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Sammanfattning 

Detta arbete handlar om Limsjön belägen i Leksands kommun, Dalarnas län. 

Limsjön är en del av Österdalälven som ligger i östra delen av kommunen. 

Området är en våtmark och omfattar cirka 95 hektar varav 25 hektar utgörs av 

sjön. Det är en betydelsefull fågelsjö, Natura-2000 och ett rekreationsområde. 

Sedan 2006 håller sjön på att växa igen till följd av etableringen av den 

flytande akvatiska makrofyten Vattenaloe (Stratiotes aloides L.). Stratiotes 

aloides L. har utvecklat en tät vegetationsmatta med cirka 80 000 000 individer 

(2017) som har ockuperat cirka 20 hektar av våtmarken. Om utbredningen 

fortgår kommer fåglar, vattenlevande organismer och ursprungsvegetationen i 

området att drabbas hårt. Denna invasion orsakar bland annat utarmning av en 

mycket sällsynt kransalg Höstlike (Nitella syncarpa). Dessutom kommer 

fosfor (P) som är lagrad i våtmarkens sediment att frisättas och rinna ut i 

Österdalälven. Studien tyder på att de hydrokemiska förhållandena som råder 

i Limsjön är ytterst gynnsamma för denna art. Limsjön är en igenväxande, 

naturligt grund, väl uppvärmd, näringsrik sjö med ett långsamt vattenflöde, 

med en klar lutning i tillrinningsområdet och en lång uppehållstid.  Alla dessa 

faktorer tillsammans med insläpp av dräneringsytvatten bidrar till Limsjöns 

eutrofiering eller övergödning och följaktligen till ökningen av Stratiotes 

aloides L. individantal.  

 

Abstract 

This study concerns the distribution and ecology of the water plant water 

soldiers in the lake Limsjön located in the municipality of Leksand, Dalarna. 

Limsjön is part of Österdal river system located in the eastern part of the 

municipality. The area consists of a wetland and comprises about 95 

hectares, of which 25 hectares are made up of the lake. It is an important bird 

lake, Natura-2000 and a recreation area. Since 2006, the lake is overgrowing 

due to the establishment of the floating aquatic macrophyte water soldiers 

(Stratiotes aloides L.). Stratiotes aloides L. has developed a dense vegetation 

mat with about 80 000 000 individuals (2017), which is currently occupying 

about 20 hectares of the wetland. If the spread continues, birds, aquatic 

organisms and indigenous vegetation of the area be threatened. This 

invasion, among other things, causes depletion of the very rare wreath algae 

Nitella syncarpa. In addition, phosphorus (P) stored in the wetland sediment 

will be released and flow into the Österdal river. The study indicates that the 

hydro-chemical conditions prevailing in Limsjön are extremely favorable for 

this species. Limsjön is an overgrowing, shallow, well heated, nutrient-rich 

lake with a slow water flow, clear slope in the catchment area and a long 

residence time. All these factors together with the admission of the drainage 

of surface water contributes to Limsjöns eutrophication and consequently the 

increase of the number of individuals of Stratiotes aloides L. 
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1 Inledning 

1.1 Dagsläge 
 

Våtmarken Limsjön omfattar cirka 95 hektar varav 25 hektar utgörs av själva 

sjön (Fig.1). Det är en betydelsefull fågelsjö, Natura 2000-område och ett 

rekreationsområde. Sjön är naturligt grund med ett medeldjup på cirka 0,6 

meter (Länsstyrelsen, 2005). Fyra plantor av Vattenaloen Stratiotes aloides 

L. (S. aloides) upptäcktes året 2006.  Växten har invaderat Limsjön sedan 

dess och utgörs av cirka 80 000 000 plantor (2017) som har ockuperat cirka 

20 hektar av våtmarken.  Detta individantal beräknades med hjälp av en 

kvadratmeter stora provrutor. Plantor räknades i den aktuella rutan och 

multiplicerades sedan med sjöns totala yta. Orsaken till etablering är okänd, 

men har förmodligen tillkommit Limsjön med en sjöfågel. Inga kända S. 

aloides biotoper finns i närheten, endast en våtmark, naturreservatet och 

fågelsjön Lugnesjön, belägen i Söderhamn, har ett liknande problem och är 

invaderad av S. aloides (Müller, 2019). Om utbredningen fortgår kommer 

fåglar, vattenlevande organismer och ursprungsvegetationen i området att 

drabbas hårt. Denna invasion orsakar bland annat utarmning av en mycket 

sällsynt kransalg Höstlike (Nitella syncarpa). Detta enorma antal av S. 

aloides resulterar i en snabb ackumulering av biomassan som leder till 

bildandet av tjocka lager av detritus på botten (Efremov med flera, 2019). 

Efter växternas flytförmåga och uppbyggnaden av täta vegetationsmattor 

förhindras att atmosfärisk syrgas strömmar in till vattnet. Vid låga 

syrgaskoncentrationer eller anaerobiska förhållanden sker mobilisering av 

den, i sedimentet, lagrade fosforn, som sker genom försvagning av järn (Fe)- 

och fosfor (P)- komplex (Smolders med flera, 2006). Följaktligen kommer 

fosfor (P) som är lagrad i våtmarkens sediment att frisättas och rinna ut i 

Österdalälven. 

Figur 1. Foto Limsjön av Staffan Müller, 2017 
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1.2 Historia 
 

Historiskt sett har Limsjöområdet haft omfattande utdikningar under lång tid 

tillbaka. Området dikades troligen ut för första gången under 1700-talet 

(Carlsson, 2013) för cirkulation eller växelbruk. Det höga vattenståndet och 

fuktiga stränder gjorde att markerna var mycket bördiga. Jordbruket kring 

sjön pågick fortfarande under början av 1900-talet, men har sedan 1930 

minskat väsentligt fram till idag (Dalarnas museum, 2014). Siljan och 

Österdalälven med tillhörande vikar (inklusive Limsjön) och vattendrag 

reglerades på 1960-talet. Detta skedde i samband med bygget av kraftverket 

Trängslet i Älvdalen. Vattendomen som formulerades då, innebar att vattnets 

nivåskillnad minskade med ca två meter (Müller, 2009). Denna sänkning 

påverkade Limsjön mycket negativt och omvandlade sjön till starrmad 

bevuxen med lövträd (främst i de södra delarna av sjön) samt bladvass och 

fräken. Sjön restaurerades dock med start 1989 och en öppen vattenspegel 

återskapades. En fördämning i sjöns utlopp byggdes år 1990, och med hjälp 

av infrysning och vattenståndsvariationer förhindrades igenväxningen av 

sjön (Länsstyrelsen, 2005). Efter restaureringen har sjön blivit en artificiell 

miljö med stor dynamik, större livsutrymme för de vattenlevande 

organismerna samt ökad biologisk mångfald. 

