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Abstract 
The aim of this study was to investigate whether the water chemistry in lake Lillsjön have 
changed significantly due to human impact of surrounding areas. Lake Lillsjön is located 
outside the central parts of Östersund. It is an important recrational area, and has great 
natural values, among other things it is habitat for several species of Chara stoneworts. 
Chara requires clear calcareous water, high pH, relatively low levels of nitrate-nitrogen and 
low phosphorus concentrations. Lake Lillsjöns is recepient for surface water from a nearby 
commercial and industrial area, as well as melt water from an adjecent snow dump. 
Compared to ten other Chara-lakes in the region, lake Lillsjön shows higher concentration 
of total phosphorus and higher water colour. The study concludes that the surface water 
from surrounding areas, as well as melting water from the snow dump, are the main 
sources of the higher concentration of total phosphorus in lake Lillsjön. While the colour of 
the incoming water only shows a weak difference compared to the water colour of the 
reference lakes, the source of the higher water colour cannot be established. The water of 
lake Lillsjön can not be consider a suitable habitat for Chara. 
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Förord 
 
Som biologstudent med inriktning mot miljö- och naturvårdsarbete blev jag intresserad när 
jag genom kontakt med Albin Månsson, miljöinspektör och biolog på Östersunds kommun, 
fick veta om arbetet med Östersunds kommuns översiktsplan för 2040, om planerna på ett 
naturreservat vid Lillsjön, och om behovet av att i samband med detta undersöka hotade 
arters status i området. Jag har valt att undersöka vattenkvaliteten i Lillsjön med hänsyn 
till kransalgernas krav på livsmiljö. Det har varit ett väldigt lärorikt projekt. Att 
självständigt planera och genomföra fältarbetet, med allt vad det innebär, har varit otroligt 
roligt och gett mig många erfarenheter. Jag hoppas att min rapport kommer vara till nytta 
vid arbetet med skyddsföreskrifter och skötselplan för det blivande naturreservatet. Jag vill 
rikta ett stort tack till Albin för otroligt professionellt upplägg av projektförslag till 
examensarbete, samt för god information och handledning längs vägen. Ett lika stort tack 
till min handledare vid Umeå universitet, Jonatan Klaminder, för en aldrig sinande 
entusiasm, handfasta råd som har lett arbetet framåt, samt uppmuntrande ord som fick mig 
i mål. Tack till laboratorieassistent Carola Sjögren för handledning vid mina provanalyser, 
och för att jag fick vara nyfiken och frågvis om arbetet i labbet. Tack kransalgsexpert 
Anders Langangen, Oslo, för tips och information. Sist men inte minst vill jag också tacka 
alla som ställt upp som fältassistenter, lånat ut utrustning och hjälpt till med praktiska 
grejer under och kring fältarbetet; Martin Arvidsson, Johan Råghall, Ylva Moberg, Jonas 
Mixter, Johanna Westgard och Jennie Wadman.  
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1. Inledning 
 
Bildandet av ett naturreservat vid Lillsjön, i utkanten av de centrala delarna i Östersund, 
har lyfts fram som en prioriterad åtgärd, när Östersunds kommun arbetar med en ny 
översiktsplan (Östersunds kommun 2013A). Motiveringen är att långsiktigt bevara 
Lillsjöns betydelse som rekreationsområde, samt de höga naturvärden som finns där 
(Östersunds Kommun 2013A). Kalkrika sjöar som Lillsjön gynnar kransalger av släktet 
sträfsen (Chara) och Lillsjön är troligen den mest kransalgsrika sjön i Jämtlands län 
(Blindow och Langangen 1995). Lillsjön är även en av två sjöar i Jämtlands län där den 
rödlistade arten spretsträfse (Chara rudis) har påträffats (Bengtsson och Hedman 2009, 
Blindow och Langangen 1995). Spretsträfse klassas enligt ArtDatabankens rödlista som 
Sårbar (VU) och ett av de största hoten mot arten anses vara övergödning som följd av 
ökad närsaltsbelastning (Gärdenfors 2010, Naturvårdsverket 2009). Lillsjön är belägen 
intill ett industri- och handelsområde, med ett avrinningsområde som omfattar både 
dagvattnet från industri- och handelsområdet och smältvattnet från en snötipp, där snö 
från större delen av centrala Östersund deponeras (Östersunds kommun 2012 och 
2013B). Det finns därför anledning att misstänka att Lillsjöns vattenkemi är i förändring 
på grund av mänsklig påverkan. 
 
Olika arter av kransalger har påträffats i ytterligare ett fyrtiotal sjöar i Jämtlands län, till 
största delen arter av det kalkkrävande släktet Chara (Blindow och Langangen 1995). 
Detta i samband med en inventering 1994, då ett slumpmässigt urval av kalkrika sjöar 
undersöktes (Blindow och Langangen 1995). Sedan dess har inga fler länsomfattande 
undersökningar gjorts, men med de kalkrika bergarter som utgör bergrunden i stora 
delar i Jämtlands län (SGU 2013), finns det skäl att anta att vid mer utförliga 
inventeringar skulle fler kransalgssjöar påträffas (Langangen 2012, muntl.). Sjöarna från 
inventeringen 1994 fungerar som referenssjöar i den här studien. 
 
Kransalger av släktet Chara påträffas främst i kalkrika, oligotrofa sjöar1 
(Naturvårdsverket 2009). Kalkrik berggrund vittrar när den utsätts för kolsyra löst i 
vatten, och kalciumjoner frigörs tillsammans med vätekarbonatjoner (Ekv.1). 
 
CaCO3 (s) + CO2 + H2O -> 2HCO3

- + Ca2+      Ekv. 1. 
 
Kransalger kan effektivt omvandla vätekarbonatjoner (HCO3

-) till koldioxid för sin 
fotosyntes, och gynnas därför i sjöar med högt pH, där vätekarbonatjoner utgör den 
största delen löst kol. Det mest effektiva utnyttjandet av HCO3

- sker vid pH 8 – 9. 
Dessutom använder sig kransalgerna av kalciumjoner i omvandlingsprocessen, vilket 
effektiviserar upptaget och ger dem en konkurrensfördel mot annan 
undervattensvegetation. Som en restprodukt i processen fälls olösligt kalciumkarbonat 

                                                 
1 ”Kalkrika, oligomesotrofa vatten med bentiska alger” finns med med i EU:s habitatdirektiv, bilaga 1, med 
koden 3140, och det svenska kortnamnet kransalgssjöar (Naturvårdsverket 2009 och 2013). 
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ut på kransalgernas växtdelar (McConnaughey m.fl. 1994, McConnaughey 1998). I 
kransalgssjöar minskar halten av kalciumjoner ofta under juni-augusti, som en följd av 
fotosyntesen hos kransalgerna (McConnaughey m.fl. 1994, Pelechaty m.fl. 2010). 
Generellt gäller dock kalciumhalter >44mg Ca2+/l för en typisk kransalgssjö (Forsberg 
1965). 
 
