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Internal nutrient loading in the lake Skråmträsket: 
Action proposal based on data from Skellefteå municipality 
and own water- and sediment samples 
 
Abstract  
Eutrophication is one of the most obvious and visible global environmental problem. The 
problems with eutrophication in Sweden is mainly in the south where agriculture has affected 
the areas for a long time. Skråmträsket is a lake in north of Sweden who has been affected 
from anthropogenic activities such as wastewater and runoff from agriculture. The lake has 
high phosphorus concentrations, originating both from catchment runoff and internal 
loading from the sediments. Skråmträsket have had algal blooms during the last 20 years. 
The municipality of Skellefteå and the local water group have collaborated during the last 
years to mitigate external sources of phosphorus, focusing mainly on the deepest area of the 
lake. This report’s a continuation of the work and investigates the internal loading of 
phosphorous in the lake sediments and possible actions to restore the lake. The internal 
loading tends to be more widespread than previously studies have shown, also the shallow 
sediment areas tend to show signs of internal loading. The conclusions are based on previous 
samplings from the lake including own sampling made for this report. As a complement is a 
literature study done to investigate more about possible methods to restore Skråmträsket. 
There are two possible methods to proceed with, aluminum treatment of the sediments or 
bottom water pumping. It’s important that the measure will be long-lived. Therefore, it is 
important to continue the samplings and expand the areas for sampling. The focus of the 
actions must include both the deep areas and the shallow areas of the sediment.  
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1 Inledning 
 
I EUs vattendirektiv är första punkten som går att utläsa ”Vatten är ingen vara som helst utan 
ett arv som måste skyddas, förvaras och behandlas som ett sådant” (2000/60/EG). 
Direktivet innebär att alla vatten inom EU ska skyddas och förbättras. I Sverige är vatten en 
viktig fråga som jobbas mycket med (Miljömål 2017). Ett av regeringens sexton miljömål 
heter ”Ingen övergödning”, och lyder: ”Halterna av gödande ämnen i mark och vatten ska 
inte ha någon negativ inverkan på människors hälsa, förutsättningar för biologisk mångfald 
eller möjligheterna till allsidig användning av mark och vatten”. Övergödning är även det 
mest uppenbara och synliga vattenproblemet globalt (Cooke et al. 2005). I Sverige är 
problemen med övergödning störst i södra delen av landet och i Östersjön, men det finns 
problemområden i norra delarna av landet också (Miljömål 2017).  

Sjön Skråmträsket i Västerbotten har varit påverkat av övergödning de senaste 20 åren 
(Berggren och Persson 2012). Tidigare har sjön emellanåt varit utsatt för algblomningar men 
genom åren har de blivit kraftigare, se Figur 1. Under 2010 och 2011 analyserades vattenprov 
i sjön som visade sig innehålla cyanobakterier (Berggren och Persson 2012) som är 
potentiellt giftiga och kan ge allergiska eller astmatiska reaktioner samt mag- och 
tarmproblem (Naturvårdsverket 2003). Mycket av fosforbelastningen i Skråmträsket 
kommer från sjöns sediment där fosfor frisläpps genom så kallad internbelastning (Orback 
och Wallin 2011). En modellering visar att det skulle ta ca 200 år att tömma hela förrådet av 
fosfor i sjön. Tidigare har åtgärder vidtagits för att åtgärda de externa källorna av fosfor i 
sjön, nu fokuseras arbetet med att kartlägga de interna källorna till näringsbelastning och 
hitta eventuella lämpliga åtgärder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Flygfoto över Skråmträsket sommaren 2010. De ljusa områdena visar blomningar av cyanobakterier 
(Skellefteå Kommun 2010). 



 

1.1 Syfte 
Syftet med examenarbetet är att fortsätta Skellefteå kommuns arbete med att undersöka 
internbelastningens utbredning och inverkan på sjön Skråmträsket samt vilka riskområden 
för internbelastning det finns i sjön. För att rapporten ska kunna användas som ett underlag 
för Skellefteå kommuns fortsatta arbete med sjön kommer förslag på åtgärder mot 
fosforsläckage ur sedimenten att ges. 
 
1.2 Frågeställningar 
1. Hur stor inverkan har internbelastningen på Skråmträsket och vilka riskområden för 
fosforläckage finns? 
2. Vilka tillgängliga åtgärder mot fosforläckage från bottensedimenten finns idag samt vilka 
kostnader skulle detta innebära? 
3. Vilka åtgärder är bäst lämpade för Skråmträsket? 
 
1.3 Avgränsningar 
Skellefteå kommun har tidigare arbetat med att kvantifiera och åtgärda externa källor av 
fosfor i Skråmträsket, i denna rapport har endast åtgärder för interna källor tagits upp.  
 

2 Bakgrund 
 
2.1 Övergödning 
Sjöar som innehåller stora mänger av näringsämnena Fosfor, P, och Kväve, N, kallas eutrofa 
(Khaan och Ansari 2005). Eutrofiering eller övergödning som det också kallas (Pansar 2000) 
är vanligtvis en långsam, naturlig process som kan ta flera tusen år (Khaan och Ansari 2005). 
Processen kan dock skyndas på genom mänskliga utsläpp av näringsämnen, det kan t.ex. 
vara punktutsläpp från enskilda avlopp eller diffusa källor som avrinning från jordbruksmark 
(Naturvårdsverket 2003). I Sverige anses sjöar som har en långvarig totalfosforhalt (tot-P) på 
25 µg/l vara i riskzonen för en påskyndande eutrofiering (Naturvårdsverket 2007). I 
normalfallet är det fosfor som anses vara det växtbegränsande ämnet (Naturvårdsverket 
2003). Det betyder att allt fosfor som blir tillgängligt i vattnet bidrar till tillväxten av 
organiskt material, t.ex. alger. När algerna bryts ner förbrukas syre från bottenvattnet, om 
det kombineras av försämrat siktdjup så kan bottenlivet riskeras att slås ut. Övergödning 
bedöms i olika statusklassningar där en sjö kan uppnå hög, god, måttlig, otillfredsställande 
eller dålig status (Naturvårdsverket 2007).  

I Östersjön finns problem med cyanobakterier, det är en hälsoskadlig bakterie som även 
finns i sjöar med mycket fosfor (Naturvårdsverket 2003). Bakterien fixerar kväve från luften 
och kan på så sätt föröka sig trots att kvävebrist råder i vattnet. Cyanobakterier kan finnas i 
sjöar med en 25 µg tot-P/l men hälsoproblem brukar uppstå vid koncentrationer på  
40 tot-P/l. Förutom att övergödningen påverkar naturen, djuren och människorna kan den 
också påverka samhället genom kostnader för dricksvattenbehandling, kostnader för 
åtgärder såsom muddring/sedimentbehandling och minskat reaktionsvärde (Pretty et al. 
2003). 

2.3 Internbelastning  
Fosfor kan variera mellan att vara fastlagt eller mobilt, det är syrehalten i bottenvattnet som 
avgör vilken form fosforn har (Huser, Löfgren och Markensten 2016). Om syrebrist i 
bottenvattnet uppstår kan fosfor lagrad i bottensedimenten frigöras, detta kallas 
internbelastning. Detta bidrar till att övergödningen fortsätter trots att fosforbidraget från 
externa källor åtgärdats (Huser, Löfgren, och Markensten 2016). Förändringar i 
vattenståndet kan förändra fosforförrådet markant från år till år i en grund sjö. När syrebrist 
råder i bottnarna utnyttjar nedbrytarna nitrat- och sulfatjoner istället för syremolekyler, 
detta leder till att svavelväte bildas (Naturvårdsverket 2003). Svavelväte är en giftig gas som 



 

utarmar hela bottenzonen sånär som på vissa bakterier. Vid en syrehalt på <2 ml syre/l är 
bottenfaunan utarmad (Johansson 2006). Om halten är <0 ml syre/l så förekommer 
svavelväte och bottenfauna saknas för det mesta. Omvandlat är 2 ml syre/l lika med 2,9 mg 
syre/l (Fisheries and Aquaculture Department 2017). 

Även om externa källor åtgärdas så kan internbelastningen göra att fosforhalten i sjön är 
långt över det naturliga i flera decennier, det gör att det tar lång tid för en sjö med 
internbelastning att återhämta sig (Naturvårdsverket 2003, Søndergaard, Jensen och 
Jeppesen 2001). Hur lång tid återhämtningen tar beror på hur mycket fosfor det finns lagrat i 
sjön samt om fosforn är fastlagd eller mobil (Orback och Wallin 2011). Generellt sker 
internbelastningen stötvis och är svår att förutse samt mäta.  