 

1.3 Reningsprocesser  
 

Våtmarker avlägsnar och renar vatten från näringsämnen genom 

sedimentering, denitrifikation och direkt upptag av växter. När förorenat 

vatten från exempelvis ett dräneringsdike inkommer till en våtmark minskar 

vattenflödet och olika suspenderade, näringsrika partiklar sjunker ner till 

botten. Våtmarksvegetationen ökar den tillgängliga ytarean för kolonisering 

av denitrifierande bakterier som överför kväve från vattnet till atmosfären. 

Makrofyter (större växter) har stora mängder näringsämnen i sina vävnader 

och den grunda våtmarken bidrar till dess höga tillväxttakt. Vissa 

mikroorganismer kan binda N från atmosfären (kvävefixering av kvävgas 

(N2)) och andra kan omvandla nitrater (NO3
-) till N2 genom denitrifikation 

(Brönmark och Hansson, 2018). Denitrifikation eller bakteriell omvandling 

av kväve är en betydande process som sker i syrefria (anaeroba) miljöer, 

såsom sediment och olika mikrozoner (Lindkvist, 1993). Den kan definieras 

som en reduktion av oxiderat kväve under oxidationen av organisk substans. 

Därför får denitrifierande bakterier energi genom att oxidera organiskt kol till 

koldioxid (CO2) och karbonat (CO3
2-) genom att använda syre (O) från 
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nitrater (NO3
-). De frigjorda elektronerna från oxidationen överförs till 

kväve, som i flera steg reduceras till N2 (Brönmark och Hansson, 2018).  

Dränering- och dagvatten innehåller olika metaller, kväve, fosfor, samt olika 

organiska och oorganiska ämnen (Naturvårdsverket, 2017). Metaller är en de 

absolut vanligaste föroreningsgrupperna i dagvatten (Shaver med flera, 

2007).  Våtmarkens botten består av gyttja som har ett högt pH och 

innehåller en del karbonat (Nationellt resurscentrum för biologi och 

bioteknik, 2017) samt fungerar som en näringsfälla när det förorenade vattnet 

rinner in och metallerna fastläggs på sedimentpartiklarna, vilket utgör själva 

jordmånen och vidare läckage förhindras. 

 

1.4 Syfte, frågeställningar och hypotesen 

I tillägg till ovanstående sker ett läckage från en nedlagd (1969) soptipp som 

påverkar vattenmiljön i en mycket negativ riktning.  Detta arbete har inte 

tagit hänsyn till andra vattenkemiska parametrar såsom utsläpp av bland 

annat metaller, oljeprodukter/ bekämpningsmedel, organiska ämnen och 

persistenta substanser från den gamla soptippen.  Högre halter av sådana 

persistenta substanser kan uppstå med tiden. Därför har vattenkemiska 

provtagningsparametrar valts ut med tanke på S. aloides miljökrav, det 

undersökta områdets funktion och geologi. S. aloides växtfysiologi, 

vattenkemi och markförhållandena undersöktes för att sedan fastställa 

orsaker till den omfattande utbredningen i Limsjön. Slutligen har förslag till 

förbättringsåtgärder tagits fram i samråd med Staffan Müller från Leksands 

fågelklubb, tidigare kommunal naturvårdsförvaltare och ansvarig för 

restaurering av Limsjön 1989–2018 och S. aloides forskare Andrey Efremov 

Omsk State Pedagogical University. 

Syftet med denna studie är att genomföra en limnologisk undersökning av 

Limsjöns vatten och markförhållandena och koppla ihop miljöproblematiken 

med sjöns igenväxning av S. aloides. Följaktligen tillkommer frågor: Varför 

trivs S. aloides och har ett ofantligt stort bestånd i Limsjön?  Vad har arten 

för preferenser för sitt växthabitat? På vilket sätt påverkar Limsjöns 

vattenkemiska parametrar och markförhållandena S. aloides? Till följd av 

detta vill jag testa hypotesen: S. aloides gynnas av kväve(N)- och kalcium 

(Ca)-tillgången samt låga syrgaskoncentrationer. 
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2 Bakgrund 

2.1 Geologi 
 

De flesta markegenskaper härstammar från berggrunden och jordarter. En 

bergart är uppbyggd av ett antal olika mineraler, som exempelvis kvarts, 

glimmer och fältspat. De olika mineralerna är uppbyggda av varierande 

kemiska ämnen, som kalcium (Ca), kalium (K) eller magnesium (Mg). 

Bergarterna innehåller olika växtnäringsämnen och har varierande 

vittringsförmåga. Därmed ger bergarter som vittrar lätt upphov till 

näringsrika och goda jordar och svårvittrade bergarterna istället ger jordar 

som är sämre och är fattiga på näring. Granit och gnejs är Sveriges vanligaste 

bergarter och vittrar ganska lätt. Skiffrar, kalksten och grönsten är lättvittrade 

(Andersson, 2011). Området har en varierande och intressant geologi (Fig.2), 

vars berggrund är av två olika slag. Berggrunden i sjöns största del och 

avrinningsområde (ARO) består av granitisk bergart som är medel- till 

grovkornig och består av mineralen kalifältspat, kvarts, plagioklas 

(oligoklas), biotit och/eller muskovit (Loberg, 1999). Berggrunden i sjöns 

tillrinningsområde (TRO) belägen i norr består av ytbergarterna dacit-ryolit.   

 

 

Figur 2. Berggrundskarta Limsjön.  Färgförklaring bergarterna gul: dacit-ryolit, rosa: granit. Skala 

1:25 000 (Med tillstånd av SGU, 2018) 

 

Ryolit är en lavabergart, kemiskt sett med granitisk sammansättning. Denna 

bergart erhåller oftast en porfyrisk textur och mineralsammansättningen 

består av fältspat, glimmer och kvarts finkornigt utspridda i den glasiga 
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grundmassan. Dacit däremot är en tonalitisk bergart som är jämförbar med 

bergarter inom dioritiska gruppen. Tonalitiska gruppen innehåller mer än 10 

volymprocent kvarts och har medel- till grovkorniga former och synliga 

kvartskorn (Loberg, 1999).  

