna på 

djup 8-9 meter där halterna ligger mellan 1,0–1,91 mg syre/l. Den lägsta syrgashalten på 1,0 
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mg syre/l återfinns i punkt D7 som även är den djupaste provpunkten tagen på djupet av 8,9 

meter. Även i punkt A5 och A6 på 5,0 respektive 5,7 meters djup är syrgashalten under 2,9 

mg/l (Tabell 1).  

 

Tabell 1. Provtagningsdjup och bottendjup (meter) samt syrgashalten (mg/l) och temperaturen 

vid de 25 provtagningspunkterna. 

Punkter Provtagningsdjup/Bottendjup (m) Syrgashalt (mg/l) Temp (°C) 

A1 1,0/1,3 9,8 1,9 

A2 2,2/2,6 7,8 2,7 

A3 3,0/4,2 7,5 2,8 

A4 4,0/4,2 3,88 3,3 

A5 5,0/5,2 1,47 3,4 

A6 5,7/6,2 1,35 4,0 

A7 3,8/4,0 8,58 3,2 

A8 2,4/2,4 8,0 3,5 

A9 1,8/1,8 7,65 1,8 

B1 4,6/4,7 8,05 3,2 

C1 2,7/3,0 7,5 2,6 

C2 3,7/3,8 6,7 2,9 

C3 4,2/4,3 7,85 2,9 

D1 2,5/2,6 8,24 3,3 

D3 3,0/3,2 7,88 3,2 

D3 4,8/5,0 7,75 3,2 

D4 6,5/6,7 3,71 3,2 

D5 8,0/8,0 1,91 3,5 

D6 8,8/9,0 1,66 3,8 

D7 8,9/9,0 1,0 3,8 

F1 2,3/2,5 7,9 3,3 

F2 3,1/3,2 8,63 3,4 

F3 4,1/4,1 8,1 3,3 

F4 5,6/5,7 8,27 3,3 

F5 6,7/6,8 3,0 3,5 

 

I provtagningspunkternas ses ett visst samband genom att temperaturen varierar tillsammans 

med syrgashalten (Figur 4). Dvs vid högre temperatur i vattnet sjunker syrgashalten och vid 

lägre temperatur i vattnet stiger syrgashalten. 
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Figur 4. Diagram över hur syrgashalt och temperatur varierar i de 25 provtagningspunkterna 

med trendlinje. 

 

Uppmätta syrgashalter i fält jämfört med uppmätta halter på laboratorium för punkt D7 visar 

att det finns små skillnader mellan de båda metoderna (Figur 5). På 8,9 meters djup visar den 

fältuppmätta syrgashalten 1,0 mg syre/l och den laboratorieanalyserade syrgashalten ett lägre 

värde på 0,4 mg/l. Därefter är de största variationerna på djupen 4 till 1 meter där de 

laboratorieanalyserade halterna istället visar högre syrgashalt än de fältuppmätta. Halterna 

skiljer sig där 0,7–1,2 mg syre/l mellan de båda metoderna (Bilaga D).  

 

 
Figur 5. Diagram över de analyserade syrgashalterna i punkt D7 utförda i fält samt 

laboratorium, mätt i mg/l. 
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4 Diskussion  

4.1 Sedimentation och studiens huvudfokus 

Sedimentproppen uppmättes till 68 cm vilket betyder att den kompakterats med ungefär 30 

cm på grund av motståndet i rörets väggar. Detta betyder att sedimentet vilket benämns som 

68 cm egentligen befunnits på ett djup av 100 cm. Dock skapar det i sin tur inga problem och 

det är även viktigt att poängtera att målet inte var att bestämma årtal för de olika lagrens 

variationer utan att istället försöka finna den naturliga bakgrundshalten av TP. Med andra ord, 

det viktiga i detta sammanhang är att få en generell överblick över hur TP-halterna i 

vattenmassan förändrats, inte att exakt kunna datera sedimentet och bestämma årtal för 

förändringar i TP. Helt enkelt, den fosforhalt som eftersökes är den halt där variationerna 

legat relativt stabila i vattenmassan. Att datera proverna hade naturligtvis gett ett mervärde, 

men hade varit både kostsamt och tidskrävande samt inte nödvändigt, och valdes därmed att 

utelämnas från studien.  