I de flesta sjöar i Sverige flödar en liten del fosfor ut från sedimenten, detta kallas naturlig 
bruttointernbelastning (Huser, Löfgren, och Markensten 2016). Vid normala förhållanden 
sedimenteras mer fosfor än den naturliga bruttointernbelastningen, då sker en retention 
(fastläggning). När mycket fosfor tillkommer från externa källor kan 
bruttointernbelastningen bli större än retentionen och en nettointernbelastning sker.  
 
Sedan april 2010 har provtagningar gjorts i Skråmträsket som indikerar på att 
internbelastning förekommer i sjön (Orback och Wallin 2011). Studier har gjorts för att 
uppskatta den naturliga bakgrundhalten av fosfor och uppskatta sjöns internbelastning 
(Orback och Wallin 2011, Holmqvist 2016). Orback och Wallin (2011) har gjort en 
källfördelningsmodellering, där Vollenweider-ekvationen (Caspers 1984) användes för att 
uppskatta en naturlig bakgrundshalt av fosfor. Den uppgår till 20 µg P/l. Sedan har halten 
jämförts med den uppmätta koncentrationen, 38 µg P/l. För att komma upp i den 
koncentrationen tillförs årligen 160 kg fosfor. Alltså kan det antas att internbelastningen 
tillför sjön 160 kg P/år. Holmqvist (2016) har gjort en analys på Skråmträskets naturliga 
bakgrundhalt av fosfor genom kiselalgrekonstruktion. Resultatet stämde överens med 
källfördelningsmodelleringen. Analysen visar att koncentrationen tot-P har varierat mellan 
18-20 µg/l när sedimentet på 30-68 cm djup avsattes. 

2.4 Riskområden för internbelastning 
Det finns några faktorer som spelar in när riskområden för internbelastning ska bestämmas. 
Ofta ligger sjöarna med internbelastningsproblem i anslutning till jordbruksmark eller 
tätorter (Huser, Löfgren, och Markensten 2016), samt har sjön i flera decennier påverkats av 
externa källor som ökat halten P i sedimenten.  
 
Att minska algblomningar och öka siktdjupet är oftast svårare i grunda sjöar än i djupa sjöar 
(Welch och Cooke 1995). Detta på grund av att de grunda sjöarna utsätts för resuspension 
under kraftig vind, fosfor virvlar upp av vinden och blir tillgänglig för algerna (Yin et al. 
2016). I grunda sjöar varierar vattenståndet mycket, både under året och från år till år, detta 
medför att sjöns lagring av fosfor ändras med vattenståndet (Orback och Wallin 2011).   
 
I Orback och Wallins (2011) rapport har en uppskattning på andel ackumulationsbottnar 
gjorts med hjälp av Håkansons (1982) formel. Enligt denna uppskattning skulle 91 % av 
Skråmträskets bottnar vara ackumulationsbottnar. Detta innebär att partiklar och annat som 
sjunker till botten blir liggande kvar utan att transporteras eller rivas upp (Havs- och 
Vattenmyndigheten 2013 a). Generellt brukar grunda sjöar innehålla mycket 
transportbottnar där fosforn blir liggande tillfälligt tills de förflyttas till 
ackumulationsbottnarna (Havs- och Vattenmyndigheten 2013 b). Detta medför en större risk 
att fosfor virvlar upp och blir växttillgängligt. 
 
Sedan tidigare har sjöns djuphåla pekats ut som ett riskområde efter att provtagningar visat 
indikationer på internbelastning (Orback och Wallin 2011). Detta på grund av att djuphålan 
periodvis lider av syrebrist och har ett stort fosforförråd (Berggren och Persson 2012). 



 

2.5 Åtgärder 
När man åtgärdar övergödning i en sjö är det näst intill omöjligt att återskapa en sjö till sitt 
forna tillstånd innan eutrofieringen (Pettersson 2005). Det som istället görs är att sjön 
rehabiliteras för att bromsa processen. Näringsbelastningen kan minskas mekaniskt via ex. 
muddring då näringsrikt sediment avlägsnas från sjön, eller via kemiska metoder som ökar 
sedimentens förmåga att binda fast P (Søndergaard, Jensen och Jeppesen 2001). De bästa 
och mest långsiktiga resultaten fås om dessa, interna, åtgärder kombineras med externa 
åtgärder (minska tillflödet av P och N) (Pettersson 2005, Søndergaard, Jensen och Jeppesen 
2001). Om endast de interna källorna åtgärdas riskeras de externa källorna att förstöra 
effekten av åtgärden (Huser, Löfgren och Markensten 2016).  
 
I Skråmträsket har det sedan många år tillbaka jobbats med de externa källorna av fosfor. De 
enskilda avloppen kring sjön är inventerade och de flesta åtgärdade (Berggren och Persson 
2012). Fiskfaunan är inventerad och det har kontinuerligt tagits vattenprover i sjön samt 
kollat siktdjup. 2012 anlades en kalkfilteranläggning i samarbete med byns vattengrupp och 
Byaföreningen som också äger anläggningen (Berggren och Persson 2012). 
 
2.5.1 Aluminiumfällning 
Fällning med aluminium, Al, innebär att lättlöslig fosfor omvandlas till fosfor som binder till 
Al (Huser, Löfgren, och Markensten 2016). Vid rätt dos kan 93-95 % av den mobila fosforn 
bindas (Blázquez Pallí 2015). Det finns två metoder, antingen injicering av  Al i sedimenten 
eller behandling från ytan. Fördelen med denna åtgärd är att Al binder fast fosfor trots att 
syrebrist råder (Huser och Köhler 2014). Syrgasen i bottenvattnet ökar när mängden 
organiskt material minskar, då förbrukas inte samma mängd syre i nedbrytningen (Huser 
och Köhler 2014). Denna behandling fungerar på djupa och grunda sjöar men tenderar att 
fungera bättre på djupa sjöar. Detta beror på att grunda sjöar har längre buffringskapacitet 
och kortare omsättningstid.  
 
Det är viktigt att pH ligger på en jämn nivå, mellan 6,0-9,0, vid högre eller lägre doser kan Al 
vara giftigt (Huser och Köhler 2014). Al-saltet är något surt, vilket kommer att sänka sjöns 
pH ytterligare. Det finns en allmän uppfattning om att Al fällningen är onaturlig vilket kan 
göra allmänheten tvivlande till en behandling, dock finns Al naturligt i både mark och 
sediment (Huser och Köhler 2014). Livslängden på behandlingen har visat sig variera men 
om rätt dos tillsätts kan fastläggningen bedömas som permanent (Huser och Köhler 2014). 
För att öka chanserna till en lyckad behandling så är det viktigt att externa källor åtgärdas 
först. 
 
2.5.2 Muddring 
Muddring innebär att bottensediment avlägsnas mekaniskt (Pettersson 2005). Syftet är att 
det ytliga lagret med mobil fosfor tas bort permanent (Huser, Löfgren, och Markensten 
2016). Metoden fungerar bra i både djupa och grunda sjöar (Huser, Löfgren, och Markensten 
2016) men det är dyrt och kräver ett mycket intensivt arbete (Pettersson 2005). Vattnet 
riskerar att bli grumligt och föroreningar som tidigare legat vilande i sedimenten kan virvla 
upp. Muddring är ett stort fysiskt ingrepp som kan ge stora tillfälliga- eller permanenta 
skador (Huser och Köhler 2014). Kostnaden kan bli upp till 10 gånger högre om 
muddringsmassorna måste transporteras långt eller kräver ytterligare behandling på grund 
av föroreningar (Huser och Köhler 2014).  
 
2.5.3 Utpumpning 
Utpumpning går ut på att syrefattigt/fosforrikt bottenvatten avlägsnas och behandlas eller 
pumpas ut till närliggande recipient (Huser och Köhler 2014). Genom detta kan en ”god 
cirkel” bildas; en förbättrad syrehalt i bottenvattnet kan nås, järnbunden fosfor binds fast i 
sedimenten (Värnhed 2010). Denna typ av pumpanläggning kräver regelbundet underhåll 
(Värnhed 2010). Den dagen pumpen slutar gå försvinner också effekten. Detta gör att 
livslängden på åtgärden blir lika lång som pumpens livstid (Huser, Löfgren, och Markensten 



 

2016). Om sedimenten innehåller svavelväte riskerar vattnet som pumpas upp att lukta 
mycket illa, i värsta fall måste anläggningen stängas av under sommaren då åtgärden skulle 
behövas som mest (Huser och Köhler 2014). 
 