Andra faktorer än berggrunden, kan också ha inverkan på det omgivande 

vattnets sammansättning som exempelvis jordart, jordmån och lokalklimat. 

Undersökningsområdet ligger i isrörelseriktningen från NNV och har således 

påverkats av Siljansformationens sedimentära berggrund, i vilken det finns 

kalksten (Fredén, 1998). Jordartssammansättningen i området varierar och av 

SGU:s geologiska jordartskarta framgår att jordarten i TRO består av 

mineraljordarterna glacial lera-silt och postglaciala sand-grus i resterande 

området (Fig.3).  

 

 

Figur 3. Jordartskarta. Färgförklaring jordarter brun prickig: postglaciala sand-grus, beige: lera-silt, 

blå: morän, rött: berg. Skala 1:1 000 000 (Med tillstånd av SGU, 2018) 

Det är kornstorleken som är avgörande för olika markprocesser, ju mindre 

storlek, desto sämre vattengenomsläpplighet. Lerpartiklarnas storlek är 

mindre än 0,002 mm i diameter och silt domineras av partiklar som är 0,002 

– 0,06 mm. I sanden dominerar fraktioner med storleken 0,06–2 mm och i 

grus 2–60 mm. Till skillnad från lera släpper sand och grus lätt igenom 

vatten. De är snabbt torkande och icke tjälfarliga jordarter (SGU, 2018).  

Jordmånen är den översta delen av en jordart som med inverkan av kemiska, 

mekaniska och biologiska processer har fått ett eget utseende och har oftast 

olika horisonter. De biologiska processerna innefattar framför allt olika 

aktiviteter av svampar, bakterier, maskar, insekter, encelliga djur med flera. 

De kemiska och mekaniska processerna är främst diverse vittringsprocesser 

(Perhans, 2004).  
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Jordmånen i området kring Limsjön utgörs av en stabil brunjord. Bildning av 

brunjordar gynnas av näringsrikt och lättvittrat material. Även lerrika 

sediment, kalkrika marker och uppodlade moränmarker är gynnande för 

bildningen av en sådan jord. Alltså stabila brunjordar finns i områden med 

mycket goda mineralogiska förhållanden, såsom kalksten, grönsten samt 

leriga moräner (SLU, 2007).  

2.2 Vittringsprocesser 
 

All växtproduktion sker genom upptag av kemiskt vittrande näringsämnena 

från marken. Kemisk vittring innebär en upplösning eller sönderdelning av 

bergartsmaterial och denna process sker i gränsytan mellan mineral och 

markvatten. För en effektiv vittring är det nödvändigt med någon syra löst i 

vattnet (Perhans, 2004). Kalksten är en sedimentär bergart som till största 

delen består av mineralet kalcit (kalkspat) med kemiska beteckningen CaCO3 

(Loberg 1999).  Kalkstensvittring är ett exempel på kemisk vittring. Denna 

vittring medför en sönderdelning av bergartsmaterial och sker genom 

inverkan av kolsyrehaltigt vatten, som i sin tur har bildats av koldioxid och 

vatten. Kalcium och karbonatjoner löses därefter ur mineralet kalkspat med 

hjälp av vätejoner i syran. Den upplösta kalken (Ca2+) tillförs sedan det 

omgivande vattnet (Perhans, 2004). Ekvation 1 visar upplösningen av kalcit 

(Ca CO3): 

Ekv.1: CaCO3 ⇄Ca2+ +CO3 
2- 

 

2.3 Vattenmiljökemi 
 

Vattnet i en sjö avspeglar sin omgivning, vars näringsintag, pH och 

vattenfärg bestäms huvudsakligen av storleken, berggrunden, 

markförhållandena, vegetationen, och mänskliga aktiviteter i 

tillrinningsområdet (TRO) (Brönmark och Hansson, 2018). 
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2.3.1 Tillväxtbegränsande ämne 
 

Fosfor och kväve är växtnäringsämnena som är nödvändiga för alla 

organismer. Det är ofta mängden total fosfor som uppger en sjös 

klassificering och näringsstatus, som oftast är eutrof (välnärd) eller oligotrof 

(näringsfattig). Mängden totalfosfor för oligotrofa sjöar anges vara 5-10μgl-

1, för mesotrofa sjöar 10-30μgl-1 och för eutrofa sjöar anges mängden 

totalfosfor 30-100μgl-1. För en ultraoligotrof sjö anges totalfosfor under 

5μgl-1, och för hypertrof sjö över 100μgl-1. Sedimentet är i allmänhet rikare 

på fosfor än sjövatten och vissa faktorer kan påverka transporten av fosfor 

mellan sediment och vatten. pH är en sådan faktor som påverkar utbytet av 

fosfor mellan sediment och vatten. Fosfatbindningar till metaller är starka vid 

pH som understiger 8, och vid högre pH byts hydroxidjoner ut med fosfater 

(PO4
3-), som sedan löses i vatten. I eutrofiska sjöar med hög 

primärproduktion ökar vattnets pH vid fosfortillskott och därigenom främjar 

fosforfrisättning, vilket i sin tur främjar ännu högre algproduktion (Brönmark 

och Hansson, 2018). Variabeln totalkväve (Tot.-N) inkluderar allt kväve i 

vattnet både uppbundet till olika partiklar och biomassa samt löst kväve som 

kan vara både organiskt och oorganiskt (Bydén med flera, 2003). 

Kol (C), kväve (N) och fosfor (P) är huvudbeståndsdelarna i molekyler och 

processer i olika organismer, såsom i energiöverföring, proteiner, och 

stödvävnad. Snabbt växande alger upptar förhållanden mellan kol, kväve och 

fosfor i proportionerna 106 C:16 N:1 P (genom atomer, så kallad Redfields-

kvot förhållandet). Förhållandet mellan kväve och fosfor (eller viktkvoten 

mellan dessa halter) i det omgivande vattnet används ofta för att bedöma 

vilka av dessa näringsämnen som är begränsande för fytoplankton, som även 

kan kallas för alg. Om N:P i vattnet är högre än 16 då är det mest sannolikt 

att fosforhalten är begränsad, eftersom kväve är i överskott jämfört med 

fosfor. Det motsatta förhållandet råder när N:P är lägre än 16 (Brönmark och 

Hansson, 2018). 