 

4.2 Analytisk tillförlitlighet 

Kiselalgsrekonstruktionen genomfördes av Diatoma Miljöundersökingar. Detta är ett företag 

som inte är SWEDAC ackrediterad. Även om SWEDAC ackreditering är frivillig innebär den 

och fungerar som en stämpel för kvalitet. Detta genom rutiner för analyser och att ständiga 

kontroller genomförs. Eftersom identifieringen av kiselalger sker via undersökning i 

mikroskop skulle en felidentifiering av kiselalgsarter kunna vara en stor felkälla i analysen, 

vilket i sin tur skulle kunna leda till en missvisande bild av verkligheten och förhållandena i 

sjön. Dock har framställningen av kiselalgspreparatet samt analysen av kiselalgsskal skett 

enligt standardmetod (SS-EN 14407:2014) och därigenom bör det resultat som presenterats 

inneha god precision och tillförlitlighet.  

 

Gällande transferfunktionen North West Europe dataset, vilken användes vid tolkningen av 

TP-halterna i proverna för Skråmträsket, är detta en modell där sjöarna som ingått i dataseten 

till största del bestått av mindre och grunda sjöar på låglandet, där främst jordbruksmark 

och/eller skogsområden ingått i avrinningsområdena. En del av de sjöar som ingått i dataseten 

ligger även i Sverige (Bennion, et al, 1996). Därmed får man anta transferfunktion var väl 

anpassad gällande TP rekonstruktionen för Skråmträsket. Detta genom att det råder liknande 

förhållanden för Skråmträsket som är en låglänt, grund sjö av mindre storlek samt som 

omslutes av jord- och skogsbruksmark. Men, detta är en modell där resultatet fastställes 

genom tolkning av kiselalgernas artsammansättning och mängd i de olika proverna. Därmed 

går det sannolikt inte säga att rekonstruktionen är ett exakt rättvisande resultat. Däremot bör 

resultatet av rekonstruktionen, trots allt, gå att se som ett ungefärligt riktvärde gällande de 

historiska fosforhalterna.  

 

Transferfunktionen North West Europe dataset anses ge ett väl överensstämmande resultat. 

Samtidigt råder stor osäkerhet för de tolkade och rekonstruerade TP halterna för Skråmträsket. 

Att det kan följa en stor osäkerhet är även något som framgår av studien till metoden 
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(Bennion, et al, 1996).  

För syrgasprovtagningen har den fältbaserade mätningen kontrollerats genom att en analys 

utförts på Alcontrol laboratorium (ackrediterat av SWEDAC). Det finns några smärre 

skillnader i de fältbaserade- och de laborarorieanalyserade (Alcontrol) som eventuellt skulle 

kunna påverka resultatet i viss omfattning. Detta eftersom att de laboratorieanalyserade 

resultaten visar lägre syrgashalt än det fältuppmätta resultatet på de punkter där det senare 

redan visar på låga och syrefattiga förhållanden. Det laboratorieanalyserade resultatet visar 

också en högre syrgashalt än det fältuppmätta resultatet i de punkter där det senare inte visar 

låga syreförhållanden. Dock konstateras att skillnaderna inte är av någon direkt större 

betydelse eftersom det överlag är en god samstämmighet mellan de analyserade 

syrgashalterna i fält och laboratorieanalyserade halterna (Figur 5). 

 

4.3 Variationer av fosforhalter 

Resultatet för kiselalgsrekonstruktionen antyder att TP-halterna i sjön varierat en del (Figur 

3). Det lägsta rekonstruerade värdet är 13,2 µg/l och det högsta är 24,5 µg/l. Det är drygt 11 

µg/l som skiljer dessa båda värden åt. Dock är provet med värdet 13,2 µg/l från den tiden när 

sedimentet på 20 cm djup avsattes, vilket är lägre än i proverna från när sedimentet mellan 30 

och 68 cm djup avsattes, där värdena legat stabila mellan 17,8 och 20 µg/l. Nackdelen med att 

inte åldersbestämma sedimentet kommer här in i bilden eftersom tidpunkten när värdet på 20 

cm (13,2 µg/l) inträffade därmed inte kan bestämmas. Trots att det egentligen inte gör någon 

nytta i sammanhanget hade det varit intressant att kunna förstå varför denna minskning av 

fosfor skett vid en viss tidpunkt. Det kan ha orsakats av ett naturligt fenomen som 

mellanårsvariationer där fosforhalterna blivit lägre på grund av exempelvis lägre nederbörd 

under några år och därmed även lägre flöden med fosfor, även om detta är spekulativt.  