2.5.4 Biomanipulering 
Bottenlevande fiskar stör sedimenten fysiskt, detta leder till att näringsämnen från 
sedimenten frisätts (Huser och Köhler 2014). Genom biomanipulering kan dessa fiskar 
begränsas. Detta utförs genom att rovfisk (t.ex. gädda och gös) planeras in eller att den 
bottenlevande fisken reduceras (Hansson 2008). Bäst är om en kombination av 
fiskerestriktioner, inplantering av rovfisk och reduktionsfiske används. Denna metod gör inte 
något åt internbelastningen, den riskerar att fortgå ändå (Huser och Köhler 2014). 
Livslängden på åtgärden beror på om den tillfälliga förbättringen (t.ex. bättre siktdjup) har 
förutsättningar att skapa mer varaktiga förbättringar (Huser och Köhler 2014), denna metod 
tenderar dock att behöva återupprepas och underhållas.  
 
2.5.5 Phoslock 
Phoslock är en kommersiell metod som använder en sorts lera som fixerar fosfor till sjöns 
botten (Van Oosterhout och Lüring 2011). Leran kan användas i kombination med en 
flockningskemikalie som gör fosforn till större aggregat som sedan fixeras i 
bottensedimenten. Fördelarna med metoden är att syrebrist inte påverkar resultatet (Van 
Oosterhout och Lüring 2011) samt att metoden fungerar i djupa såväl som grunda sjöar 
(Huser, Löfgren, och Markensten 2016).  
 
Det saknas kunskap om dessa leror och det krävs mer undersökningar kring 
doseringsmetoder innan Phoslock kan användas på ett säkert sätt (Huser och Köhler 2014). 
Studier har visat att viktiga smådjur som betar zooplankton påverkats negativt av 
behandlingen. Metoden är med sina tio år relativt ny på marknaden så livslängden är svår att 
förutspå (Huser, Löfgren, och Markensten 2016). 
 
2.5.6 Syresättning 
Det finns två metoder att syresätta en sjö, antingen tillsätts syre till bottenvattnet eller så 
blandas vattenmassan om (Huser och Köhler 2014). Om syre tillsätts är det viktigt att 
mängden blir rätt, det är endast bottenvattnet som ska syresättas och inte resten av 
vattenmassan. Denna metod leder inte alltid till att vattenkvaliteten förbättrats, i vissa fall 
kan den till och med förvärras. Det har hänt att fosfor nått vattenytan och blivit 
växttillgängligt. Detta en metod som pågår så länge vattnen syresätts, slutar syre tillsättas så 
försvinner också effekten (Huser, Löfgren, och Markensten 2016).  
 
Metoden fungerar bäst i djupa sjöar (Huser, Löfgren, och Markensten 2016) men resultatet 
varierar beroende på hur sedimentens kapacitet att binda till fosfor ser ut (Huser och Köhler 
2014). En sjö med hög internbelastning kan ha låg bindningsförmåga, då kan aluminium 
eller järn behöva tillsättas för att uppnå önskat resultat (Huser och Köhler 2014).  
 

3 Material och metod 
3.1 Områdesbeskrivning och markanvändning 
Skråmträsket är en sjö belägen ca 2 mil från Skellefteå i Skellefteå kommun. 
Avrinningsområdet på 34 km2 kallas Brännbäckens avrinningsområde, se Figur 2. Det består 
av sju sjöar, Skråmträsket, Tvärtjärnen, Stora Stensträsk, Lilla Stensträsk, Djuptjärnen, 
Storhällstjärnen och Kyrkbäcksträsket (Berggren och Persson 2012).  
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 2. Skråmträsket, en del av Brännbäckens avrinningsområde (Berggren och Persson 2012). 
 
Sjön avvattnas åt norr och tillrinningen kommer främst från söder och sjöarna (nämnda 
ovan). Tillrinning kommer också från bäckar och diken från öster och väster (Blomberg och 
Granberg 2013). Avrinningsområdet består till 62 % av skogsmark, 16 % av jordbruksmark, 
13 % öppen mark, 5 % vattenyta samt 4 % hygge, se Figur 3, (Orback och Wallin 2011). 
Jordarterna kring sjön består mestadels av finkorniga sediment, dessa jordar har ofta högre 
urlakning av fosfor än grovkornigare jordar (Blomberg och Granberg 2013). Detta på grund 
av att mer partiklar eroderar från lerjordar och dessa partiklar tar med sig partikelbunden 
fosfor ut i vattnet.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 3. Relativ fördelning (%) av markanvändning inom Brännbäckens avrinningsområde  
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I hela avrinningsområdet finns det ca 200 hushåll varav ca 120 av dessa finns kring 
Skråmträsket (Berggren och Persson 2012). Bebyggelsen är gles och i avrinningsområdet 
finns ca 10 verksamma jordbrukare. Runt jordbruksmarken finns skogsmark som till största 
del ägs av privatpersoner. Skråmträsket har ett medeldjup på 3,4 m och ett maxdjup på ca 9 
m i en av sjöns djuphålor, sjöns areal är ca 100 ha (Berggren och Persson 2012). I sjön finns 
abborre, gädda, mört, brax, gers och lake, allmänheten får fiska i området (Berggren och 
Persson 2012). Skråmträsket fungerar som en pilotsjö för Bottenvikens vattendistrikt, det 
innebär att arbetet i Skråmträsket används för ta fram underlag till en generell arbetsmodell 
som kan användas på alla övergödda sjöar i distriktet (Orback och Wallin 2011). 
 
3.2 Syreprovtagning och vattenprovtagning 
Provtagningarna i Skråmträsket ägde rum 22 mars 2017 med hjälp av anställda från 
Skellefteå kommun, limnolog Bo-Göran Persson och geoekolog Leif Vestermark.  
 
Mätning av syrgashalter skedde vid 14 olika förutbestämda koordinatpunkter. Punkterna var 
placerade på olika platser och djup i sjön, se Figur 4. Hål borrades med motorisborr vid 
punkterna som hittades via GPS. Tjockleken på isen var ca 70 cm. Djupet lodades med ett 
ekolod och proven togs med en ruttnerhämtare (Nollet och De Gelder 2013) som var utrustad 
med termometer. Bottennära vatten togs upp med sedimentprovtagare av märket HTH 
sediment corer (Renberg och Hansson 2008). Syret mättes med en syresond av märket WTW 
Oxi 323. Vattenproverna samlades i provflaskor av plast. All utrustning tillhandahölls av 
Skellefteå Kommun. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Figur 4. Samtliga provpunkter i sjön Skråmträsket. De röda punkterna är från provtagningarna 22 
mars 2017 och de blå är från en tidigare provtagning 2016.  
 



 

För att kunna avgöra om en sjö har övergödningsproblem kan ekologisk kvalitetskvot (EK) 
användas, se Tabell 1 (Naturvårdverket 2007). Detta är för att sjöar inom Europa ska kunna 
jämföras trots att referensvärden på tot-P kan variera mellan geografiska områden. EK 
räknas ut genom att ett uppmätt referensvärde delas med en uppmätt tot-P halt. I 
Skråmträskets fall används den uppskattade bakgrundshalten på 20 µg/l (Holmqvist 2016). 
Normalt görs statusklassningen i ytvatten på 0,5-2 m djup (Naturvårdverket 2007). 
 
Tabell 1. Statusklassning av totalfosfor i sjöar. 

Status EK-värde 

Hög ≥ 0,7 

God ≥ 0,5 och < 0,7 

Måttlig ≥ 0,3 och < 0,5 

Otillfredsställande ≥ 0,2 och < 0,3 

Dålig < 0,2 

 
3.2 Sedimentprovtagning 
Sedimentprovtagningen ägde rum 22 mars 2017. Sedimentproppar togs upp på fyra olika 
områden. Två hål borrades med isborr (pga provtagarens storlek) och därefter lodades 
djupet. Sedimentprovtagaren (HTH sediment corer) sänktes ner till botten, syftet var att få 
med de översta 10 cm av sedimentet vilket innehåller sjöns mobila fosfor (Orback och Wallin 
2011). Provtagaren slog igen och lyftes upp, när provtagaren kom ovan is sattes en plugg in 
underifrån i botten för att sedan sättas på ett gängstativ. Sedimentpropparna var mellan 23–
27 cm. Sedan skruvades sedimentproppen upp för att få med rätt provmängd och skrapades 
sedan ner i en provpåse med en skrapa. På provpunkt D7 togs 0–10 cm av det översta 
sedimentet, provpunkt F5 0–10 cm, provpunkt G5 0–5 cm, 5–10 cm samt 20–23 cm, 
provpunkt G2 togs 0–5 cm och 5–10 cm. Provpåsarna märktes upp och paketerades för att 
sedan skickas till Erkenlab i Norrtälje. 
 