Den typiska kransalgssjön är, förutom kalkrik, även klar och näringsfattig, med ett 
siktdjup som är stort i förhållande till sjöns djup (Naturvårdsverket 2009). Siktdjup och 
ljuskvalitet beror av koncentrationen partiklar i vattnet, och även till partiklarnas 
ljusabsorberande och spridande förmåga (Jansson och Broberg 1994). Växtplankton 
dämpar mer ljus än lösta oorganiska partiklar eller dött organiskt material (detritus), vid 
liknande koncentrationer (Blindow m.fl. 2002, Scheffer 1998). Kännetecknande för 
eutrofa sjöar är att biomassan domineras av växtplankton, ljustillgången på botten 
försämras vilket leder till att Chara som växer i låga och täta mattor på botten av en sjö 
minskar i utbredning allteftersom siktdjupet försämras (Blindow 1992, Klosowski m.fl. 
2006, van den Berg m.fl. 1999). I figur 1 B och C illustreras skillnaden i ljustillgång och 
dominerande växtsamhälle i en klar, respektive i en grumlig sjö. 
 
I grunda sjöar, är kransalgerna inte lika beroende av stort siktdjup, och har visat sig 
kunna konkurrera med växtplankton även vid högre näringsstatus i sjön (Ibelings m.fl 
2007, Scheffer 1998, van den Berg m.fl. 1999). I sötvatten är fosfor nästan uteslutande 
det begränsande ämnet. Stor extern tillförsel av fosfor leder till eutrofiering, med 
algblomning och syrefria bottnar som följd (Bydén m.fl, 2003, Jansson och Broberg 
1994). I områden med hög jordbruksproduktion är läckage av fosforhaltigt konstgödsel 
nästan alltid anledningen till eutrofiering (Blindow m.fl. 2002, Ibelings m.fl. 2007, Kufel 
och Ozimek 1994, van den Berg m.fl. 1999). Kransalger har, där de förekommer med 
täckningsgrad >30%, visat sig motverka effekterna av eutrofiering i sjöar med gradvis 
ökad näringstillförsel (Blindow m.fl. 2002, Jeppesen m.fl 1994, van den Berg m.fl. 1999). 
På vissa håll har kransalgerna fortsatt dominera bottnarna även vid så höga 
totalfosforhalter som >100µg/l (Ibelings m.fl. 2007, van den Berg m.fl. 1999). 
Kransalgerna verkar begränsande på tillväxten av växtplankton, och håller därmed sjön i 
ett klarvattenstadium, trots fosforkoncentrationer som normalt leder till kraftigt 
eutrofiering (Ibelings m.fl. 2007, Klosowski m.fl. 2006, Naturvårdsverket 1999, van den 
Berg m.fl. 1999). Det finns en rad olika förklaringsmodeller till hur Chara påverkar 
växtplanktonproduktionen. Vissa arter av Chara har i experiment visat sig kunna ta upp, 
och lagra, både tillgängligt fosfor och kväve väldigt snabbt vid ökad tillförsel, och på så 
sätt begränsat fosfortillgången för växtplankton (Kufel och Ozimek 1994, Pereyra-Ramos 
1981). Genom att många arter av Chara är vintergröna och har långsam nedbrytning tar 
det lång tid innan de organiskt bundna näringämnena återförs till vattenmassan 
(Pereyra-Ramos 1981). Kransalgernas låga och tätt växande mattor bidrar till en 
snabbare sedimentation, samt hindrar sedimenterade näringsämnen från att virvla upp 
och återföras till systemet (Scheffer 1998, Blindow m.fl. 2002, Klosowski m.fl. 2006, 
Nõges m.fl.2003, Ibelings m.fl. 2007). Bottnar som koloniseras av Chara har dessutom 
en god syretillgång, och i sådana förhållanden binds fosfor hårt till ämnen i sedimentet, 
vid högt pH främst i kalciumsalter (Jansson och Broberg 1994). 
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Central för teorin kring kransalgernas näringsbegränsning är alltså att den pelagiska 
växtplanktonproduktionen och därmed grumligheten, ökar i näringsrika vatten, vilket 
leder till minskad ljustillgång för de bottenlevenande kranslagerna. I Figur 1 A 
(modifierad utifrån den som presenteras i Scheffer 1998) illustreras detta samband 
schematsikt med två olika kurvor, som representerar grumligheten som funktion av 
näringstillförsel i sjöar med respektive utan bottenvegetation.  I en sjö utan 
bottenvegetation ökar grumligheten hastigt till följd av ökad fosforhalt, eftersom 
växtplanktontillväxten inte hindras (Figur 1 A och C). I en sjö där kransalger är 
närvarande förhindras växtplanktontillväxten, och sjön grumlas inte lika snabbt (Figur 1 
A och B). När grumligheten ändå, vid en viss näringshalt i sjön, når en kritisk gräns för 
kransalgernas utbredning finns inget som begränsar tillväxten av växtplankton, och det 
krävs mycket lägre fosforhalt för att åter nå den klarhet som krävs för kransalgernas 
återetablering i sjön.  
 

 
 

Figur 1.  A) Konceptuell figur som visar hur den kritiska nivån för kransalgernas utbredning varierar som en 
funktion av näring och grumlighet i en sjö med bottenvegetatation (heldragen kurva) och i en sjö utan 
bottenvegetation (streckad kurva) (modifierad efter Scheffer 1998). När grumligheten i en kransalgssjö (B) 
är under den kritiska nivån kommer tillräckligt med ljus ner till botten där kransalgerna växer, men vid 
grumlighet och växtalgsproduktion över den kritiska gränsen (C) finns ingen bottenvegetation då ljuset 
absorberas i vattenmassan ovanför kransalgerna. Som de tunna pilarna visar måste fosfornivåerna då 
minska till lägre nivåer än vid kransalgernas försvinnande, för att de åter ska kunna kolonisera sjön. 

 
 
En studie av Klosowski (m.fl. 2006) leder till slutsatsen att det inte är fosforhalterna i sig 
i de övergödda sjöarna, utan snarare att fosforhalterna leder till ökad grumlighet som 
utgör ett hot mot kransalgerna. Studien anger färgtal på 15-20mg Pt/l som de kritiska 
värdena för kransalgerns försvinnande i de undersökta sjöarna (Klosowski m.fl. 2006).  
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Näringsfattiga kransalgssjöar i Jämtlands län är i huvudsak omgivna av skogsmark, 
övergödningsproblematiken är inte densamma som för slättsjöar i och med att de i första 
hand tillförs fosfor som är bundet till humusämnen och andra organiska föreningar 
(Jansson och Broberg 1994, Riksinventeringen 2000, Vattenwebben SMHI 2013). 
Värdet för färgtal i en sjö indikerar mängden humusämnen och löst järn eller mangan i 
en sjö, men påverkas även av suspenderade ämnen (Bydén m.fl. 2003). Det finns därmed 
en stark koppling mellan färgtal och ljusförhållanden, men hur kranslagernas förekomst 
varierar som en funktion av vattnets färg är dock inte studerat i samma utsträckning som 
näringstillgång och pH. 
 