 

I de översta 10 centimetrarna, i det avsatta sedimentet, är de rekonstruerade TP-halterna (22-

24,5 µg/l) förhöjda relativt halterna på djupare nivåer i sedimentet (Figur 3). Detta är 

säkerligen spår från bland annat ett utökat jordbruk. Än går det inte fastslå några tydliga 

trender i att fosforhalterna minskar och det krävs fler prover under framtiden för att se 

huruvida utvecklingen till det bättre (eller sämre) sker. Något som däremot förvånar är att de 

rekonstruerade värdena av TP inte når upp till de höga värdena som mätts upp i vattenmassan 

mellan år 2008-2010. Den uppmätta medelkoncentrationen har i tidigare studier bestämts till 

38 µg TP/l, vilket är betydlig högre än de kiselalgsrekonstruerade värdena för de övre skikten 

av sedimentet (22-24 µg TP/l). Varför rekonstruktionen av kiselalger visar en lägre nivå är 

svårt att säga. Vid tidigare provtagningstillfällen, vilka använts för att bestämma 

medelkoncentrationen i vattenmassan, kan syrefria förhållanden rått vilket medfört en 

tillfälligt högre koncentration av fosfor i vattenmassan. De uppmätta värdena i vattenmassan 

visar också bara en medelkoncentration av TP vid provtagningstillfällena och inte tiden 

emellan, vilket kiselalgerna gör. Något som är viktigt att påpeka är att fosforhalter i vattnet 

kan variera från månad till månader.   
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En annan orsak, till varför de rekonstruerade halterna från tiden när ytsedimentet avsattes är 

lägre än de uppmätta, kan bero på att modellen som använts för kiselalgsrekonstruktionen 

baserats på sjöar som inte är helt jämförbara med och likadana som Skråmträsket, dvs att sjön 

avviker från de sjöar som modellen utgår från. Detta är emellertid spekulativt, och mer troligt 

är att Skråmträsket är lik de övriga sjöarna, vilket även diskuterats tidigare i arbetet. En annan 

möjlighet är att rekonstruktionen visar lägre fosforhalter i det avsatta ytsedimentet på grund 

av att algblomning av cyanobakterier skett under de senaste 15 åren. När det råder höga 

fosforhalter kan ett kväveunderskott bildas. Detta påverkar inte de kvävefixerande 

cyanobakterierna, som istället tar kväve från luften (Schindler, et al, 2008). Om kväve/fosfor-

kvoten varit låg kan cyanobakterierna ha konkurrerat ut kiselalgerna och det kan på så sätt 

vara en möjlig orsak till att kiselalgssammansättningen inte avspeglar den fosforhalt som 

vattenmassan haft (Ferber, et al, 2004). Därmed kan detta vara orsaken till varför 

kiselalgsrekonstruktionen predikterar en lägre TP-halt än den uppmätta medelkoncentrationen 

i vattenmassan under tiden när de ytligare sedimentlagren avsattes.  

 

Det tolkade resultatet för ytsedimentet, 0-10 cm, är betydligt lägre (22-24,4 µg TP/l) än det 

uppmätta medelvärdet i sjöns vattenmassa (38 µg TP/l). De högre rekonstruerade 

osäkerhetsvärdena, dvs error high, under samma period (38,6–42,9 µg TP/l), stämmer mer 

överens med den uppmätta medelkoncentrationen av TP, om än något höga. För 

sedimentdjupen 20-68 cm är värdena för error high väldigt höga (23,2-35,0 µg TP/l) och för 

error low ses låga värden i alla prover (7,5 – 14,0 µg TP/l). Utifrån resultatet kan det mycket 

möjligt vara som sådant att kiselalgsrekonstruktionen för Skråmträsket stämmer till stor del 

och att avvikelserna genom lägre TP-halter än uppmätta i ytsedimentet har sina förklaringar. 

Osäkerhetsvärdena ska i sådana fall tas med en nypa salt och viktigt att komma ihåg är att 

även osäkerhetsvärdena är beräknade utifrån de tolkade värdena i transferfunktionen.   

 

4.4 Bakgrundshalt av fosfor  

Enligt kiselalgsrekonstruktionen har fosforhalten legat stabil på sedimentdjupen som avsattes 

mellan 30 till 68 cm (Figur 3). Därmed predikteras den naturliga bakgrundshalten av TP att 

ligga mellan 17,8 och 20 µg/l. I och med detta kan Skråmträsket vara en sjö med relativt hög 

bakgrundshalt av fosfor redan innan modern antropogen påverkan. Detta enligt 

Naturvårdsverkets (2007) bedömningsgrunder vilken anser att sjöar är eutrofa när TP 