Vilken sorts fosfor sedimenten innehåller fås fram genom fosforfraktionering. Genom att 
tillsätta olika extraktionsmedel blir olika sorts fosfor tillgänglig (Rydin, Huser och Welsh 
2000). Fosforn får ett namn från laboratoriet vilket består av extraktionsmedlet som används 
och fosfor, ex. HCl-P, där saltsyra använts. Den rörliga andelen av fosfor är labil fosfor, 
järnbunden fosfor samt organiskt bunden fosfor, se Tabell 2, och den fastlagda andelen är 
aluminiumbunden fosfor, kalciumbunden fosfor samt residualfosfor (Rydin, Huser och 
Welsh 2000). Om de rörliga formerna av fosfor minskar med sedimentets djup/ålder så visar 
det att fosfor frisätts från sedimenten och har gjort det under lång tid. 
 
 
Tabell 2. Fosforfraktioneringarnas laboratorienamn, typ av fosfor och om fosforn är rörlig eller permanent. 

Labratorienamn Typ av fosfor Rörlig/permanent bunden P 
NH4Cl-P Labil fosfor Rörlig 
BD-P Järnbunden fosfor Rörlig 
NaOH-P Aluminiumbunden fosfor Fastlagd 
NaOH org-P Organiskt bunden fosfor Rörlig 
HCl-P Kalciumbunden fosfor Fastlagd 
Rest-P Residualfosfor Fastlagd 

 



 

3.3 Data till riskområden 
För att få en överblick var eventuella riskområdena finns i Skråmträsket valdes extremvärden 
ut som sedan jämfördes med väderdata för området. Extremvärdena valdes 
efter ”tillståndsbedömning fosfor och kväve” gjord av Institutionen för Miljöanalys på 
Sveriges Lantbruksuniversitet, alla värden över 50 µg P/l (Persson 2014). Extremvärdena 
valdes ut från Skellefteå kommuns tidigare provtagningar i sjön. För att få en lämplig 
överblick av datan så valdes endast värden ut som hade all information (provpunkt, 
provdatum, väderdata och ej isbelagd). Väderdata (lufttemperatur, min/max vindhastighet 
samt nederbörd) hämtades in från Balderskolans (2017) väderstation och vattenföring 
hämtades från SMHIs (2017) Vattenwebb. Resultatet sammanställdes i tabellform, se Tabell 
6 i Resultat. 
 
3.4 Litteraturstudie 
Rapporten kompletterades med en litteraturstudie om åtgärdsförslag där fakta inhämtades 
från databaser (t.ex. Web of sience och Google schoolar) samt litteratur som Skellefteå 
kommun tillhandahöll. Information om tidigare provtagningar har inhämtats från Skellefteå 
kommun. Informationen sammanställdes och blev en del i rapporten. I Huser, Löfgren och 
Markensten (2016) rapport om internbelastning i svenska sjöar ger de förslag på möjliga 
åtgärder, dessa åtgärder blev underlag till litteraturstudien om möjliga åtgärder. 
 

4 Resultat 
 
4.1 Vattenprover 
Resultatet av analyserna visade samtliga prov utom ett mycket höga (> 25 µg/l) eller extremt 
höga (> 50 µg/l) koncentrationer av tot-P, se Tabell 3. Minst var koncentrationen vid 
provpunkt F5 (0,5 m djup) med 24 µg/l och högst var Mitt (8 m djup) med 600 µg/l. Lägst 
fosfatfosfor var Mitt (0,5 m djup) med 7 µg/l och högst var provpunkt Mitt (8 m djup) med 
40 µg/l. Fosfatfosforns andel procentuellt var störst vid provpunkt Mitt (6 m djup) med 54 % 
och lägst vid Mitt (8 m djup) med 6 %. 
 
När EK-värdet räknades ut visar det sig att provpunkterna F5, Mitt (3,0 m), Mitt (2,0 m) och 
Mitt (0,5 m) uppnår hög status, se Tabell 3. Provpunkterna G4, D3, D3-2, D2-2, Mitt (5,0 m) 
och Mitt (4,0 m) uppnår god status. Provpunkterna G3, G2, G1, D4, Mitt (7,0 m) och Mitt 
(6,0 m) uppnår måttlig status. Provpunkterna G6, G5, D5 och D4-2 uppnår 
otillfredsställande status. Provpunkt Mitt (8,0 m) uppnår dålig status. 
 
Tabell 3. Resultat av vattenprovtagning i Skråmträsket den 22 mars för samtliga provpunkter. Tabellen visar djup 
(m), tot-P (µg/l), fosfatfosfor (µg/l) samt andel fosfatfosfor av tot-P (%). Färgerna visar statusklassningen på tot-P 
halten i sjön där röd är dålig-, orange är otillfredsställande-, gul är måttlig-, grön är god- och ljusblå är hög status. 

Provpunkt Djup (m) Tot-P (µg/l) Fosfatfosfor 
(µg/l) 

Andel 
fosfatfosfor av 

Tot-P (%) 
G6 3,3 69 24 34 

G5 3,3 72 15 20 

G1 3,0 40 13 32 

G2 1,8 48 14 29 

G3 1,5 43 13 30 

G4 1,4 30 11 36 

F5 6,0 X 91 X 

F5 0,5 24 9 37 

D5 7,0 81 34 42 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
I område G varierar både tot-P halten och fosfatfosforhalten med djupet, se Figur 5, generellt 
syns det att fosforhalten ökar med sjöns djup men det varierar något vid provpunkt G2/G1 
samt provpunkt G5/G6. Samtliga provpunkter visade höga eller mycket höga koncentrationer 
av tot-P. I område F, se Figur 6, provpunkt F5 (0,5 m) var både fosfatfosfor och tot-P 
analyserade medan analysen för provpunkt F5 (6,0 m) endast innehöll fosfatfosfor. Det går 
tydligt att se att fosfatfosforhalten ökade med djupet. Analysen för provpunkt F5 (0,5 m) 
visade höga koncentrationer tot-P. I område D, se Figur 7, varierar både tot-P halten och 
fosfatfosforhalten med djupet, precis som tidigare provpunkt syns det att fosforhalten ökar 
med sjöns djup men det varierar något vid provpunkt D3/D3-2 samt provpunkt D4-2/D5. 
Samtliga provpunkter visade höga eller mycket höga koncentrationer av tot-P. I område Mitt, 
se Figur 8, ökar både tot-P halten och fosfatfosforhalten med djupet. Samtliga provpunkter 
visade höga eller mycket höga koncentrationer av tot-P. Vid provpunkt Mitt (8,0 m) 
uppmättes en extremt hög koncentration av tot-P på 600 µg/l. 
 

 
Figur 5. Totalfosforhalt och fosfatfosforhalt (µg/l) i område G, provpunkter G6 (3,3 m), G5 (3,3 m), G1 (3,0 m), G2 
(1,8 m), G3 (1,5 m), G4 (1,4 m) den 22 mars 2017 i Skråmträsket.  
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Figur 6. Fosfatfosforhalt i provpunkt F5 (djup 6 m) samt totalfosforhalt och fosfatfosforhalt (µg/l) i provpunkt F5 
(djup 0,5 m) den 22 mars 2017 i Skråmträsket. Figuren visar att fosforhalten ökar med sjöns djup. I provpunkt F5 
(6,0 m) är endast fosfatfosforhalten uppmätt. 
 

 
Figur 7. Totalfosforhalt och fosfatfosforhalt (µg/l) i provpunkter D5, D4-2, D4, D3-2, D3, D2-2 den 22 mars 2017 i 
Skråmträsket.  
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Figur 8. Totalfosforhalt och fosfatfosforhalt i provpunkter Mitt (8–0,5 m) den 22 mars 2017 i Skråmträsket. 
Figuren visar att fosforhalten ökar med sjöns djup. I provpunkt ”Mitt (8 m)” finns ett extremvärde på 600 µg/l 
som ej syns i diagrammet.  
 
 
Enligt data från Skellefteå kommun, insamlat under vårvintrarna (med is kvar på sjön) 2010, 
2011, 2012, 2014 och 2015 samt egna provtagningar från 2017, har fosforhalten i sjöns 
djuphåla varierat under åren, se Figur 9. På 8 meters djup har halten varit som högst 2011 
med 1300 µg/l och som lägst 2012 med 42 µg/l. På 0,5 meters djup har halten som varit som 
högst 2012 med halten 40 µg/l och som lägst 2017 med halten 26 µg/l. Under 2013 och 2016 
skedde inga provtagningar på de aktuella djupen i sjön. Medelvärdet av tot-P i Skråmträskets 
djuphåla är 31,2 µg/l för 0,5 meters djup (5 mättillfällen) och 369 µg/l för 8 meters djup (8 
mättillfällen). 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 9. Variationer i totalfosforhalt (µg/l) från provtagningar i Skråmträskets Mitt 2010, 2011, 2012, 2014, 2015 
och 2017 på 0,5 m (blå) djup samt 8 m djup (orange). 
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4.2 Syrgasprover 
Syremätningen i bottenvattnet visar att syrgashalten ligger under 2 mg/l vid botten på 
samtliga områden, vilket klassas som syrebrist, se Tabell 4. Bristen på syre gäller också det 
grunda området (G1-G6), där djupet endast uppgår till 3,3 m under iskant. Den lägsta 
syrgashalten på 0,4 mg/l återfinns i provpunkt F5 (djup 6 m) samt 0,48 mg/l i provpunkt D7 
(djup 8 m). I nio av de 27 provpunkterna var det syrebrist under provtagningen. Ett samband 
mellan ökande temperatur och lägre syrgashalt kan ses i tabellen. 
 