2.3.2 Alkalinitet och pH 
 

Alkalinitet är ett vattens förmåga att tåla sura tillskott eller buffra vätejoner 

(H+) utan att reagera med en sänkning av pH. Alltså är alkalinitet ett mått på 

hur känslig en sjö eller damm är mot försurning och pH - värdet anger den 

faktiska surheten (Bydén med flera, 2003). PH är starkt relaterat till 

jämviktsprocesser av bikarbonat buffertsystemet, inkl. fri koldioxid (CO2), 

kolsyra (H2CO3), bikarbonatjoner (HCO3
- ) och karbonatjoner (CO3

2- ). 
Atmosfärisk koldioxid är mycket löslig i vatten, när det är löst så råder det en 
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jämvikt med den svagt sura kolsyran. Respiration och fotosyntes är de stora 

biologiska processer som påverkar pH-värdet genom att ändra mängden av 

CO2 i vattnet. Fotosyntesen av gröna växter använder solstrålning och 

koldioxid för att producera socker och syre. Koldioxidförbrukningen i sin tur 

ändrar jämvikten, vilket leder till upptag av H+ och därigenom en ökning av 

pH. Men å andra sidan kan växternas förmåga att ta upp nitrat och mikrobiell 

reduktion av sulfat och nitrat kan leda till ökad alkaliniteten (Brönmark och 

Hansson, 2018). Berggrunden utgör en bas för markens och vattnets 

buffertförmåga. CaCO3 är lättvittrad och löses konstant upp i marken 

(Eriksson med flera, 2015). I regioner med en berggrund rik på karbonater 

såsom CaCO3, gör vittringen av karbonater att vattnet har en bra 

buffringsförmåga mot sura ämnen. Sådant vatten anses ha hög alkalitet eller 

en hög syre-neutraliserande kapacitet (Brönmark och Hansson, 2018).  

Därmed är kalkrik berggrund med andra ord ett naturligt buffertsystem, som 

står emot försurningen. 

 

2.3.3 Turbiditet och konduktivitet 
 

Turbiditet eller grumlighet är ett mått på suspenderade (partikulära) ämnen i 

vatten. Suspenderade ämnen (dvs. olösta partiklar) kan antingen vara 

organiska (stora olösliga humusämnen) eller oorganiska (minerogena) 

exempelvis lerpartiklar. De organiska ämnena brukar dominera i sjöar och de 

oorganiska i rinnande vatten. Turbiditet anges i FNU (Formazine 

Nephelometric Units). Det kan användas som indikator för humusämnen. 

Hög förekomst av humus leder till bl. a ökad nedbrytning och 

syrgasförbrukning, som i sin tur kan leda till syrebrist (Bydén med flera, 

2003). 

Salthalt eller konduktivitet (eng. conductivity) betyder ledningsförmåga. 

Man mäter mängden lösta joner i vatten. Det innebär att ju fler lösta joner det 

finns i ett vatten, desto lättare leder det elektricitet och har högre 

konduktivitet. Dessa joner omfattar katjoner (positivt laddade joner) som 

kalium (K+), natrium (Na+), kalcium (Ca2+), magnesium (Mg2+) och anjoner 

(negativt laddade joner) som klorid (Cl-) och sulfat (SO4
2-). Konduktiviteten 

anges i enheten milli Siemens per meter (mS/m). Normalvärde för sjövatten 

är 2–20 mS/m (Bydén med flera, 2003).  
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2.4 Vattenaloe (Stratiotes aloides L.) 
 

Arten Vattenaloe (S. aloides) (Fig.4) hör till klassen enhjärtbladiga 

(Liliopsida) växter och familjen dybladsväxter (Hydrocharitaceae) 

(Mossberg och Stenberg, 2018; Naturhistoriska riksmuseet, 1996).  

Utmärkande för Liliopsida växter är att groddplantor endast har ett hjärtblad 

samt parallellnerviga blad. Tvåhjärtbladiga växter (Dikotyledon) (Nilsson, 

1980) har en huvudrot med sidorötter medan Liliopsida växter oftast har 

birötter i sitt rotsystem. Hydrocharitaceae är fleråriga vattenväxter, 

tvåbyggare med en eller få blommor, tre foderblad, tre kronblad samt ett till 

två stödblad. S. aloides hör till ett monotypiskt släkte dvs. ett släkte som 

innehåller bara en art (Johansson och Swenson, 2016) och intar en avskild 

plats bland familjen Hydrocharitaceae. Enligt Stevens (2001) kan däremot 

växten ses som en separat underfamilj (Stratiotoideae Luersson) av familjen 

Hydrocharitaceae Juss (Angiosperm, 2017) (Efremov med flera, 2019).  

Hela familjen dybladsväxter Hydrocharitaceae och i synnerhet S. aloides kan 

karakteriseras av närvaron av små strängar eller balkar (trabekler) i samtliga 

förökningsorgans luftvävnader och svagt utvecklad xylem som delvis ersätts 

med lufthålighet, samt klorofyllvävnader i alla förökningsorgan. Luftvävnad 

eller aerenkym utgör gastransport, fotosyntes, fungerar även som en 

behållare för flytande ämnen och gaser, sparar plastmaterial, minskar den 

specifika vikten samt orsakar flytkraften (Efremov, 2016). Växtens rot har ett 

fibröst tråd- eller bandliknande system. En adventivrot hos växten kan ha ± 

två till sju birötter. Rotens längd bestäms till stor del av vattendjupet och den 

längsta roten kan uppgå till 110 ± 20 cm vid en diameter av 2,8 ± 0,2 mm 

(Efremov, 2016). Utmärkande drag för S. aloides rötter är deras höga tillväxt 

som kan uppgå till fem cm per dygn (Arber, 1963). 

Arten förekommer i tre morfologiska former: den submersa, den emersa 

(Renman, 1988) samt den demersa (Efremov, 2016). Den submersa är en 

halv-nedsänkt form, de emersa och demersa är nedsänkta 

undervattensformer. Den senaste förekommer oftast på platser med 

vattendjup på 3–4 meter. I Limsjön förekommer två former av S. aloides: den 

emersa och den submersa, som ofta växer tillsammans i samma sjö (Renman, 

1988). Den submersa (halv-nedsänkta) formen av växten kommer upp till 

ytan i mitten av juni, blommar och bildar 30–80 cm breda vegetationsmattor 

och sjunker därefter till botten i mitten av oktober (Müller, 2019). Den 

submersa formen är mer ”aggressiv” än den emersa, bildar stor biomassa och 

ett stort antal dotterskott som bidrar till en snabb vegetativ förökning. 