överstiger 25 µg/l. Men att säga ett exakt värde att sträva efter är svårt då jordbruk också 

förekommit under lång tid i området, redan under 1500 talet, och som därmed skulle kunnat 

påverka sjön med ökade fosforhalter när sedimentet på den tiden avsattes. Därmed är det inte 

omöjligt att värdena mellan 17,8 och 20 µg/l likväl kan vara påverkade av jordbruket, om än 

relativt lite, i förhållande till dagens situation. I och med detta skulle en ännu djupare 

sedimentpropp, kanske kring två meter, mer precist kunna avgöra huruvida sjön har haft höga 

fosforhalter redan innan primitivt jordbruk eller inte. Dock är nog en bra riktlinje att, vid 

framtida åtgärder för att minska den interna belastningen av fosfor, sträva efter att nå en halt 

runt 18-20 µg/l. Detta för att återställa sjön till ett mer naturligt tillstånd och för att därmed få 

bukt med övergödningssymtomen. 
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4.5 Uppmätt bakgrundshalt jämfört med tidigare studier 

I en tidigare studie gällande Skråmträsket har man försökt uppskatta den naturliga 

bakgrundshalten av TP genom modellering. Det resultatet var modellerat efter uppmätta halter 

förutom vattenflödet, där ett modellerat värde istället använts. Denna modellerade 

bakgrundshalt ansågs enligt den tidigare studien kunna ligga på 20 µg TP/l (Orback & Wallin, 

2011). Jämför man då denna modellerade data med de rekonstruerade värdena kan man se att 

de stämmer bra överens. Från 30 till 68 cm djup visar rekonstruktionen att fosforhalterna legat 

stabilt mellan 18 och 20 µg/l. Denna samstämmighet mellan kiselalgsrekonstruktionen och de 

tidigare modellerade värdena innebär att det är sannolikt att de verkliga bakgrundshalterna 

ligger kring 20 µg/l, och att de riktvärden som föreslås i kapitlet innan (18-20 µg/l) således är 

helt riktiga. Dock föreligger en viss osäkerhet i den tidigare modellerade bakgrundshalten i 

och med det faktum att ett av värdena som ingått i uträkningen varit modellerat och inte 

uppmätt. För att därmed trygga den naturliga bakgrundshalten, bör som tidigare föreslagit, en 

sedimentpropp på minst 2 meter analyseras. Detta för att få en klar bild av hur TP halterna 

varierat längre tillbaka i tiden och för att på så sätt kunna dra en mer pålitlig slutsats om den 

naturliga bakgrundshalten.  

 

Om den naturliga bakgrundshalten av fosfor skulle vara 20 µg/l kan det, enligt tidigare studie, 

innebära att en internbelastning på 160 kg TP årligen förekommer i sjön (Orback & Wallin, 

2011). Därmed kan framtida åtgärder som stabiliserar fosfor i sedimentet innebära att den 

årliga belastningen av fosfor kan minska rejält och därmed även minska de efterföljande 

symtomen som övergödningen bidrar med. Detta är viktigt eftersom att syrefritt bottenvatten 

minskar sedimentets förmåga att hålla kvar fosfor som istället frisätts till vattenmassan och 

blir på så sätt tillgänglig för bland annat alger. Därmed ökar risken att det bildas mer alger 

som, när de dör och bryts ned, medför än större syrebrist på bottnarna och större ytor med 

syrefria bottnar kan uppstå. Det är alltså en ond cirkel som bara kan brytas när 

internbelastningen minskar. 

 

4.6 Syrgashalter i Skråmträsket 

I provtagningspunkterna på 8,0 meter och djupare, i sjöns djuphåla, är syrgashalterna under 

2,9 mg/l och därmed klassas förhållandena vid dessa punkter som anaeroba (syrebrist). I 

övrigt har punkterna A5 och A6 även låga syrgashalter, 1,47 respektive 1,35 mg syre/l. En 

anledning kan vara att provtagningen skedde under senvintern, vilket innebär att ingen 

syresättning skett sedan isläggning. Detta tillsammans med nedbrytning av biomassa på 

botten, vilket är en process som förbrukar syre, kan ha medfört syrebristen. Samtidigt ses ett 

visst naturligt samband mellan syrgashalten och temperaturen (Figur 4). När temperaturen i 

vattnet stiger binder det syret sämre och syrgashalten blir därmed lägre. Dock går det inte att 

säkert ange detta som orsak utan fler mätningar. Viktigt att ta i beaktning är även att 

syrgashalterna är uppmätta någon decimeter från sjöns botten. Detta eftersom att 

syrgashalterna sjunker med djupet. På det avstånd som återstår till botten skulle syrgashalten 

kunna sjunka ytterligare, och därmed gå till att vara så lite som noll mot sedimentytan och i 

ytsedimentet. Det finns därmed en stor chans att områden större än de som syrgasmätningen 
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visar innehar syrgasfria förhållanden i bottenvattnet. Provtagningspunkterna A4, D4 och F5 

visar alla halter mellan 3,0 och 3,88 mg/l (Tabell 1). Man kan därmed befara att dessa punkter 

också innehar syrefritt bottenvatten. Dock skulle säkerligen fortsatta årliga provtagningar 

gällande syrgashalterna kunna ge ytterligare precisering, och mer specifikt svara på frågan om 

hur stora områden det råder syrgasfria förhållanden i bottenvattnet mot sedimentet. 