Tabell 4. Provpunkt, syrehalt (mg/l), temperatur (°C) samt djup under iskant (meter). Provpunkterna med 
syrebrist är rödmarkerade, risk för syrebrist är gulmarkerade och provpunkterna där syre finns är grönmarkerade 

Provpunkt Syrehalt (mg O2 L-1) Temperatur (°C) Djup under iskant (m) 
D7 8,3 0,8 0,5 

D7 4,2 3 2 

D7 3,8 3,4 3 

D7 3,3 3,7 4 

D7 2,5 3,8 5 

D7 0,8 4,1 6 

D7 0,6 4,2 7 

D7 0,5 5,4 8 

D7 0,48 5,6 8 

F5 7,7 1,4 0,5 

F5 6,8 1,9 2 

F5 4,9 2,9 3 

F5 3,8 3,5 4 

F5 2,3 4 5 

F5 0,4 4,9 6 

D2.2 3,9 3,2 2 

D3 2,9 3,9 3 

D3.2 2,8 4 3,8 

D4 2 4,3 5,2 

D4.2 3,3 3,7 5,8 

D5 0,8 4,2 7 

G4 5,3 2,2 1,4 

G3 5 2,3 1,5 

G2 4,1 2,6 1,8 

G1 3,4 3,6 3 

G5 0,7 4,3 3,3 

G6 0,8 3,9 3,3 

 
 
 
 
 
 



 

4.3 Sedimentprover 
Resultat av sedimentprovtagning visade att koncentrationen totalfosfor var lägst vid 
provpunkt G5 (20-23 cm) med 950 µg/g TS och störst vid provpunkt D7 (0-10 cm 
sedimentdjup) med 1600 µg/g TS, se Tabell 5.  
 
Tabell 5. Provpunkter, sedimentdjup (cm), vattenhalt (%) och de olika fosforfraktionerna (µg/g TS) samt 
totalfosfor (µg/g TS) i sediment. De högsta värdena är markerade i fet stil. 

 
Fosforfraktioneringen visade att största andelen av tot-P på 0-10 cm sedimentdjup 
(medelvärde av samtliga provpunkter) var den kalciumbunda fosforn (26 %), se Figur 10, 
följt av aluminiumbunden fosfor (25 %), järnbunden fosfor (20 %), organiskt bunden fosfor 
(19 %), residualfosfor (10 %) och labil fosfor (0%). Den fastlagda fosforn utgör 61 % av tot-P 
och den rörliga fosforn utgör 39 % av tot-P.  
 
 

 
Figur 10. Medelvärde över de olika fosforfraktionernas procentuella fördelning i sedimentets översta skikt (0-5 
cm) på provpunkterna D7 (0-10 cm), F5 (0-10 cm), G5 (0-5 cm), G5 (5-10 cm), G5 (20-23 cm), G2 (0,5 cm) och 
G2 (5-10 cm). Röd data är rörlig fosfor och det blå är fastlagt fosfor. 
 
 
I provpunkt D7 var den järnbundna fosforn den största andelen av tot-P, se Figur 11. Vid 
provpunkt G2 (0–5 cm) var största delen aluminiumbunden fosfor. Vid provpunkterna F5 
(0–10 cm), G5 (0–5 cm), G5 (5–10 cm), G5 (20–23 cm) och G2 (5–10 cm) var största 
andelen kalciumbunden fosfor. 
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D7 (0-10 cm) 80,3 5 450 410 280 330 110 1600 

F5 (0-10 cm) 76,4 2 270 300 240 360 88 1300 

G5 (0-5 cm) 82,1 3 240 270 290 360 130 1300 

G5 (5-10 cm) 73 2 200 250 210 370 100 1100 

G5 (20-23 cm) 58,4 1 190 180 100 380 92 950 

G2 (0-5 cm) 73,9 1 120 360 200 350 200 1200 

G2 (5-10 cm) 65,6 2 100 260 160 350 100 980 



 

 
Figur 11. Fördelningen av de olika fosforfraktionerna i Skråmträskets sediment vid samtliga provpunkter i 
procent. Röd data är rörlig fosfor och det blå är fastlagt fosfor.  
 
4.4 Riskområden 
Resuspension uppstår när bottenpartiklar vivlar upp med hjälp av t.ex. vågor eller strömmar 
och blandas med bottenvattnet (Almroth Rosell 2011). Kombineras dessutom resuspentionen 
med syrebrist i bottenvattnet frisläpps b.la. fosfatfosfor som kan transporteras upp till 
vattenmassan och bli växttillgängligt. 
 
I Skråmträsket har flera extremvärden (>50 µg/l) uppmätts under åren, de höga värdena har 
jämförts med väderdata för en vecka innan provtagningen för att se indikationer på 
resuspension, se Tabell 6. Datat är hämtat från Skellefteå kommuns tidigare provtagningar 
då det var viktigt att provtagningen skett vid ett tillfälle när sjön inte var belagd med is. 
Högsta vindstyrkan uppmättes 2010-09-15 på 15 m/s och samma dag uppmättes tot-P halten 
till 54 µg/l i provpunkt ”Mitt 8 m”. Samtliga provpunkter med extremvärden har blivit 
påverkade av vad SMHI (2012) kallar för ”Frisk vind” med 5 och 6 Beaufort. 5 Beaufort 
innebär att ”utpräglade vågor uppstår i större insjöar” (SMHI 2012).  
 
Det är de grunda bottnarna av erosion- och transportkaraktär som riskerar att drabbas av 
resuspension (Almroth Rosell 2011). För att ta reda på hur fördelningen av bottnarna ser ut 
kan en algoritm användas som bestämmer ”mud deposition boundary depth” vilket betyder 
vid vilket djup erosionsbotten blir till ackumulationsbotten (Rowan, Rasmussen och Kalff 
1995). I denna algoritm används formeln 2,685 E0,305 där E är sjöns yta i km2. I 
Skråmträskets fall blir formeln 2,685 x 10,305 = 2,685. Alltså är alla bottnar med ett djup 
grundare än ca 2,7 m transport/erosionsbottnar med grövre sediment som kan förflyttas och 
bottnarna djupare än ca 2,7 m är ackumulationsbottnar med finare sediment.  
 
Tabell 6. Extremvärden med väderdata för en vecka innan provtagningsdatum. Väderdata från 
Balderskolan (2017) innehåller total stationskorrigerad vattenföring(m3), medelvind (ms-1), temp (°C), 
nederbörd (mm). Provtagningsinformationen innehåller extremvärde för tot-P (µg L-1) samt 
provpunkt. 

Datum 
Total 

stationskorrigerad  Medelvind  Max vind  Temp Nederbörd tot-P Provpunkt 
  vattenföring (m3) (m/s) (m/s)   (mm) (µg/l)   

2010-07-09 0,045 1 6 17,4 13,2     
2010-07-10 0,043 2 9 19 0    
2010-07-11 0,041 3 9 18,7 0    
2010-07-12 0,040 3 12 22,1 0    
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2010-07-13 0,039 2 7 17,8 2    
2010-07-14 0,038 3 10 20,9 0    
2010-07-15 0,037 2 8 15,5 0 1300 utlopp 

2011-08-13 0,035 2 8 13,4 0     
2011-08-14 0,032 2 9 14,1 0    
2011-08-15 0,031 3 13 15,7 0    
2011-08-16 0,031 3 9 16,6 0,3    
2011-08-17 0,032 3 9 16,6 4,8    
2011-08-18 0,096 1 6 13,7 23,1    
2011-08-19 0,244 2 7 13,2 6,9 77 utlopp 

2010-08-13 0,043 1 6 20,2 0     
2010-08-14 0,041 2 9 21 0    
2010-08-15 0,039 4 13 16,4 0    
2010-08-16 0,038 2 8 10,8 0    
2010-08-17 0,036 1 9 12,4 0    
2010-08-18 0,035 2 11 10,4 0    
2010-08-19 0,034 3 10 8,2 0 60 mitt 0,5m 

2013-08-16 0,021 2 8 14,3 0     
2013-08-17 0,036 2 10 16,4 6,1    
2013-08-18 0,034 2 11 16,3 1,3    
2013-08-19 0,032 2 8 18,6 3,3    
2013-08-20 0,030 2 8 16,5 0    
2013-08-21 0,028 2 9 14,6 0    
2013-08-22 0,026 3 11 13,3 0 52 mitt 7,5m 