Även i en sjö som blir allt grumligare kan Chara fortfarande växa, men begränsas då till 
de grundare delarna. Klart vatten uppstår lokalt kring kransalgsbestånden, medan 
grumligheten kvarstår i de djupare delarna (van den Berg m.fl. 1999).  I alltför grunt 
vatten finns risken att kransalgerna att påverkas negativt av mekanisk stress, till exempel 
i samband med isläggning eller vind- och vågpåverkan. De större arterna inom släktet 
Chara, som en skottstorlek på 1 - 4mm i diameter, däribland spretsträfse, klarar den här 
störningen sämre. Samtidigt kan de inte växa i de djupare delarna om siktdjupet är för 
litet. Det finns därför risk att det är de större arterna som försvinner först från de sjöar 
som börjat bli grumliga (Blindow 1992).  
 
Lambert och Davy (2011) kritiserar att så många studier enbart fokuserar på fosforhalter 
i samband med kransalgssjöar. De menar att till skillnad från fosforkoncentrationerna, 
som mest troligt endast har indirekt påverkan på kransalgers utbredning, så har ökade 
koncentrationer av nitratkväve visat sig verka direkt begränsande på Charas tillväxt och 
utbredning. Chara har i laboratorieexperiment visat sig ha den högsta relativa tillväxten 
vid nitratkvävehalter nära 0.5mg/l. Vid högre halter minskar både Charas tillväxt och 
utbredning. Halter >6mg/l är lika begränsande för kransalgerna som total avsaknad av 
tillgängligt nitartkväve. Det finns alltså anledning att inkludera nitratkväve som en 
påverkande faktor i undersökningen av kransalgssjöar. 
 
De ämnen som är knutna till primärproduktionen i en sjö, kommer att uppvisa andra 
halter under sommaren, än i de prover som tas i vintertid i den här studien. Ovan nämns 
att kalciumhalterna minska något i kransalgsrika sjöar (McConnaughey m.fl. 1994 och 
McConnaughey 1998). pH kan istället bli något högre i och med en ökad förbrukning av 
koldioxid, färgtalen kan öka något med tillförsel av humus och ökad pelagisk produktion. 
Främst påverkas halterna av nitratkväve och totalfosfor. Nitratkväve utgör den 
växttillgängliga formen av kväve, och kan minska ner mot halter nära noll, i och med att 
primärproduktionen kommer igång (Jansson och Broberg 1994). Halten av totalfosfor är 
lite mer komplex, med stor pelagisk primärproduktion kommer den antagligen öka 
betydligt under sommaren (Jansson och Broberg 1994, Scheffer 1998) medan den i en 
sjö med stor närvaro av kransalger som håller växtplanktonproduktionen nere, 
förmodligen inte kommer att få någon ökning (Blindow m.fl. 2002). Detta är dock inte 
något som kommer att diskuteras i någon större utsträckning i den här studien, då den 
jämför vintervärden i olika sjöar. 
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1.1. Syfte 
Syftet med arbetet är att undersöka om Lillsjöns vattenkvalitet är tillräckligt god för att 
bevara kransalgerna i sjön på lång sikt, eller om de är nära en kritisk gräns för sin 
utbredning (Figur 1). Ett annat syfte är att undersöka om kommunens åtgärder för att 
förbättra kvaliteten på det vatten som tillförs Lillsjön från närliggande områden är 
tillräckliga, eller om detta vatten påverkar kransalgerna negativt. 
 
Då Lillsjöns vatten har utsatts för en mänsklig påverkan och en försämrad vattenkvalitet 
de senaste åren, ställer jag följande hypoteser. 1) Lillsjöns vatten skiljer sig från andra 
Chara-sjöar i Jämtland, avseende de faktorer som har påverkan på kransalgernas 
utbredning (totalfosfor, pH, kalcium, nitrat och färgtal); 2) Vattnet som kommer via 
bäckar till Lillsjön har en vattenkemisk sammansättning som inte lämpar sig för 
kransalger. 
 
Om mina hypoteser visar sig korrekta skulle det innebära att det finns skäl att misstänka 
att kransalgsamhället i Lillsjön är hotat. 
 
 

2. Material och metod 
 
2.1 Områdesbeskrivning 
Lillsjöns naturområde ligger cirka tre kilometer från Östersunds centrum. De är ett 
populärt rekreationsområde bland boende i närheten, och fungerar även som en grön 
korridor mellan de centrala delarna av staden, och skid- och naturområdet vid 
Spikbodarna. Årligen planteras röding och regnbågslax in i sjön (Blomkvist 2013, 
muntl.), och att fiska här är både gratis och populärt. Lillsjön är även en populär badsjö 
med brygga och badplats.  
 
Under 1970-talet var fosfor- och kvävehalterna mycket höga i Lillsjön, och sjön befarades 
växa igen. Orsaken ansågs vara smältvatten från den dåvarande snötippen, samt spill- 
och dagvatten från närliggande industriområde. Åtgärderna mot detta var att rusta upp 
avloppsnätet, samt leda om vatten från industriområde och snötipp direkt till Storsjön, 
som har en väsentligt större vattenvolym. Eftersom även en dämning togs bort i 
samband med denna åtgärd, så minskade Lillsjöns omloppstid och vattenvolym, 
vattenytan sänktes och stora kalkblekeområden torrlades. I början av 2000-talet dämdes 
sjön på nytt, och det ursprungliga avrinningsområdet återskapades, nu med ett system 
av miljödammar för att rena vattnet från handels- och industriområdet. Snötippen 
flyttades till nuvarande plats (se Figur 2.1), och smältvattnet samlas upp i en 
sedimenterande damm innan det tillförs Lillsjön via en delvis grävd bäck, och som 
grundvatten översilande myrmark. Sedan 2000-talet har grundvattnet i den kallkälla 
(Haglundskällan (P5) se Figur 2) som är belägen mellan snötippen och Lillsjön, visat på 
högre färgtal, järn- och manganhalter än tidigare. Lillsjöns ytvatten har i samband med 
våravsmältningens ”surstöt” påvisat något lägre pH för varje år (Månsson, muntl. 2013, 
Östersunds kommun 2011, Östersunds kommun 2013B). Lillsjön får förutom ovan 
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nämnda miljödammar även ta emot vatten från två ytvatten; Övrebäcken (P4) som 
rinner även förbi bostadsområdet Lillsjön, och en bäck (P3) från skogsområdet vid 
Spikbodarna norr om E14, se Figur 2.1 (Östersunds kommun 2012).  

 
 
Figur 2. Djupkarta över Lillsjön, med provpunkter för bäckar (P1, P2, P3, P4 och P6) samt en kallkälla (P5). 
Väster om sjön ligger snötippen och dess sedimenteringsdamm, vars vatten rinner ner i Lillsjön via bäck 
(P6) och som grundvatten (P5). Industriområdet ligger utanför bilden, men miljödammen syns i bildens 
övre vänstra hörn.  