Vattendjup på ca 1–2 m är en optimal livsmiljö för denna morfologiska form 

(Efremov, 2019). Turioner eller vinterknoppar täcks av slem, producerat av 
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växtcellen idioblast parenchyma, som förhindrar att levande vävnader 

kommer i kontakt med isen på vintern (Efremov, 2016). Det sker då en 

samutfällning av fosfor (P) och kalciumkarbonat (CaCO3) på den halv-

nedsänkta formens bladytor och växten följaktligen sjunker ner till botten för 

en övervintring (Brammer, 1979; Brammer and Wetzel, 1984).  

S. aloides är en mycket kraftfull edificator (Efremov, 2019), perenn 

(Smolders med flera, 1996) och en flytande akvatisk makrofyt som präglar 

många mesotrofa och eutrofa våtmarker i Europa och Asien (Harpenslager 

med flera, 2016). En edificator innebär en dominerande art i det 

huvudsakliga strukturbestämmande skiktet av ett växtsamhälle (Dimitrov, 

2019). Arten behöver lagom av lösta näringsämnen (Smolders med flera, 

2003) och kalcium för tillväxt och reproduktion. Måttligt alkaliska små, 

grunda, ”igenväxande” sjöar som befinner sig i det sista successions stadiet 

(Katanskaya, 1970), dräneringskanaler, samt mjuka och leriga 

bottensediment är de kända S. aloides typer av habitat (Cook och Urmi-

König, 1983; Preston och Croft, 1997; Smolders med flera, 2003). Växten 

trivs inte i oligotrofa eller näringsfattiga vatten med kraftiga fluktuationer 

(Cook och Urmi-König, 1983; Preston och Croft, 1997; Smolders med flera, 

2003), högt turbiditet och behöver därmed ett stillastående eller långsamt 

flytande, svagt mineraliserat, med totala jonhalten ca 0,19–0,55 g /dm3, 

salthalten på 0,31–0,80 g / dm3, måttligt hård och måttligt alkaliskt vatten 

(Efremov med flera, 2019). Tungmetallerna som zink och järn begränsar 

troligen inte uppkomsten och spridningen av plantor (Smolders med flera, 

2003; Abeli med flera, 2014). 

S. aloides är utrotningshotad och sällsynt i norra och västra delar av Europa. 

En minskning av populationsstorlekar har exempelvis observerats i 

Nederländerna, där växten är inhemsk (Smolders med flera, 2003). Således 

är artens klasstillhörighet till invasiv och icke-invasiv varierar stort. S. 

aloides hör till en invasiv art i Nordamerika, samt potential invasiv i södra 

Australien och Nya Zeeland (Efremov med flera, 2019). Arten är dock inte 

invasiv i södra Europa och Ryssland. Däremot är fall av invasioner inom det 

primära området kända i Storbritannien, Tyskland, Holland och Sverige 

(Efremov, 2019). Växtens utbredning i värden är stor med många 

förmodligen ganska stabila populationer. I områden där S. aloides är sällsynt 

används ofta en sexuell förökning (Efremov med flera, 2019) då växten är en 

tvåbyggare och har skilda hon- och hanindivider (Smolders med flera, 1996) 

som kan bära frukt och producerar frön. Växten ställer krav på hög 

temperatur för att kunna fortplanta sig. Varmare klimat gynnar bland annat 

bildandet av manliga frön och blommor (Smolders med flera, 1995A; Forbes, 

2000). Fröspridningen sker med hjälp av vatten, tarmspridning från djur samt 
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frön som fastnar på olika djur (Smolders med flera, 1995A). Bär, fröskal, 

fåglar och däggdjur såsom bävrar, sumpbävrar, bisam, liksom fiskeredskap 

och annan utrustning är delaktiga i spridningsprocessen (Smolders med flera, 

1995B). I områden där S. aloides är en invasiv växt, förökar den sig främst 

vegetativt (Efremov med flera, 2019) det vill säga klonalt, genom turioner 

som också kallas för vinterknoppar och sidoskott som icke-specialiserade 

vegetativa diasporer (Efremov, 2016). När nya arter införs i ett område där 

de aldrig tidigare har funnits kan de kallas för invasiva eller främmande arter. 

Sådana växter kännetecknas av hög spridningsförmåga, undertryck, förmåga 

att utkonkurrera andra växter och hot mot den biologiska mångfalden. 

Särskilda anpassningar och egenskaper som kvävefixering, 

vegetativförökning, särskilt för vattenväxterna, tolerans av 

temperaturförändringar och inte minst avsaknad av fiender kan sammanfattas 

som deras karaktärsdrag (Heger och Trepl, 2003). Dessutom bidrar 

vattenmiljöns relativa homogenitet, små temperaturskillnader och transport 

av växtmaterial i stor utsträckning till vattenväxternas spridningsförmåga 

(Larson och Willén, 2003). Således växtens spridningsorgan har en mängd 

strukturella anpassningar till olika vattenmiljöförhållanden (Efremov, 2016).  

Den kraftiga asexuella eller vegetativa förökningen resulterar ofta i mycket 

höga populationsstorlekar ( Cook och Urmi König, 1983). Sådana platser kan 

tåla upp till 800 kg N/ha/år, medan vid låga populationsstorlekar börjar 

växterna att brytas ner vid 200 kg N/ha/år. Man undersökte en 

täthetsberoende respons hos S. aloides på tillgänglighet av ammonium (NH 
4+) och studien visade att ställen med höga individantal underlättade de 

enskilda plantornas överlevnad och tillväxt även vid extremt höga kväve (N) 

belastningar till följd av gemensam upptagning av NH4+ och samtidigt 

mildrande av de negativa effekterna av N upptagning. Det innebär en ökad 

motståndskraft och kvävetolerans samt ökat individantal på platser med högt 

individantal jämfört med lågt. Det sker ett gemensamt N upptag som sedan 

detoxifieras, det vill säga avgiftas. Därutöver minskar 

ammoniumtillgängligheten avsevärt i vatten med hög densitet av S. aloides 

på grund av delat upptag av N, som sker även vid enormt höga 

kvävebelastningar (Harpenslager med flera, 2016). På sådana platser 

reduceras syrgaskoncentrationerna i vattenskiktet med cirka 30 % vid 20 cm 

och 50 % vid 40 cm djup. Ställena kan därför kännetecknas av 

koldioxidackumulering under den täta vegetationsmattan som leder till ett 

lägre pH, som i sin tur minskar uppbyggnaden av ammoniak (NH3). Således 

stimuleras högre tillgänglighet av koldioxiden och förbättrar fotosyntesen 

som sker under vattenytan (Smolders med flera, 2006).  

