
Sammanfattning

Vedborme träsk är en utdikad sjö på norra Öland, som utreds för restaurering till en funktionell våtmark. 
Åtgärderna syftar till förbättrad vattenkvalitet och biologisk mångfald. Hornsjöns ytvattentäkt, som ligger 
nedströms i avrinningsområdet, behöver skyddas genom att minska belastningen av humusämnen. Humusämnen
leder till brunifiering, en process som färgar vattnet brunt. Höga halter kan ge negativa effekter på både 
vattenrening och ekosystemet. Idag är Vedborme träsk torrlagt större delen av året. Jordmånen består av torv i 
olika nedbrytningsstadier. Tidigare utredning tyder på att våtmarken både läcker och fastlägger humus. Även 
andra torvmarker i området tros bidra till uppmätta höga halter av humusämnen. Åtgärder för ökad uppehållstid 
på vattnet och minskning av torv i träsket föreslås. Detta examensarbete syftar till att undersöka de föreslagna 
åtgärderna från tidigare utredning och få bättre kunskap om våtmarkens effekter på humusretention. För att svara
på frågan har ett laboratorieexperiment utförts. Ett mesokosomexperiment utfördes i ett konstantrum med tre 
olika substrat av torv, gyttja och vatten från Vedborme träsk. Varje substrat hade 10 replikat varav hälften av 
replikaten blev behandlade med ljus och andra hälften utan ljus. Resultaten visar att underliggande gyttjor har en
bättre renande effekt på humus jämfört med torv i alla tester. Gruppen med Torv skiljde från de övriga grupperna
i färgtal när de hade exponerats för ljus Torv Vid avsaknad av ljus var det gyttja som skiljde sig gentemot övriga 
grupper (Medianvärden: Torv=125, Gyttja=85, Vatten=125 mg/l Pt). Samma skillnad kunde visas i testet med 
TOC som responsvariabel. Ljusexponering indikerade en renande effekt på substratet vatten och skulle kunna 
utredas vidare genom fler analyser av insamlad data från detta experiment. 

Slutsatserna av detta experiment är följande:

-Experimenten visar att substratet gyttja från träsket har en bättre renande effekt i ljus och mörker jämfört med 
torv. Vilket motiverar en bortforsling av torv för att öka reningen i våtmarken.

-Torv hade högst TOC och färgtal i experimenten jämfört med andra grupper. 

-Ljuset verkar ha haft en renande effekt på vattnets halt av humus

-Resultaten var förväntade baserat på tidigare forskning. 