 
 
Lillsjön har ett maxdjup på omkring 8 meter. De sydvästra delarna av sjön har ett djup  
<0.5 meter, och var delvis torrlagda fram tills dagvattnet leddes tillbaka in i sjön i början 
av 2000-talet (Östersunds kommun 2011 och 2013B). Figur 2 visar djupet i olika delar av 
sjön. Siktdjupet uppmättes 2008 till 3 meter, och förekomst av spretsträfse noterades 
ned till 2 meters djup (Bengtsson och Hedman 2009).  
 
2.2 Referenssjöar 
Under sommaren 1994 inventerades kalkrika sjöar i Jämtlands län och i 45 av dessa 
påträffades kransalger (Blindow och Langangen 1995). Varje sjö kategoriserades under 
inventeringen efter trofinivå och växtsamhälle, så kallad sjötyp (Almqvist 1929, Blindow 
och Langangen 1995). Lillsjön konstaterades vara en övergångstyp mellan Chara-sjö och 
den mer näringsrika, nate-dominerade Potamogeton-sjötypen (Blindow och Langangen 
1995). I den här studien ska vattenprover från Lillsjön, samt mätdata för det vatten som 
tillförs Lillsjön, jämföras med vattenprover från tio kransalgssjöar i Jämtlands län. Dessa 
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referenssjöar har valts ut bland de sjöar där kransalger påträffades 1994 (Blindow och 
Langangen 1995). Samtliga referenssjöar hör antingen till sjötypen Chara-sjö (C) eller 
till övergångstypen (PC). I Figur 3 är de utmärkta på karta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3. Karta över Jämtlands län, som visar de tio provtagna sjöarnas lokalisering.  
 
Samtliga referenssjöar, liksom Lillsjön, ligger i områden med kalkrik dolomitberggrund 
(SGU, 2013). Uppskattningsvis omges referenssjöarna till största delen av skogsmark, i 
vissa fall även någon form av mindre jordbruk, en uppskattning som stöds av data från 
SMHI:s databas (vattenwebb.smhi.se). De flesta av referenssjöar är små, med en yta 
under 50ha, ett par till och med endast ett par hektar. Ett fåtal av referenssjöarna är 
kända som grunda fågelsjöar, och inför risken att sjöarna är för grunda för att ta 
vattenprover från is, utan att kontaminera proverna med bottensediment, så valdes även 
ett par sjöar ut i reserv.  
 
2.3 Provtagning 
Respektive sjö provtogs med hjälp av en Ruttner-provtagare genom borrat hål i isen. 
Figur 4. visar bilder från provtagning. Proverna togs på ett djup av en meter. Ändsjön på 
Frösön visade sig vara väldigt grund, provtagaren dunsade i botten vid flera försök. 
Provet togs, men resultaten användes inte i analyser då det kan antas att bottensediment 
virvlade upp vid provtagningstillfället, och provet därför är missvisande. I Norderåssjön, 
ytterligare en väldigt grund sjö, togs provet i istället i sjöns utlopp. Detta för att det inte 
gick att borra hål i isen utan att komma i botten, vilket ledde till att vattenprov med 



8 

 

Ruttner-provtagare blev starkt grumliga. Två av de utvalda sjöarna var i de närmaste 
bottenfrusna, och ersattes av två andra, där prover kunde tas utan problem.  
 
Prover för undersökning av totalfosforhalt förvarades i 150ml syratvättade flaskor, 
medan obehandlade 250ml flaskor användes för provtagning av pH, färgtal, nitrat och 
kalciumprover. Samtliga vattenprover togs mellan den 14 och 19 januari 2013, och 
flaskorna med prover förvarades svalt och mörkt i upp till 7 dagar, innan de analyseras i 
laboratorium. 

 
Figur 4. A) Ruttnerprovtagare och (B) provtagning med Ruttnerprovtagare från is. (C) Flaskor som 
användes vid provtagning (en syratvättad för analys av fosfor och en vanlig för övriga vattenkemiska 
parametrar). 
 
2.4 Analyser av prover 
Proverna analyserades ofiltrerade. pH mättes med pH meter efter att temperaturen på 
provet höjts i vattenbad till en temperatur av 25±2ºC enligt standardmetod SS 02 81 22. 
Totalfosfor innefattar såväl löst organisk fosfor, som partikulärt bunden och löst 
oorganisk fosfor. För att omvandla de organiska och oorganiska fosforföreningarna till 
fosfat kokas provet i sur miljö (1.5 ml 4.5 M H2SO4 per 150ml prov tillsattes) med 0.23-
0.25g kaliumperoxidisulfat per 25 ml prov. Mängden fosfat i lösningen bestämdes sedan 
genom att absorbansen med ammonimmolybdat mättes i spektrometer med 50 mm 
kyvett, enligt standarden SE-EN 1189. Totalfosforhalten bestämdes mot ett 
standarddiagram med absorbans på y-axeln och fosforhalt på x-axeln. Färgtal bestämdes 
genom visuell uppskattning med hjälp av en kompatator enligt standardmetoden SS-EN 
ISO 7887.  Färgtalen angavs i mg Pt/l, på 5mg när mellan 5-30mg/l, och på 10mg/l när 
mellan 30-70mg/l. Enheten mg Pt/l hänvisar till standardiserad färglösning av 
klorplatinajon. Kalcium bestämdes genom atomabsorptionsspektrofometri i flamma 
enligt standard SS 028161-2. Mängden nitratkväve analyserades med hjälp av 
jonkromatografi, standardmetod SS-EN ISO 10304-1, där jonerna går genom en 
separationskolumn och konduktiveteten mäts för de olika negativt laddade jonerna.  
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2.5 Mätdata från Östersunds Kommun 2012 
Lillsjön får sitt vatten från flera håll, och för värden från dessa användes mätdata från 
provtagningar gjorda 2012 av Östersunds kommun (Bilaga 1). Provpunkterna visas i 
Figur 2.1. Provpunkt (P1) är belägen i bäcken som rinner till Lillsjön från 
miljödammarna med dagvatten från industri- och handelsområden. Provpunkt (P2) är 
ett dike vid handelsområdet Lillänge strax innan det sammanstrålar med bäcken från 
Spikbodarna, provpunkt (P3). Övrebäcken med provpunkt (P4) rinner förbi Lillsjöns 
bostadsområde och sedan ut i Lillsjöns östliga del. Haglundskällan (P5) är belägen 
nedanför snötippen, och det grundvatten som bubblar upp där kan antas ha liknande 
värden som det grundvatten som tillförs Lillsjön. Provpunkt (P6) togs i den bäck som 
transporterar smältvatten som inte sipprar ner i grundvattnet, från snötippens 
sedimenteringsdamm till Lillsjön. Samtliga mätdata finns presenterade i Bilaga 1. 
Östersunds kommun har tagit prover under hela året 2012, dessa data presenteras också 
i Bilaga 1, och även tillsammans med resultaten från studien, som analyser av vissa 
värdens variationer över året. För jämförande av Lillsjöns vatten med referenssjöarna 
användes förutom det vattenprov som togs i januari 2013, i samband med studien, 
kommunens mätdata från februari och mars 2012, tagna i Lillsjöns ytvatten samt utlopp 
(Bilaga 1). 
 