 

5 Slutsatser 

 Kiselalgsrekonstruktionen för Skråmträsket visar på lägre halter än uppmätt 

medelkoncentration i det ytliga, senast avsatta sedimentet (0 till 10 cm). Orsaken till 

detta kan bero på de höga fosforhalterna som sjön dragits med under de senaste 15 

åren, vilket kan ha orsakat ett kväveunderskott. Detta kan i sin tur medfört att 

cyanobakterier, vilka fixerar kväve från luften, konkurrerat ut en del av kiselalgerna. 

Om detta inträffat återspeglar inte kiselalgsrekonstruktionen, för de övre 

sedimentlagren, de samtida fosforhalterna i vattenmassan.  

 

 I vattenmassan, när sedimentet på 30 till 68 cm avsattes, visar resultatet för 

kiselalgsrekonstruktionen att TP-halten varierat mellan 18-20 µg/l för att på de ytliga 

nivåerna stiga till halter mellan 22-24,5 µg/l. Då totalfosforhalten legat stabilt på de 

djupare nivåerna kan den naturliga bakgrundshalten av TP bestämmas till 18-20 µg/l. 

Detta är även i linje med ett tidigare modellerat värde för sjön, beräknat till 20 µg/l, 

och innebär i sin tur att Skråmträsket kan ha en naturlig hög koncentration av TP. 

Jordbruk har dock förekommit ända sedan 1500-talet i området och värdet 18-20 µg/l 

kan därför vara påverkat av tidigare (primitivt) jordbruk omkring Skråmträsket.  

 

 För att med större säkerhet kunna dra en slutsats om den historiska utvecklingen av 

TP, och vad den naturliga bakgrundshalten i sjön är, bör en sedimentpropp på omkring 

två meter analyseras. På så sätt kan man nå ner till djupare nivåer av sedimentet, där 

det vid avsättning var som minst (eller inte alls) påverkat av mänsklig aktivitet. 

 

 Syrgasprovtagningen visar att syrgasfria förhållanden förekommer i sjöns 

bottenvatten. Dock får man anta att större områden än vad provtagningen visar 

innehar syrefria bottnar. Detta i och med att mätningarna utförts en bit ovan sjöns 

botten och att syrgashalten sjunker ju närmare botten man kommer. Detta betyder 

samtidigt att det finns områden i sjön där internbelastning är möjlig, vilket kan vara en 

bidragande faktor av fosfortillskottet till sjöns vattenmassa. För att avgöra hur stora 

områden som innehar syrefritt bottenvatten, samt om de syrefria förhållandena är 

tillfälliga eller inte, bör ytterligare årliga mätningar utföras.  
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Bilagor  

Bilaga A Analyserade kiselalgsarter   
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II 
 

Bilaga B Kiselalgsrekonstruktion av TP 

 

Djup (cm) Kiselalgsrekonstruerat TP (μg/l) Error low (μg/l) Error high (μg/l) 

0,5 22,9 13,1 40,0 

2,5 22,0 12,6 38,6 

5,5 24,0 13,7 42,0 

10 24,5 14,0 42,9 

20 13,2 7,5 23,2 

30 20,0 11,4 35,0 

40 17,8 10,1 31,1 

50 19,8 11,3 34,7 

60 17,8 10,1 31,3 

67 18,7 10,6 32,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

III 
 

Bilaga C Koordinater provpunkter 
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IV 
 

Bilaga D Syrgashalter fält samt laboratorium, punkt D7 

 
Punkt Provtagningsdjup/Bottendjup 

(m) 

Syrgashalt, fält 

(mg/l) 

Syrgashalt, 

laboratorium (mg/l) 

Temp 

(°C) 

D7 8,9/9,0 1,0 0,4 3,8 

D7 7,9 /9,0 1,8 1,8 3,4 

D7 7,0/9,0 3,5 3,1 3,1 

D7 6,0/9,0 4,84 5,0 3,0 

D7 5,0/9,0 5,98 6,4 3,0 

D7 4,0/9,0 7,4 8,4 3,0 

D7 3,0/9,0 7,5 9,2 3,0 

D7 2,0/9,0 8,45 9,3 2,8 

D7 1,0/9,0 8,68 9,9 2,8 

 

 

 

 

 