2010-09-09 0,032 1 8 13,4 0     
2010-09-10 0,031 1 8 12,3 0    
2010-09-11 0,029 1 6 9 0    
2010-09-12 0,031 1 7 10 4,1    
2010-09-13 0,029 1 7 12,6 0    
2010-09-14 0,029 2 11 9,9 0,5    
2010-09-15 0,075 3 15 12,2 13,2 54 mitt 8m 

2015-08-12 0,055 2 7 17 0     
2015-08-13 0,053 3 10 14,5 0    
2015-08-14 0,050 2 11 16,3 0    
2015-08-15 0,048 2 7 14,4 0    
2015-08-16 0,046 1 7 13,4 0    
2015-08-17 0,044 1 7 16 0    
2015-08-18 0,043 1 7 18,7 0 76 mitt 8,3m 

 
 
4.5 Åtgärder provade i Sverige 
Total åtgärdskostnad förväntas vara högst för sedimentoxidering med 434 049 SEK ha-1 och 
lägst för Luftning/blandning med 25 334 SEK ha-1, se Tabell 7 (Huser, Löfgren, och Markensten 
2016). Det var endast två metoder som hade löpande kostnader tillgängligt, syresättning 
kostar 3414 SEK ha-1 år-1 och luftning/blandning kostar 635 SEK ha-1 år-1. De dyraste 
investeringskostnaderna har syresättning med 540 393 SEK ha-1 och de lägsta har 
luftning/blandning med 12 640 SEK ha-1. Bästa effekten fås av Luftning/blandning samt 
Phoslock på 30–90 % och sämsta fås av biomanipulation på 0–10 %. Livslängden varierar, 
längst livslängd har utpumpning på 20 år och lägst har luftning/blandning på 0 år.  
 
 
 
 



 

Tabell 7. Kostnader och förväntade livslängder för olika åtgärdsalternativ för att minska internbelastningen av 
fosfor (Huser, Löfgren, och Markensten 2016).ET står för ”Ej Tillämpligt” och IT för ”Inte Tillgängligt”. 
Kostnadsintervallen är en kvot mellan minsta eller högsta kostnaden och medelvärden. Effekt är procentuell 
minskning i internbelastning.  

 Livslängd Investerings-
kostnader 

Löpande 
kostnader 

Total 
åtgärdskostnad 

Kostnads-
intervall 

Effekt 

Enhet År SEK ha-1 SEK ha-1 år-1 SEK ha-1 % % 
Muddring ? 177 547 ET 177 547 2-449 0-50 
Utpumpning 20 68 898 IT 68 898 86-114 IT 
Biomanipulation 2-5 33 804 ET 33 804 13-467 0-10 

Syresättning 20 540 393 3414 122 683 12-268 30-50 
Sedimentoxidering <2 434 049 ET 434 049 10-277 IT 
Luftning/blandning 0 12 640 635 25 334 68-125 30-90 
Phoslock ? 128 380 ET 128 380 57-150 30-90 

 
4.5.1 Aluminiumfällning i Sverige  
Långsjön utanför Stockholm har länge haft problem med fosforläckage från sedimenten 
(Lücke 2010). Under sommaren har fosfor stått för hälften av den totala fosfortillförseln till 
sjön. Bottensedimenten behandlades 2005 med polyaluminiumklorid vilket också används 
vid dricksvattenframställning.  
 
Långsjön var den första grunda, osiktade sjön som behandlades på detta vis. För att 
kontrollera åtgärden utökades provtagningsprogrammet i sjön, prover togs månadsvis 
mellan åren 2005–2009. Resultatet visade att fosforhalten i sjön halverades, blomningar av 
cyanobakterier har inte upphört helt men minskat i omfattning. Under vintertid är vissa 
områden fortfarande syrefria men förbättring har skett. Förbättringen kan också bero på 
annan påverkan t.ex. vädret.  
 
Enligt Huser, Löfgren och Markensten (2016) varierar kostnaderna för åtgärderna. 
Aluminiumfällningen är dyrare i en djup sjö än i en grund sjö, se Tabell 8. Åtgärden kostar 39 
528 SEK/ha i en djupare sjö jämfört med 25 863 SEK/ha i en grund sjö. Livslängden är 15 år, 
kostnadsintervallet är 18–350 % och effekten uppgår till 85–100 %.  
 
Tabell 8. Kostnader och förväntade livslängder för åtgärdsalternativet aluminiumfällning för att minska 
internbelastningen av fosfor (Huser, Löfgren, och Markensten 2016). Kostnaderna delades mellan grunda och 
djupa sjöar. Kostnadsintervallen är en kvot mellan minsta eller högsta kostnaden och medelvärden. Effekt är 
procentuell minskning i internbelastning. 

 Livslängd 
(alla sjöar) 

Total 
åtgärdskostnad 

 Total åtgärdskostnad Kostnads-
intervall 

Effekt 

Sjötyp  Djup Grund Alla Alla  
Enhet År SEK/ha SEK/ha SEK/ha % % 

Al fällning 15 39 528 25 863 32 294 18-350 85-100 
 
4.5.2 Muddring i Sverige 
Mellan 1992-1996 samt 1998-1999 muddrades den grunda sjön Södra Bergundasjön efter en 
lång tids övergödningsproblematik (VISS 2017). Sjön har fortfarande problem med 
övergödning och uppnår Dålig ekologisk status idag. Växjö kommun har fortsatt arbetet med 
åtgärder i sjön. Den grunda sjön Finjasjön muddrades under 1980-talet i en djuphåla för att 
minska internbelastningen (Huser, Löfgren, och Markensten 2016). Åtgärden ledde till 
betydligt lägre halter fosfor men sjön har fortfarande problem med algblomningar (Huser, 
Löfgren, och Markensten 2016). 
 
4.5.3 Utpumpning i Sverige 
Sedan 1982 har bottenvatten från Brunnsviken pumpats ut till närliggande recipient Lilla 
Värtan (Värnhed 2010). Syreförhållandena har undersökts varje månad och utifrån det har 
olika vattenmängd har pumpats. Under tiden pumpen gick sågs goda resultat men när den 
stängdes 2001 av försvann effekten. Nyligen har pumpen renoverats för att tas i bruk igen. 
Den förväntas göra större nytta och minska underhållskostnaderna efter renoveringen 



 

(Lücke 2016). I sjön Bornsjön i Stockholm började utpumpningen av bottenvatten 1987 
(Lännergren 2006). Syrehalten i sjön blev inte bättre av åtgärden men däremot avlägsnades 
160 kg fosfor från sjön när det fosforrika bottenvattnet pumpades ut vilket är mycket positivt. 
 
4.5.4 Biomanipulering i Sverige 
Ringsjön är en mycket stor sjö och har ett maxdjup på 17,5 m (Bergknut et al. 2014). Sjön har 
sedan 60-talet haft återkommande algblomningar samt internbelastning. Under 1988-1992 
har biomanipulering i mindre skala förekommit, sedan 2005 har biomanipuleringen skett 
regelbundet med förbättrade metoder och effektiviserats (Bergknut et al. 2014). Olika 
metoder har använts i utfiskningen, resultatet visar att fisksamhället i sjön förbättrats men 
den totala mängden växtplankton har inte minskat i sjön (Bergknut et al. 2014). Dock har 
mängden cyanobakterier minskat. Förbättringarna i sjön bibehålls endast om fisket 
genomförs kontinuerligt (Hansson 2008). 
 
4.5.5 Phoslock i Sverige 
Phoslock har använts på sedimentprov från Växjösjön, det visade att metoden endast kunde 
hålla 25-25 % av den mobila fosforn (Blázquez Pallí 2015). I samma studie visade sig 
Phoslock troligen passa bättre än Al fällning i grunda sjöar som utsätts för mycket vind med 
tillhörande resuspension. Observera att detta är ett laboratorieförsök.  
 
4.5.6 Syresättning i Sverige 
1972 installerades fyra anläggningar för att pumpa syre i sjön Brunnsviken i Stockholm 
(Verner 2009). De första åren var det problem att få metoden att fungera, stora mängder 
svavelväte frisläpptes från sedimenten vid omblandningen. Frisläppningen ledde till att det 
luktade illa från sjön. Under 8 år pumpades varje sommarhalvår 775 kg syre/dag, först då 
upplevde man att syrebalansen i sjön blev bättre (Verner 2009). 
 