2.6 Statistiska analyser 
Alla dataserier testas för normalfördelning med ett Kolmogorov-Smirnov test, med 95% 
signifikansnivå (α=0.05). För att testa studiens två hypoteser gjordes jämförande 
analyser av mätserier med normalfördelade data med ett parametriskt t-test, och för de 
som inte uppfyllt kriterierna för normalfördelning, användes det icke-parametriska 
Mann Whitney Rank Sum test. För båda testerna gäller 95% signifikansnivå (α =0.05), 
om inget annan anges. 
 
Det parametriska t-testet användes vid jämförelse av totalfosfor i referenssjöarna och 
Lillsjön, av totalfosor i referenssjöar och bäckar, av kalciumhalter i referenssjöar och 
bäckar, av pH i referenssjöar och Lillsjöns vatten, samt för jämförelse av färgtal mellan 
referenssjöar och bäckar. För nitrathalter, samt för färgtal i Lillsjön jämfört med 
referenssjöarna, användes ett Mann-Whitney Rank Sum test. Inga jämförelser gjordes av 
kalciumvärden mellan Lillsjön och referenssjöarna, då det saknades tillräckliga mätdata 
från Lillsjön.  
 
 

3. Resultat 
 
3.1 Provtagningsresultat 
 
3.1.1 Referenssjöarna 
De opåverkade kransalgssjöarna i Jämtlands län hade totalfosforhalter mellan 1-8 µg/l, 
och nitratkvävehalter mellan 0.08-0.91 mg/l. Kalciumhalten i referenssjöarna varierade 
mellan 44-79 mg/l. Alla sjöar hade basiskt vatten, med pH som varierar mellan 7,4 och 
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8,2.  Samtliga sjöar var mer eller mindre klara sjöar med färgtal som varierar mellan 5 – 
30mg Pt/l. Resultaten redovisas i Tabell 1, tillsammans med provpunkternas koordinater 
samt respektive sjötyp, enligt inventeringen 1994 av Blindow och Langangen (1995).  
Tabell 1 visar även det högsta och det minsta värdet för alla faktorer, som ett riktmärke 
för inom vilka värden kransalger förekommer. Dessa värden finns även med i 
sammanställning i Bilaga 2. 
 
3.1.2 Lillsjön 
Vattenprovet som togs i Lillsjön under januari 2013 presenteras i Tabell 2, tillsammans 
med Östersunds kommuns mätdata från februari och mars 2012. Totalfosfor varierade i 
de olika provtagningarna mellan 7-10 µg/l. Koncentrationerna för nitratkväve låg mellan 
0.05 och 0.76  mg/l.  För kalciumhalter i Lillsjön finns tre värden; det som togs i januari 
2013, och i mars 2012 i Lillsjöns ytvatten, 62 mg/l respektive 65 mg/l, och i utloppet av 
Lillsjön i mars 2012, 66 mg/l. De tre värdena ligger inom spannet för kalciumhalter 
uppvisade i referenssjöarna. Lillsjön hade pH värden som liknar de för referenssjöarna, 
med värden mellan 7.7 och 7.9. Värden för färgtal varierade mellan 35-60 mg Pt/l, 
samtliga högre än referenssjöarnas högsta värden.  
 
Tabell 1. Provdata från de tio kransalgsjöarna i Jämtland som har använts som referenssjöar. Sjöarna 
presenteras med namn, koordinater (RT90) samt sjötyp enligt klassificering gjord av Blindow och 
Langangen (1995). 

Namn: Koordinater, RT90: Tot.fosfor Nitratkväve Kalcium  pH Färgtal  Sjötyp: 

  x Y (µg/l) (mg/l) (mg/l)   (mgPt/l)   

Edestjärnen 7029417 1406685 5 0,15 44 7,9 15 PC 
Valsjön 7024932 1401905 4 0,61 60 7,8 20 PC 
Myckeltjärn 7030081 1451043 2 0,80 75 7,8 10 C 
Vitsjön 6986390 1440159 6 0,17 55 7,7 5 C 
Norderåssjön 7038538 1454485 3 0,91 64 7,7 15 C 
Näckstatjärnen 6980483 1435725 8 0,26 79 7,8 30 PC 
Ynntjärnen 6988314 1443718 1 0,14 54 8 5 C 
Locknesjön 6986565 1450905 2 0,19 51 8,2 5 C 
Ållertjärn 6993690 1446214 4 0,08 56 7,4 20 C 
Högsta och minsta värdet: 1-5   0,08-0,91  44-79  7,4-8,2 5 - 30    
 

 
3.1.3 Bäckvatten som tillförs Lillsjön 
Halterna av totalfosfor i vattnet som rinner ut i Lillsjön, Tabell 3, varierade mellan låga 
värden som liknar dem i referenssjöarna i några av provpunkterna, och betydligt högre i 
andra. Haglundskällan (P5), diket vid Lillänge (P2), samt Övrebäcken (P4) hade värden 
mellan 5-13 µg/l. Miljödammen (P1), bäcken från Spikbodarna (P3) och smältvattnet 
från snötippen (P6) hade däremot mellan dubbelt och tredubbelt så höga halter som 
referenssjöarna, värdena varierade mellan 24-31 µg/l. Halterna av nitratkväve varierarde 
mellan 0.004 mg/l i Haglundskällan och 0.550 mg/l i vattnet som kommer från 
snötippen. Kalciumhalterna varierade mellan 54-100mg/l.  Värden för pH i det vatten 
som tillförs Lillsjön varierade mellan 7.7 och 8.2. Färgtalen varierade kraftigt mellan de 
olika provpunkterna; alltifrån 10 mg Pt/l i diket vid Lillänge (P1), till det tiodubbla 100 
mg Pt/l i smältvattnet från snötippen (P6).  
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Tabell 3.2. Vintervärden för Lillsjöns ytvatten och utlopp. *) Prover tagna i januari 2013, övriga mätdata från 
Östersunds kommuns provtagning under 2012.  

Totalfosfor 
 (µg/l) 

Nitrat 
 (mg/) 

Kalcium  
(mg/l) pH 

Färgtal 
 (mg Pt/l) 

7* 0,76* 62* 7,8* 40* 

7 0,05 - 7,9 35 

9 0,15 65 7,8 40 

8 0,06 - 7,8 40 

10 0,32 66 7,7 60 

 
 
 
Tabell 3.3. Resultat för vattenprover från det vatten som rinner ut i Lillsjön, mätdata från Östersunds 
Kommuns provtagning 2012. 