https://www-sciencedirect-com.proxy.lnu.se/science/article/pii/S000632071530210X#bb0045
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                                                                    Figur 4. Foto Stratiotes aloides av Staffan Müller, 2017 

Huvudelementen som exempelvis kväve, fosfor, svavel, kalium, natrium, 

kalcium och magnesium finns naturligt närvarande i S. aloides (De Lyon och 

Roelofs, 1986). De vanligast förekommande jonslagen i växtens vatten är 

kalcium, magnesium, järn (II, III), kalium, natrium, karbonatklorider samt 

sulfater.  De ovannämnda jonerna förekommer vanligtvis i höga halter, 

medan ammonium, nitrat, nitrit och fosfatjoner finns i låga halter (Pearsall, 

1922; Kornatowski, 1979; Kłosowski med flera, 2011; Gusak, 1993). Enligt 

Brammer (1979) förändrar växten koncentrationen av växtnäringsämnen 

eller baskatjoner som kaliumjoner (K+), natriumjoner (Na+) och calcium 

(ӀӀ)joner (Ca2+). Även kväve (N)- och fosfor (P)-halterna i de undersökta 

sjöar har minskat, vilket indikerar att den dominanta växten kan eliminera 

näringsämnen från både sediment och det omgivande vatten. Således brukar 

vattnet runt växten vara mycket klart, trots oftast måttligt höga halter av 

näringsämnen i omgivande vatten (Mulderij med flera, 2005).  

 

2.5 Allelopatisk aktivitet eller näringskonkurrensen 
 

Allelopati definierades av Molisch (1937) som både tillväxtstimulerande och 

-hämmande biokemiska interaktioner mellan olika växtklasser och 

mikroorganismer. Sådana interaktioner kan vara en användbar strategi för 

makrofyter mot andra fototropa organismer i en vattenlevande miljö 

(Mulderij med flera, 2005). Enligt (Nakai med flera, 1996) är allelopati en 

kemisk signal från en givande organism till en målorganism som påverkar 

denna målorganisms ”hälsa” negativt. För att hämma (eller reducera, minska) 

fytoplanktons tillväxt med allelopatiska ämnen effektivt måste makrofyter i 
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första hand producera ett ämne, men de måste också effektivt utsöndra detta 

ämne i närheten av fytoplankton (Wium-Andersen, 1987). Dessvärre är 

observationer av denna extracellulära frisättning mycket sällsynta (Gross 

med flera, 1996; Nakai med flera, 2000). 

Jasser (1995) visade dock att extrakten av S. aloides signifikant hämmade 

tillväxten av tre cyanobakterier. Det innebär att allelopatiska substanser finns 

närvarande i växtens extrakt vars utsöndringar kan hämma tillväxten av 

fytoplankton (Muldjeri med flera, 2005). En låg täthet av fytoplankton som 

har observerats runt S. aloides kan enligt Brammer, (1979) samt Brammer 

och Wetzel, (1984) hellre förklaras med förändringar i vattnets 

jonsammansättning och näringskonkurrensen istället för allelopati. Det 

innebär att det finns allelopatiska ämnen i växtens extrakt men samtidigt 

utesluts inte näringskonkurrensen, det vill säga två helt olika mekanismer 

som är svåra att urskilja.  

 

2.6 Höstlinke (Nitella syncarpa) 
 

I Limsjön förekommer även den sällsynta kransalgen Höstlinke Nitella 

syncarpa (N. syncarpa). Kransalger är mycket känsliga för eutrofiering, 

försurning samt minskning av antalet småvatten (Blindow, 1994). Fyndet 

upptäcktes i Limsjöns utlopp på bar botten som hade uppstått efter 

fräsningsarbeten i samband med sjöns restaurering 1989 (Naturvårdsverket, 

2009). N. syncarpa påträffades därefter vid nästföljande inventeringar 1993 

(Blindow, 1994) och 2008 (Kyrkander med flera, 2017). Arten förekommer i 

kalkhaltiga vattenmiljöer och har svag konkurrensförmåga. Habitatförlust, 

övergödning och svag konkurrensförmåga är de allvarligaste riskerna för 

denna art. N. syncarpa ingår i Artdatabanken på Sveriges 

lantbruksuniversitets (SLU) rödlistningsbedömning 2015 och är en starkt 

hotad art (EN). EN betyder endangered på engelska och är en term för att 

bedöma utrotningshotade arter som används för rödlistning. Listan på 

Artdatabanken består av nio kategorier och börjar från ej bedömd (NE) och 

slutar med nationellt utdöd (RE). EN föreligger på sjunde plats på denna lista 

följd av akut hotad (CR) och nationellt utdöd (RE) (Artdatabanken, 2015). 
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3 Material och metoder 
 

Inloppet till sjön sker i norr från sjön Opplimen. Ett dräneringsdike beläget i 

nordväst utgör även den en tillrinning till sjön. Det finns även en gammal 

övertäckt soptipp som slutade användas 1969. Från denna del nordväst om 

sjön finns ett annat litet dräneringsdike, som tidvis är fyllt med vatten vid 

snösmältning och regnperioder. Vattenkemiska provtagningar har 

genomförts på fem platser (Fig.5): 1) inloppet till sjön belägen i norr, 2) 

tillrinning av ytvatten från utdikning- och industriområdet nordväst 

(dräneringsdike), 3) dräneringsdike från en nerlagd soptipp, 4) i mitten av 

våtmarken samt 5) Limsjöns utlopp. 

 

 

                                                                         Figur 5. Karta över Limsjön och provtagningspunkterna 

I vattenprover till samtliga tillrinningar bestämdes variabler: totalkväve 

(Tot.-N) och totalfosfor (Tot.-P). Variablerna utökades i mitten av sjön till 

följande: pH, turbiditet, alkalinitet, kalcium (Ca) samt syrgas i mg/l och 

syrgasens mättnadsgrad i %.  

En ruttnerhämtare samt plastflaskor och ett provrör från ett ackrediterat 

laboratorium användes. Prover har därefter skickats på analys till ett 

SWEDAC ackrediterat laboratorium. Syrgasen mättes med en syrgaselektrod 

(syrgassensorn) kopplad till en dator, värdena visades direkt på dataskärmen 

med hjälp av ett program Sparkvue från Pasco.  
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4 Resultat 
 

Efter genomförda provtagningar framkom ett mycket intressant resultat av de 

vattenkemiska analyser som presenteras i Tabell 1.  