5 Diskussion 
 
5.1 Vattenprover och internbelastning 
Resultatet av vattenanalyserna visade att samtliga prov utom ett var mycket höga eller 
extremt höga. Skråmträsket har länge varit påverkat av externa fosforkällor från t.ex. 
jordbruk och provtagits under lång tid, så detta var ett förväntat resultat. På 8 m djup i 
provpunkten ”Mitt” uppmättes en extremt hög koncentration på 600 µg/l, där var 
koncentrationen mycket högre än samtliga andra provpunkter. Dessutom var halten 
fosfatfosfor mycket hög i samma provpunkt, 40 µg/l. Tidigare har denna provpunkt också 
visat höga halter fosfor, t.ex. 2011 då ett värde på 1300 µg/l uppmättes. Extremvärdet som 
uppmättes 2017 är dock det högsta på många år. Noterbart är att den högsta halten 
fosfatfosfor är i provpunkt F5 (6,0 m) på 91 µg/l.  
 
Sammantaget är det svårt att dra slutsatser från en enda provtagning, därför är det 
fördelaktigt att ha tillgång till Skellefteå kommuns data. Provtagningarna har varierat något 
under åren i vart proverna tagits och hur ofta det skett. En gemensam nämnare för 
provtagningarna har varit sjöns djuphåla. Generellt går det att säga att sjön fortsatt är utsatt 
för höga fosforhalter och syrefria bottnar, men det är inget överraskande resultat.  
 
Något som däremot överraskar är årets nya provtagningsområde, vilket är ett grundare 
område (ca 3 m), som också det lider av syrebrist i bottenvattnet. Detta tyder på att 
internbelastningen inte bara är koncentrerad till de djupa delarna av sjön. Det skulle vara 
möjligt att räkna ut hur mycket fosfor som potentiellt skulle kunna frisättas/m2/dag för varje 
provpunkt, men då krävs mer data än denna rapport innehåller, t.ex. sedimentets densitet. 
Detta varierar beroende på vilken sorts botten provpunkten ligger på. Detta är något som 
skulle kunna göras i ett fortsatt arbete med sjön. 



 

 
När EK-värdet räknades ut blev översikten över hur sjön mår mer greppbar. Det varierar en 
hel del på de olika provpunkterna. Närmast botten har sjön sämre status än högre upp i 
vattenpelaren. Eftersom att det uppmätta värdet jämförs mot ett referensvärde som i detta 
fall är uppskattat så kan det vara svårt att säga exakt om klassningen stämmer. Enligt mina 
beräkningar har sjön sämst status längst ner i djuphålan vilket var förväntat. Trots att sjön på 
flera ställen hade en måttlig eller otillfredsställande status så var det ändå positivt att se att 
några delar av sjön uppnår en god och hög status. Normalt görs statusklassningen på 
ytvatten och mer omfattande än vad som är gjort i denna rapport. Dock är det ett bra sätt att 
få en överblick på tillståndet i sjön. 
 
Något som också skulle kunna göras utöver statusklassningen är att bestämma trofisk nivå på 
sjön, vilket Huser, Löfgren, och Markensten (2016) refererar till i sin rapport. Det är Carey 
och Rydin (2011) som visar övergripande hur olika trender för tot-P i sediment kan relateras 
till trofisk status. Enligt deras modell har Skråmträskets sediment inte extremt höga halter 
tot-P. Detta är dock ingen generell modell utan visar endast enstaka modeller för enskild sjö i 
studien. Generellt så är Skråmträsket en sjö som är påverkad av eutrofiering men det är svårt 
att bestämma exakt på vilken nivå sjön ligger jämfört med andra sjöar. Detta är inte något 
som är relevant för frågeställningarna och har därför inte diskuterats vidare. 
 
Resultatet av sedimentprovtagningen visade gällande tot-P att koncentrationen var högst i 
sjöns djuphåla med 1600 µg/g TS, detta är fullt rimligt med tanke på provpunktens djup. 
Lägst halt med 950 µg/g TS var det vid provpunkt G5 (20–23) cm vilket kan förklaras av att 
denna halt ligger en bra bit ner i sedimentet. Förmodligen har fosfor både spolats bort i och 
med att detta ligger på ett grundare område samt frisatts vid syrebrist. Det som väcker 
intresse vid sedimentproverna är att halten tot-P och sammansättningen av olika sorters 
fosfor varierade mycket mellan provpunkterna. För samtliga provpunkter fanns i princip 
ingen labil fosfor. Det är den fosfor som står i närmast förbindelse med vattenmassan och är 
mest tillgänglig. Det är möjligt att detta beror på att samtliga bottnar hade syrebrist och 
fosforn därför var frigjord. I Wallin och Orbacks (2011) källfördelningsmodellering 
uppskattas internbelastningen tillföra sjön 160 kg P/år. Ingenting i mitt resultat tyder på att 
detta är en överskattad siffra.  
 
Sett över alla punkter är den fastlagda fosforn (residual-P, kalciumbunden P och 
aluminiumbunden-P) större andel i % än fosforn som är mobil (org. bunden-P, järnbunden-P 
och labil-P). Vid provpunkterna där längre sedimentproppar togs (G2 och G5) går det att se 
att de att den mobila andelen fosfor blir mindre. Det går att anta att sjön under lång tid varit 
utsatt för syrefria bottnar och internbelastning som frigjort den mobila fosforn från 
sedimentet. Det är alltså fullt möjligt att Skråmträsket lidit av fosforläckage sedan lång tid 
tillbaka. I Orback och Wallins (2011) rapport om Källfördelningsanalys så pratas det om att 
Skråmträsket eventuellt har en naturlig internbelastning. Det skulle vara intressant att 
utreda vad den naturliga syrgashalten är i sjön, samt undersöka sedimenten mer för att se 
hur internbelastningen betett sig över tid och hur stor den antropogena påverkan har varit. 
Det har varit användbart att ha sjöns naturliga fosforhalt uppskattad genom Orback och 
Wallins (2011) modellering och Holmqvists (2016) kiselalganalys, därför skulle ett liknande 
arbete på syrehalten vara bra.  
 
Det är skillnad mellan provpunkterna avseende vilken sorts fosfor som dominerar, se figur 11 
i Resultat. Det är den kalciumbundna fosforn som dominerar på de olika provpunkterna men 
på djupet (D7) är det mest av den järnbundna fosforn. På de grunda bottnarna är mindre 
andel av fosforn rörlig. Detta kan bero på att fosforn spolats bort från de grunda bottnarna 
och ackumulerats på djupet. 
 
I källfördelningsanalysen uppskattas ackumulationsbottnarna vara 91 % av sjöns bottnar 
(Orback och Wallin 2011). Det går att ifrågasätta då sjön är grund med ett medeldjup på 3,4 
m (Berggren och Persson 2012). Mer sannolikt vore om större delar av bottnarna bestod av 



 

erosions-/transportbottnar. Detta skulle styrka resultatet att vädret påverkar fosforhalten i 
sjön, se Tabell 5 i Resultat. Håkansons (1982) formel som Orback och Wallin (2011) har 
använt sig av ger en grov uppskattning på hur fördelningen av bottnarna ser ut. Istället kan 
Rowan, Rasmussen och Kalffs (1995) algoritm användas. Den ger en gräns mellan de olika 
bottnarna. Algoritmen beräknar att gränsen i Skråmträsket skulle gå vid ett djup på ca 2,7 m. 
Jämför det med djupkartan, se Figur 2 i Material och metod så går det att urskilja att 
betydligt mindre andel än 91 % skulle vara ackumulationsbotten.  
 
Om fler av bottnarna är transportbottnar så kan sediment virvla upp via resuspension, vilket 
skulle förklara sambandet mellan hård vind och extremvärden. Det är dock svårt att dra 
sådana slutsatser utan att fler provtagningar gjorts, det vore mer tillförlitligt om 
provtagningen tagits varje dag under en längre period för att sedan jämföras med väderdata. 
Det är också relevant att ifrågasätta hur lämpliga data det går att få ut från väderdatabaser 
som Balderväder och SMHI då dessa inte hämtar mätvärden direkt från en väderstation i 
Skråmträsk då en sådan inte existerar. 
 
5.2 Tillgängliga åtgärder och dess kostnader 
Det hade varit önskvärt att det fanns mer information om bevakning av åtgärder. Både hur 
provtagning och förberedelser ska ske innan åtgärderna används och sedan hur 
rehabiliteringen ska bevakas och kontrolleras efteråt. Det är svårt att rekommendera en 
åtgärd definitivt när det inte finns någon generell metod på vilka parametrar som är viktiga 
att kolla på innan en åtgärd sätts in. 
 
Ofta kan kombinationer av åtgärder bli lyckat (Huser, Löfgren, och Markensten 2016). I 
Ringsjöarna som haft problem med fosforläckage från sedimenten. Tidigare är sjön sänkt och 
vattenreningsverk installerades under 60- och 70-talet i området. Man har också 
biomanipulerat genom fiskereduktion. Kemisk fällning börjades med under sent 70-tal. 
Sedan 1985 har det jobbats mycket med områdena kring sjöarna och arbetet med jordbruk 
och enskilda avlopp satte igång. Fosforhalten i sjön under sommartid har minskat från 250 
µg/l på 70-talet till ca 50 µg/l under 2010-talet. Dock blommar det med cyanobakterier ännu. 
Detta med att kombinera åtgärder är något som redan är applicerat på Skråmträsket genom 
kalkfilteranläggningen och andra externa åtgärder. Det är ett viktigt arbete att fortsätta med. 
 