  
Totalfosfor 

(µg/l) 
Nitrat 
(mg/l) 

Kalcium 
(mg/l) 

pH 
 

Färgtal 
(mg Pt/l) 

(P1), miljödamm 31 0,155 99 7,9 20 

(P2), dike Lillänge 9 0,198 100 8,2 10 

(P3), bäck Spikbodarna 24 0,128 83 8,1 40 

(P4), Övrebäcken 13 0,179 65 8,2 30 

(P5), Haglundskällan 5 0,004 88 7,6 20 

(P6), smältvatten snötipp 27 0,550 60 7,6 100 

 
 
3.2 Statistiska analyser  
 
3.2.1 Hypotes 1, vattenkvalitet i Lillsjön 
När totalfosforhalterna i Lillsjön jämfördes med referenssjöarnas värden visade de sig 
ligga signifikant högre (p=0.002), Tabell 4. Det fanns däremot ingen signifikant skillnad 
mellan nitratkvävehalter i Lillsjön och de i de opåverkade kransalgssjöarna i Jämtland 
(p=0.351). Inga statistiska analyser kan göras av kalcium då mätserien innehöll för få 
provtagningar (n=3), men alla värden låg inom spannet för referenssjöarnas 
kalciumhalter. Den statistiska analysen visade att inga signifikanta skillnader fanns 
mellan pH i referenssjöarna och i Lillsjön (p=0.916). Samtliga värden för färgtalen i 
Lillsjön var högre än färgtalen i referenssjöarna, skillnaden stöds statistiskt (p<0.001). 
Färgtalen i Lillsjön är signifikant högre än värdena för referenssjöarnas färgtal. 
Resultaten från de statistiska beräkningarna visas i Tabell 4. Östersunds kommuns 
mätvärden från hela året 2012 presenteras i Bilaga 1. 
 
Tabell 4. visar p-värden från statistiska jämföranden med referenssjöarna för Lillsjön respektive det vatten 
som rinner ut i Lillsjön. De faktorer som uppvisat en signifikant skillnad (p<0.05) är markerade med fet stil. 

  Tot-P Nitrat  Kalcium  pH Färgtal 

Lillsjön 0.002 0.351 - 0,916 <0,001 

Bäckar, diken, kallkälla 0,002 0,377 0,007 0,362 0,052 
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3.2.2 Hypotes 2, vattenkvalitet i tillrinningen 
Det vatten som tillförs Lillsjön visade sig ha signifikant högre halter totalfosfor än 
referenssjöarna (p=0.002), Tabell 4. När halterna av nitratkväve i vattnet som rinner ut i 
Lillsjön jämfördes återfanns inga signifikanta skillnader (p=0.362). Samtliga 
provpunkter uppvisade högre halter av kalcium än referenssjöarna och detta kan även 
stödjas statistiskt. Kalciumhalterna var signifikant högre i vattnet som rinner ut i Lillsjön 
än i de opåverkade referenssjöarna (p=0.007). Värden för pH i bäckar, diken och 
kallkälla låg inom spannet för värdena i referenssjöarna, och uppvisade därmed inga 
signifikanta skillnader (p=0.362). Provpunkterna för Spikbodarna (P2), Övrebäcken (P4) 
och smältvattnet från snötippen uppvisade mycket högre färgtal än referenssjöarnas 
värden, men när värden från samtliga provpunkter jämfördes med referenssjöarna 
statistiskt var skillnaden endast svag (p=0.052).  
 
Enligt studiens resultat har Lillsjön signifikant högre totalfosforhalter och signifikant 
högre färgtal än referenssjöarna. Resultaten för dessa två faktorer som presenterades i 
Tabell 1, Tabell 2 och Tabell 3, illustreras i ett jämförande stapeldiagram i Figur 5. 
 

 
Figur 5. Halten av totalfosfor och värdet för färgtalen skiljer sig signifikant mellan referenssjöarna, i figuren 
markerade som nummer 1-9, och Lillsjön. Mellan referenssjöarna och  provpunkterna P1 – P6, fanns en 
signifikant skillnad gällande halterna av totalfosfor, men bara en svag tendens till skillnad mellan färgtalen. 
Smältvattnet (P6) uppvisar dock mycket höga värden, och dess betydelse för färgtalen i Lillsjön kan inte 
uteslutas.    
 
 

4. Diskussion 
Det finns ett väl undersökt samband mellan ökade fosforhalter och kransalgers 
försvinnande, men större delen av alla studier rör sjöar i jordbruksområden, där läckage 
av gödningsmedel leder till ökad närsaltbelastning med eutrofiering som följd.  I sådana 
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sjöar har kransalger visat sig motverka effekterna av övergödning, främst i grunda sjöar, 
och det finns dokumenterade fall där kransalgerna håller sjöns vatten klart vid så höga 
fosforhalter som 100µg/l (Ibelings m.fl. 2007, van den Berg m.fl. 1999). Däremot är det 
inte de ökade fosforhalterna i sig som förhindrar kransalgernas tillväxt. Klosowski m.fl. 
(2006) har visat att fosforhalterna, egentligen bara är avgörande när de, genom ökad 
växtplanktonproduktion, leder till ökade färgtal. För sjöar med till största delen 
skogsmark i avrinningsområdena, tillförs fosfor främst bundet till organiskt material 
(Jansson och Broberg 1994). Det skulle kunna innebära att växtplanktonproduktionen 
under sommaren bara bidrar till en del av grumligheten, och att resten beror av 
humusämnen som tillförts sjön.  
 
Ovan nämnda studie av Klosowski m.fl. (2006) anger att kransalgerna minskade vid 
färgtal på 15-20 mg Pt/l. Detta stämmer dåligt överens med den här studiens resultat. 
Prover tagna vintertid i opåverkade kransalgssjöarna, visar färgtal på mellan 5-
30mgPt/l. Klosowskis m.fl. (2006) studie visar sommarvärden för färgtal. Vattnets färg 
blir då ett resultat av växtplanktonproduktionen i sjön. Växtplankton har en större 
dämpande effekt på ljustillgången än oorganiska partiklar och dött organiskt material 
(Blindow m.fl. 2002, Scheffer 1998). Då pelagisk primärproduktion helt kan uteslutas i 
sjöarna i den här studien, beror färgtalen på mängden humusämnen och andra 
suspenderade ämnen, samt halten järn och mangan i vattnet. Det kan därför antas att 
höga färgtal i skogssjöar inte påverkar kransalger negativt på samma sätt som då 
färgtalet främst orsakas av växtplankton, vilket är fallet i många slättsjöar i 
jordbrukslandskap. Sambandet mellan fosforhalter och högre färgtal ser alltså inte ut på 
samma sätt som i sjöar med övergödningsproblematik, vilket gör att fosfor är den enskilt 
viktigaste faktorn för kransalger i skogssjöar på det sätt som studier visat för sjöar i 
jordbrukslandskap.  
 