 

Tabell 1. Provtagningar Limsjön november-december 2018 

 

 

Station 

Provdjup  

 

(m) 

Temp 

 

(°C) 

pH Turbiditet 

 

(FNU) 

Konduktivitet 

 

(mS/m) 

Alkalinitet 

 

(mgHCO3/l) 

Kalcium  

Ca 

(mg/l) 

Tot.-N  

 

(mg/l) 

Tot.-P 

 

(mg/l) 

Syrgas 

O2 

(mg/l) 

Syrgas 

O2 

(%) 

 

Inlopp 

 

0,1 

 

9,0 

      

1,8 

 

0,011 

  

 

Dräneringsdike 

nordväst 

 

0,1 

 

7,0 

      

7,2 

 

0,019 

  

 

Soptippen 

 

0,1 

 

7,0 

      

1,6 

 

0,032 

  

 

Mitt i sjön 

 

0,1 

 

7,0 

 

7,1 

 

5,4 

 

30 

 

81 

 

35 

 

0, 89 

 

0,12 

 

5,14 

 

36 

 

Utlopp 

 

0,1 

 

8,0 

      

1 

 

0,038 

  

 

 

Av provresultaten framgår att pH mitt i sjön är 7,1, turbiditet eller grumlighet 

5,4 FNU, konduktivitet 30 mS/m, alkalinitet 81 mgHCO3/l, kalcium 35 mg/l, 

syrgas 5,14 mg/l med mättnadsgraden på 36 %. Enligt Naturvårdsverkets 

bedömningsgrunder (1999) för sjöar och vattendrag är Tot.-N halter i 

Limsjöns inlopp mycket höga 1,8 mg/l, extremt höga i tillrinningen 

dräneringsdike nordväst 7,2 mg/l, mycket höga 1,6 mg/l soptippen, höga 

halter 0,89mg/l i mitten och fortsatt höga halter 1mg/l efter att ha passerat 

våtmarken. Tot.-P halter i Limsjöns inlopp är låga 0,011 mg/l, dräneringsdike 

nordväst 0,019 mg/l är måttligt höga, soptippen 0,032 mg/l är höga och 

övergår sedan till extrema halter 0,12 mg/l i mitten av våtmarken och 

slutligen höga halter 0,038 mg/l i utloppet efter att ha passerat våtmarken. 
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5 Diskussion 

5.1 S. aloides invasion och tillväxtbegränsande ämne 
 

Limsjön är ett tydligt exempel på ett invaderat område med ca 80 000 000 S. 

aloides plantor på ca 20 ha av våtmarken. Den dominanta makrofyten har 

uppvisat en kraftig klonal förgrening och med hjälp av sina knoppar samt 

skott har den byggt ett mycket tätt bestånd. Av provresultat framgår en 

extremt hög kvävetillförsel ifrån tillrinningen i utdiknings- och 

industriområdet.  Detta förorenade och näringsrika dränerings- och dagvatten 

rinner långsamt genom berggrunden och jordlager in i våtmarken genom ett 

dike i nordväst. Arten i sin tur tar upp och fixerar kväve i sina vävnader som 

sedan detoxifieras eller avgiftas. Populationen kan därför överleva under 

höga till extremt höga kvävebelastningar (Harpenslager med flera, 2016). 

Studiens provresultat visar att kvävehalterna minskat efter att ha passerat 

våtmarken. Det innebär en välfungerande denitrifikationsproccess, tillräcklig 

uppehållstid och S. aloides kvävefixeringsförmåga (Harpenslager med flera, 

2016) som leder till kvävereduktion i våtmarken. Växten fixerar kväve i sina 

vävnader och skott samt populationerna kan överleva under höga till extremt 

höga kvävebelastningar vilka råder i Limsjön. 

Enligt Brönmark och Hansson (2018) hör Limsjön till hypertrof det vill säga 

förorenad och kraftigt övergödd, på grund av fosfor (P) belastningen mitt i 

sjön som överstiger 100 µg/l. Den totala fosforhalten i inloppet är lågt och 

övergår sedan till extrema halter i mitten av våtmarken. Slutligen blir den 

totala fosforhalten hög efter att den har passerat våtmarken. Det kan delvis 

förklaras med S. aloides höga fosforkrav (De Lyon och Roelofs, 1986; 

Smolders med flera, 1996), fortsatt fosforuppbyggnad och mobiliseringen av 

den sedimentlagrade fosforn som sker vid anaeroba förhållanden (Smolders 

med flera, 2006). På platser med höga populationsstorlekar råder högre 

fosfortillgänglighet i vattenskiktet och ett högre fosforinnehåll i växterna än 

på platser med låga populationsstorlekar (Harpenslager med flera, 2016). 

Således är våtmarkens reningseffekt delvis borttagen på grund av växtens 

etablering och ett extremt högt individantal.  

Redfields-kvot förhållandet mellan N och P i Limsjöns inlopp (1,8mg/l 

/0,011mg/l=163,63) innebär en stor kvävetillförsel i tillrinningsområdet, 

kvävet är i överskott (N/P˃16) och fosfor begränsat. N:P förhållandena 

ökade markant med ökande kvävebelastning ifrån dräneringsdike nordväst 

(7,2mg/l /0,019mg/l=378,94, N/P˃16).  En ofantligt stor tillförsel av kväve 

sker ifrån denna tillrinning. Värdena har mer än fördubblats jämfört med 
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inloppet. Således rinner extremt höga halter av kväve in i Limsjön ifrån 

dräneringsdike nordväst. Dräneringsdike soptippen: (1,6mg/l /0,032mg/l=50, 

N/P˃16). Det råder ett kväveöverskott även här. N:P förhållandena mitt i 

sjön (0,89mg/l /0,12mg/l =7,41) uppvisar dock ett stort kväveunderskott 

(N/P˂16). Slutligen, N:P kvotförhållandena i sjöns utlopp är i balans (1mg/l 

/0,038mg/l=26,31, N/P=26,31). Det tyder på en välfungerande 

denitrifikationsprocess, tillräcklig uppehållstid och S. aloides 

kvävefixeringsförmåga (Harpenslager med flera, 2016) som leder till 

kvävereduktion i våtmarken. För den aktuella studien med S. aloides 

invasion i fokus innebär det en ökad motståndskraft och kvävetolerans, som 

leder till ännu högre individantal. 