Kostnaderna för åtgärderna varierar givetvis. Det finns kostnadsförslag för samtliga åtgärder 
men alla sjöar ser olika ut, med olika sediment, olika vattenkemi och olika förutsättningar. 
Alla sjöar har olika förmåga att rehabiliteras. Det är därför svårt att ge förslag på åtgärder 
utifrån kostnader. Vissa åtgärder såsom muddring och (vid rätt dos) aluminiumfällning är en 
engångskostnad mellan syresättning, utpumpning m.m. kräver både driftskostnader samt 
underhållskostnader. Dagen pumpen/anläggningen stängs av förloras effekten av åtgärden. 
Det har visat sig att en åtgärd kan fungera bra i en sjö för att inte fungera alls i en annan sjö. 
Om två olika sjöar med samma area ska åtgärdas så kommer den med mer mobilt fosfor att 
kosta mer (Huser, Löfgren och Marksten 2016), därför skulle en uppskattning av kostnaden 
per kg P som binds/tas bort vara mer relevant än vad åtgärden kostar per hektar. När 
kostnaderna i samma studie presenterades, se Tabell 7 och 8 i resultat, så beskrivs de väldigt 
exakt. Det är inte troligt att det finns uppgifter om exakt vad kostnaderna är per hektar, det 
hade varit mer trovärdigt om resultatet presenterats i ett ungefärligt pris. 
 
5.3 Åtgärder i Skråmträsket 
Några av åtgärderna är inte passande att utföra i Skråmträsket. Muddring är en dyr metod 
som inte kan garantera en förbättring av övergödningsproblematiken. Skråmträsket är 
provfiskat en gång varvid ett nät var så fullt av fisk att det inte gick att använda som ett bra 
underlag och fick kasseras (Berggren och Persson 2012). Bedömningen blir att fisket skulle 
måsta pågå så länge och vid många olika tillfällen att det inte blir en lämplig åtgärd i längden, 
dessutom kan den interna belastningen fortgå ändå (Huser och Köhler 2014). Phoslock är 
ännu en ganska obeprövad metod, även om den i teorin är en intressant åtgärd med många 



 

goda egenskaper. Framför allt att åtgärden fungerar även vid syrebrist, dock är kunskapen 
kring dosering samt påverkan på djurlivet i sjön för liten i dagsläget för att passa 
Skråmträsket. 
 
För att rehabilitera Skråmträsket kommer en omfattande åtgärd med långsiktig livslängd att 
behövas. Utpumpning kan anses vara en naturligare metod än Al fällning då inga kemikalier 
tillsätts i sjön. Denna typ av metod är också ett ingrepp på sjön och dess omkringliggande 
miljö.  
 
Det finns risker med en pump som kan gå sönder är något att tänka ett varv extra på. 
Enetjärn Natur AB har på uppdrag av Skellefteå kommun gjort ett åtgärdsförslag på hur 
våtmarker kan anläggas runt Skråmträsket (Blomberg och Granberg 2013). Tanken är att 
våtmarken ska bromsa upp vattnet och låta den partikulära fosforn sedimentera innan den 
når sjön. Själva åtgärden skulle passa sjön, just för att en utredning om våtmark redan gjorts 
och lämplig plats och storlek finns föreslaget, men det är svårt med en åtgärd som kräver 
underhåll. En bra början skulle vara att anlägga våtmarken invid sjön oavsett, sedan skulle 
beslut om utpumpning i alla fall periodvis (när internbelastningen är som värst) kunna tas 
efterhand. Det är möjligt att sedimentationshastigheten skulle minska om våtmarken 
fungerar som fosforfälla. Detta skulle kunna leda till att tillfriskningstiden på sedimenten 
drar ut på tiden då fosforrika sedimenten inte täcks i samma utsträckning som tidigare. 
Därför skulle det vara av intresse att göra en datering av sedimenten som ett fortsatt arbete 
med sjön. 
 
En aluminiumbehandling skulle troligen hjälpa Skråmträsket med övergödningsproblemen. 
Det är en beprövad metod som också har goda resultat på grunda sjöar där fosforhalten 
halverats. Det är en ofarlig metod som vid rätt dos är billig i längden med. Problemet är just 
dosen, det är extremt viktigt att externa källor är åtgärdade och att inget läckage av fosfor 
finns någonstans, det skulle kunna ödelägga hela behandlingen. För att 
aluminiumbehandlingen ska få önskad effekt vore det önskat med ett omfattande 
provtagningsprogram i sjön åren innan behandlingen. För att kunna jämföra resultat före 
och efter åtgärden men också för att kunna flagga för eventuella läckage och åtgärda dem 
innan en åtgärd sätts in. I Skråmträsket var provtagningarna mer omfattande år 2010–2011 
för att sedan bli mer sporadiska åren efteråt, det kändes som en stor fördel för denna rapport 
att ha mycket data från ett år att kolla på och kanske utöka provtagningen med fler områden, 
gärna de grunda, för att lokalisera mer precist var problemen finns. 
 
5.4 Felkällor 
I den bästa av världar hade detta arbete fått fortgå över ett helt år så att fler provtagningar på 
fler områden hade kunnat göras. Det är svårt att dra slutsatser från en enda provtagning, 
därför är det fördelaktigt att ha tillgång till Skellefteå kommuns data. De har provtagit och 
kontrollerat sjön sedan många år tillbaka, även om provtagningarna varierat något under 
åren. När variationer över tid skulle kollas på så upptäcktes att många provtagningar är 
gjorda, men det handlar ofta om olika djup och provpunkter så i slutändan blev det inte 
många prov kvar som var representativa.  
 
Det är tacksamt att jobba med en sjö där mycket data och information finns, dock var det 
svårt att veta om alla värden är rimliga eller om skrivfel kan förekomma i de äldre 
provtagningarna. Ett exempel på detta var att provtagningarna åren 2015 visade sig heta 
2051, det ett lätt fel att göra och går därför att diskutera kring om något av datavärdena också 
är felskrivna. Hade arbetet gjorts om igen hade mer krut lagts på sediment och kolla 
utbredningen av syrefria bottnar, då hade möjligen riskområdena kunna pekats ut mer 
specifikt. 
 



 

5.5 Slutsats 
Övergödningsproblematiken i Skråmträsket fortsätter. Provtagningarna som gjordes i 
samband med denna rapport visar att Skråmträsket har fortsatt höga halter fosfor i vatten 
och sediment samt har periodvis syrefria bottnar. Internbelastningen i sjön är inte 
koncentrerad till enbart de djupa områdena av sjön, provtagningar på grundare områden 
visar liknande problematik med internbelastning. När fosforfraktionering av sedimenten 
utfördes visade det sig att den högsta andelen fosfor är fastlagd, förutom på de djupare 
områdena där den mobila fosforn dominerar. Dessutom visar resultatet ett samband mellan 
hård vind och höga fosforhalter i vattnet genom så kallas resuspension. Riskområdena för 
internbelastning är både djuphålor och grundare bottnar, även om sammansättningen av 
fosforförrådet varierar något. 
 
För att rehabilitera en övergödd sjö med internbelastning finns det flera olika metoder att 
använda sig av. Kostnaderna varierar mycket beroende på bland annat t.ex. sediment och 
vattenkemi. Vissa åtgärder såsom muddring och aluminiumfällning är en engångskostnad 
medan utpumpning och syresättning kräver både installationskostnad och 
underhållskostnad. 
 
Sammanfattningsvis så är både utpumpning och aluminiumbehandling möjliga åtgärder i 
sjön. Men i dagsläget är inte en åtgärd aktuell just för att det skulle krävas lite extra 
provtagningar och kontroller innan rehabilitering. Det är fullt möjligt att använda t.ex. en 
aluminiumbehandling om något/några år men det är inte något som bör göras utan att ha 
undersökt de grunda bottnarna mer. Eftersom att syrebrist och höga fosforhalter fanns även i 
det grunda området skulle det vara intressant att göra en översikt på hela sjön för att 
hitta ”hotspots” eller konstatera att det är hela sjön som är ett enda stort riskområde. Det 
skulle vara roligt att åtgärda en sjö som Skråmträsket, just för att sjön har många ögon på sig 
och möjligen skulle kunna bli ett föregångsexempel när det kommer till rehabilitering av en 
så pass liten och grund sjö som ligger så långt norrut. 
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