Vintervärdena för vattnets färg i Lillsjön ligger mellan 40-60mgPt/l (Tabell 2 samt Figur 
5). I samband med länsstyrelsens inventering i september 2008 uppmättes ett siktdjup 
på 3 meter, vid färgtal på 46 mg Pt/l. Mätdata från provtaging utförd av Östersunds 
kommun som presenteras i Bilaga 1 visar att vattnets färg under sommarmånaderna ökar 
till nästan det dubbla (Figur 6). Vintervärdena utökas sommartid med ytterligare 
tillförsel av humusämnen, men antagligen även en betydande pelagisk 
primärproduktion. Det går inte att utesluta att detta leder till ett försämrat siktdjup 
under sommaren, vilket för Lillsjöns del betyder mindre än 3 meter. Lillsjön utgör, som 
tidigare nämnts, habitat för den rödlistade arten spretsträfse (Chara rudis).  Spretsträfse 
kan vid klart vatten växa på djup ned till 7 meter (Naturvårdsverket 2009), Lillsjön har 
ett djup på omkring 8 meter (Figur 2). Vid siktdjupet på 3 meter, påträffades spretsträfse 
vid ett maxdjup omkring 2 meter (Bengtsson och Hedman 2008). Studier har visat 
liknande resultat, Charas maxdjup är mindre än siktdjupet (Blindow 1992, van den Berg 
m.fl. 1999). Spretsträfse, och även taggsträfse som förekommer i Lillsjön, hör till de 
större kransalgsarter (skottstorlek 1-4mm) som inte klarar av för grunda växtplatser. De 
förekommer inte på djup < 1 meter, då de påverkas negativt av störningar till följd av 
isläggning och vindpåverkan (Blindow 1992).  Från djupkartan över Lillsjön (Figur 2) 
kan utläsas att ett växtdjup på mellan 1 och 2 meter innebär en relativt liten växtyta i 



14 

 

Lillsjön. Ett ytterligare försämrat siktdjup under sommarmånaderna, skulle kunna leda 
till att spretsträfse, och även andra arter, får en försämrad tillväxt, och på lång sikt 
kommer att minska i utbredning.  
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Figur 6. Kurvan visar hur färgtal i Lillsjön, Övrebäcken (P4) samt snötippens smältvatten (P6) varierar 
under perioden februari – augusti.  (Mätdata från Östersunds kommun 2012) 

 
Totalfosforhalterna i Lillsjön är högre än vad som kan antas vara lämpligt för kransalger, 
den här studien visar dessutom att halterna av totalfosfor i vattnet som rinner ut i 
Lillsjön har högre halter (Tabeller 1 - 3), det kan därför antas att kransalgerna i Lillsjön 
påverkas negativt av tillfört vatten. Vad det gäller de höga färgtalen är värdena i Lillsjön 
högre än i referenssjöarna, men det kan inte slås fast att det är vattnet som rinner ut i 
Lillsjön som bidrar till detta. Lillsjöns vatten har signifikant högre färg (p<0.001) än 
referenssjöarnas, medan det vatten som tillförs Lillsjön endast visar en svag tendens till 
skillnad (p=0.052) mot referenssjöarnas värden. Källan till de höga färgtalen kan alltså 
finnas internt i Lillsjön, till exempel skulle bottensedimentet kunna utgöra en källa till 
lösta organiska ämnen, mangan och järn i sjön. Några säkra slutsatser om sedimentet 
som källa till färg går inte att dra utifrån den här studiens data. Det går heller inte att 
utesluta att en yttre källa påverkar färgtalet i Lillsjön. Snötippens smältvatten visar 
värden på 100 mgPt/l, det vill säga betydligt högre färg än övriga bäckars värden (Figur 
5). Ett så högt värde ger en färg som kan jämföras med en kopp te (Bydén m.fl. 2003). 
Det går inte att fastslå att snötippen som enskild källa vintertid, påverkar färgtalet i 
Lillsjön, men det går inte heller att bortse från dess betydelse för färgen på vattnet i 
Lillsjön. Dessutom har tidigare studier av vattnet från snötippen visat att halterna av 
mangan och järn har ökat i grundvattnet sedan snötippen fick sin nuvarande lokal under 
1980-talet enligt en miljörapport från Östersunds kommun (2011). Medelvärdet för 
halten järn under perioden 2008-2011 var 0.44 mg/l, och för mangan 0.46 mg/l under 
samma period (Östersunds kommun 2011), vilket är koncentrationer som bedöms som 
”måttliga” och ”mycket höga” (Naturvårdsverket 1999). Då endast vintervärden bedöms 
verkar det mycket troligt att snötippen har stark påverkan på Lillsjöns färgtal, men 
Bilaga 1 visar mätvärden för provpunkterna P1 – P6 tagna under ett helt år. Under 
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sommaren då Lillsjön har sina högsta färgtal, >60 mg Pt/l, har snötippens färgtal sjunkit 
till <50 mg Pt/l. Istället uppvisar Övrebäcken mycket höga färgtal >100 mg Pt/l vid den 
här tidpunkten (Figur 6). Koncentrationer och färgtal ger en uppfattning om vilka bäckar 
som kan tänkas ha påverkan på vattenkvaliteten i Lillsjön, men för att fastslå i vilka 
mängder olika ämnen tillförs Lillsjön från olika yttre källor måste även flödenas 
variationer över året studeras.  
 
Halterna av kalcium i bäckarna visade värden som var signifikant högre än 
referenssjöarnas halter (tabell 4). Högre kalciumhalter i sig utgör med största 
sannolikhet inget hot mot kransalgerna, då de snarare gynnas av kalkrikt vatten 
(McConnaughey, m.fl. 1994, Naturvårdsverket 2009). Däremot skulle det kunna antas 
att vatten från omkringliggande marker lakar ur kalciumjoner ur marken, vilket på sikt 
skulle kunna orsaka lägre buffringskapacitet.  Östersunds kommun (2011) rapporterar 
om att pH har minskat sedan snötippen placerades intill Lillsjön under 1980-talet. 
Framförallt under våravsmältningen uppvisas allt lägre pH för varje år, vilket också tyder 
på en försämrad buffringsförmåga i området. I nuläget visar pH inga signifikanta 
skillnader mot referenssjöarnas värden, men det finns alltså en indikation på att pH 
skulle kunna försämras på sikt. En lägre halt av vätekarbonatjoner skulle göra att Chara 
tappar den fördel arterna har genom att kunna utvinna koldioxid ur vätekarbonatjoner 
på ett effektivare sätt än annan undervattensvegetation (McConnaughey m.fl. 1994).  
 