5.2 Alkalinitet, pH och kalcium 
 

Tabellen redovisas i mgHCO3/l (milligram vätekarbonat per liter) som sedan 

omräknades till mmolHCO3/l (millimol vätekarbonat per liter) med hjälp av 

formeln n=m/M, där n är antal, m är massa och M är molmassa (1,3 mmol 

HCO3
-/l). Ett neutralt pH (eller surhetsgrad) ligger mellan 6 och 8 på en pH-

skala. Enligt Naturvårdsverkets Bedömningsgrunder (1999) för pH och 

alkalinitet har sjön mycket god buffertkapacitet och nära neutralt vatten med 

pH 7,1 och tillhör klass 1. Kalciumhalterna uppvisar ett, för svenska sjöar 

och vattendrag, normalt värde. Mycket tyder på förekomst av kalk i jordarten 

i sjöns TRO. Limsjöns område ligger i isrörelseriktningen från NNV och har 

således påverkats av Siljansformationens sedimentära berggrund, i vilken det 

finns kalksten (Fredén, 1998). Det framgår inte av SGU:s kartor att det finns 

kalkrik jordart vid Limsjöns TRO, men detta omnämns av bland annat 

Müller (2019). Därefter utgörs jordmånen i området kring Limsjön av en 

stabil brunjord (SLU, 2018), vars bildning gynnas av näringsrikt och 

lättvittrat material med mycket goda mineralogiska förhållanden som bland 

annat kalksten (Perhans, 2004). Kalksten är mycket lättvittrad och frigör 

katjoner (Ca2+) från mark till det omgivande vatten i Limsjön. Således kan i 

områden med förekomst av kalcium, fotosyntes orsaka utfällning av 

kalciumkarbonat CaCO3 som ett resultat av koldioxidförbrukning av växter. 

Resultatet av denna reaktion kan ses som gråa eller vita beläggningar på 

bladytor av makrofyter (Brönmark och Hansson, 2018). Det faktum att S. 

aloides självproducerande slem består av kalciumkarbonat som fälls ut på 

bladen och förekomst av kalkrik jordart i tillrinningsområdet tyder på att 

växten gynnas av kalcium.  
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5.3 Turbiditet och konduktivitet 
 

Enligt bedömningsgrunder för miljökvalitet för sjöar och vattendrag 

(Naturvårdsverket, 1999) tillhör vattnet i Limsjön klass 5 det vill säga starkt 

grumligt. Limsjön har en mycket hög konduktivitet som är 30 mS/m. 

Mängden av lösta joner är mycket höga och återspeglar det omgivande 

områdets markförhållanden, jordart och vegetation. Det innebär att vattnet 

innehåller en hög andel lösta joner som K+, Na+, Ca2+, Mg2+, Cl-, SO4
2- vilka 

är de vanligast förekommande jonslagen som oftast finns i höga halter i 

växtens vatten (Pearsall, 1922; Kornatowski, 1979; Kłosowski med flera, 

2011; Gusak, 1993).  

5.4 Syre och temperatur 
 

Syretillståndet i sjön uppvisar en låg syrehalt på 5,14 mg/L med 

mättnadsgraden 36 %. Uppkomsten av plantor begränsas vanligtvis inte av 

syrekoncentrationer, ljus eller vernalisering (Smolders med flera, 1995B), 

således är provsvaren på syrgaskoncentrationen av mindre betydelse.  Vattnet 

i Limsjön är väl uppvärmt, då temperaturen vid provtagningstillfällena 

varierade mellan 7 och 9 °C. Växtens högt ställda temperaturkrav gynnar 

bland annat bildandet av manliga frön och blommor (Smolders med flera, 

1995A; Forbes, 2000).  

5.5 Förslag till framtida åtgärder 
 

Växtens vegetativa förökning kan begränsas genom kontroll av tillförseln av 

näringsämnen och kalcium (Efremov med flera, 2019). Kalciumjoner 

tillkommer i samband med vittringsprocesser i sjöns tillrinningsområde och 

har ett naturligt ursprung. Växtnäringsämnen från antropogena källor kan 

däremot regleras och eventuellt begränsas. Kontroll över detta enorma 

individantal kommer inte att vara en lätt uppgift. Det är viktigt att 

kontinuerligt kontrollera fiskeredskap och fartyg (Smolders med flera, 

1995B) samt införa ett förbud mot försäljning och distribution av arten. 

Följande insatser kan användas för att förhindra S. aloides spridning i 

Limsjön: omfattande åtgärder är en kombination genom 

tömning/torrläggning och sedan bottenfrysning samt därefter ska mekaniskt 

avlägsnande av biomassa utföras. Bottenfrysningen kan endast ske om det 

inte leder till döden för andra värdefulla vattenlevande organismer (Efremov, 

2019). 
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5.6 Konklusioner 
 

De hydrokemiska förhållandena som råder i Limsjön är ytterst gynnsamma för 

S. aloides. Limsjön är en igenväxande, naturligt grund, väl uppvärmd, 

näringsrik sjö med ett långsamt vattenflöde, med en klar lutning i 

tillrinningsområdet och en lång uppehållstid.  Alla dessa faktorer tillsammans 

med insläpp av dräneringsytvatten bidrar till Limsjöns övergödning eller 

eutrofiering och följaktligen ökningen av S. aloides individantal. Den 

dominanta växten förändrar jonsammansättningen i det omgivande vattnet, 

konkurrerar om de viktigaste näringsämnena, fixerar kväve, tillgängliggör 

fosfor och gynnas av en måttlig kalciumtillgång. Utan skötsel kommer S. 

aloides att orsaka utarmning av den inhemska, sällsynta kransalgen Höstlinke 

(Nitella syncarpa) och igenväxning av Limsjön. Om S. aloides avlägsnas 

kommer även fosforfrisättningen att stoppas, effektivt renas och sedimenteras 

i våtmarkens botten. Mina analyser baseras på enstaka prov och inte på ett 

medelvärde för ett antal prover, därmed föreligger det en osäkerhet. Proverna 

har tagits sent på hösten och inte under S. aloides vegetationsperiod, då 

resultaten säkerligen kommer att vara annorlunda. Avgränsningar av 

vattenkemiska variabler har gjorts på grund av arbetsomfattningen där enbart 

det väsentliga har tagits med.  
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