5. Slutsats 
Idag renas det dag- och smältvatten som tillförs Lillsjön handels- och industriomdråde, 
samt snötippen, av ett system av miljödammar, sedimentationsdammar, mindre 
vattenfall och inplanterade växter. Åtgärderna fokuserar främst på att behålla Lillsjöns 
goda kvalitet som fiske- och som badsjö (Östersunds kommun 2013B). Då ett av målen 
med att göra Lillsjön till naturreservat är att bevara dess höga naturvärden och 
skyddsvärda arter, däribland kransalgerna (Östersunds kommun 2013A), finns det skäl 
att fråga sig om dessa är tillräckliga med hänsyn till de kransalger som växer i Lillsjön. 
En inventering som gjordes 2008 av länsstyrelsen i Jämtland (Bengtsson och Hedman 
2009) visade en relativt god utbredning. Den här studien visar att Lillsjön har halter av 
totalfosfor och färgtal som är signifikant högre än i opåverkade sjöar med Chara (Tabell 
1 - 3 och Figur 5). Även tillrinnande vatten har halter av totalfosfor som inte lämpar sig 
för kransalger, med de högsta halterna i dagvatten från handels- och industriområdet 
och i smältvattnet från snötippen (Tabell 3 och Figur 5) Ökad närsaltsbelastning och 
grumlighet utgör betydande hot mot kransalgerna (Blindow 1992, Blindow m.fl. 2002, 
Ibelings m.fl 2007, van den Berg m.fl. 1999). De åtgärder som idag görs för att förbättra 
vattenkvaliteten i Lillsjön är alltså utifrån kransalgernas krav på livsmiljö, inte 
tillräckliga. 
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Bilaga 1 – Provtagningar gjorda av Östersunds Kommun 2012-02-21 – 2013-08-30 

  Feb Mars April Maj Juni Aug   Feb Mars April Maj Juni Aug 
P1, Miljödamm        P5, Grundvattenprov snötipp      
Kalcium (mg/l)  87,00 69,00 64,00  33,00 Kalcium (mg/l)  88,0000 83,0000 86,0000  79,0000 
Färgtal (mg Pt/l) 20,00 50,00 40,00 35,00  100,00 Färgtal (mg Pt/l) 20,0000 15,0000 20,0000 25,0000 20,0000 20,0000 
pH 7,90 7,60 7,80 8,20 7,90 7,70 pH 7,6000 7,6000 7,6000 7,7000 7,7000 7,6000 
Nitratkväve (mg/l) 0,16 0,32 0,09 0,10 0,10 0,10 Nitratkväve (mg/l) 0,0040 0,0040 0,0040 0,0040 0,0040 0,0040 
Tot-P (µg/l) 31,00 17,00 13,00 15,00 29,00 16,00 Tot-P (µg/l) 5,0000 4,0000 4,0000 3,0000 5,0000 5,0000 
P2.1, Dike Lillänge       P6, Smältvatten snötipp       
Kalcium (mg/l)  100,00 77,00 88,00  84,00 Kalcium (mg/l)  60,0000 69,0000 35,0000  24,0000 
Färgtal (mg Pt/l) 10,00 20,00 30,00 25,00 30,00 25,00 Färgtal (mg Pt/l)  100,0000 50,0000 30,0000 50,0000 130,0000 
pH 8,20 7,80 8,10 8,30 8,30 8,20 pH  7,6000 7,7000 8,0000 8,1000 7,8000 
Nitratkväve (mg/l) 0,20 1,39 0,72 0,19 0,09 0,04 Nitratkväve (mg/l)  0,5500 1,4700 0,3690 0,1490 0,0850 
Tot-P (µg/l) 9,00 7,00 5,00 6,00 8,00 7,00 Tot-P (µg/l)   27,0000 33,0000 16,0000 36,0000 30,0000 
P2.2, Bäck Spikbodarna       P7, Ytvatten Lillsjön       
Kalcium (mg/l)  83,00 75,00 77,00  76,00 Kalcium (mg/l)  65,000 65,000 57,000  52,000 
Färgtal (mg Pt/l) 40,00 25,00 25,00 20,00 25,00 30,00 Färgtal (mg Pt/l) 35,000 40,000 35,000 70,000 60,000 40,000 
pH 8,10 8,10 8,20 8,30 8,30 8,20 pH 7,900 7,800 8,000 8,300 8,300 8,100 
Nitratkväve (mg/l) 0,13 0,63 0,28 0,09 0,05 0,05 Nitratkväve (mg/l) 0,053 0,147 0,258 0,326 0,063 0,004 
Tot-P (µg/l) 24,00 8,00 4,00 3,00 4,00 5,00 Tot-P (µg/l) 7,000 9,000 9,000 14,000 9,000 6,000 
P2, Gemensamt utlopp i Lillsjön      P4, Utlopp Lillsjön       
Kalcium (mg/l)  99,00 76,00 86,00  82,00 Kalcium (mg/l)  66,0000 54,0000 57,0000  50,0000 
Färgtal (mg Pt/l) 15,00 25,00 30,00 25,00 30,00 30,00 Färgtal (mg Pt/l) 40,0000 60,0000 60,0000 70,0000 70,0000 40,0000 
pH 8,20 8,00 8,20 8,40 8,30 8,30 pH 7,8000 7,7000 8,1000 8,4000 8,4000 8,0000 
Nitratkväve (mg/l) 0,19 1,19 0,61 0,16 0,07 0,04 Nitratkväve (mg/l) 0,0560 0,3160 0,3380 0,2060 0,0060 0,0040 
Tot-P (µg/l) 5,00 7,00 5,00 5,00 6,00 7,00 Tot-P (µg/l) 8,0000 10,0000 7,0000 16,0000 10,0000 7,0000 
P3, Övrebäcken                 
Kalcium (mg/l)  54,00 47,00 53,00  58,00          
Färgtal (mg Pt/l) 30,00 90,00 110,00 100,00 100,00 140,00          
pH 8,20 8,00 8,20 8,30 8,30 8,20          
Nitratkväve (mg/l) 0,18 1,00 1,00 0,35 0,13 0,21          

Tot-P (µg/l) 13,00 10,00 10,00 9,00 11,00 11,00               
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Bilaga 2 Sammanfattning av de olika faktorernas inverkan på kransalger, gränsvärden vintertid och Lillsjöns vattenkemiska status. 
 

Totalfosfor Nitrat  Kalcium  pH Färgtal  
          

Höga halter leder till ökad Nitratkväve utgör den  Närvaro av kalcium gynnar Vid pH vid 8-9 kan krans- Höga färgtal fås vid höga 
halt av växplankton, tillgängliga kvävekällan för kransalger av släktet Chara, då algerna allra effektivast utvinna  halter av järn, mangan 

som grumlar vattent och leder till  växter i sötvattensjöar. kalciumjoner effektiviserar koldioxid ur vätekarbonatjoner eller vid mycket humusämnen 
att kransalger minskar   processen att utvinna koldioxid  (McConnaughey m.fl. 1994)   

    Ur vätekarbonater, och på så     
  Kransalger tillväxer som sätt ger Chara en konkurrens-     

Det är inte fosforhalterna effektivast vid halter på 0.5mg/l  fördel gentemot annan under-  Referenssjöarnas gränsvärden: Färgtalet påverkar siktdjupet  
i sig som verkar  (Lamberts och Davy 2011)  vattensvegetation. 7,4-8,2 negativt 

begränsande på kransalgerna,         
även om det finns ett samband        

    Kransalgssjöar har  Lillsjön och vattnet som tillförs Referenssjöarnas gränsvärden 
  Referenssjöarnas gränsvärden: kalciumhalter >44mg/l Lillsjön har värden som 5-30mgPT/l 

Referenssjöarnas gränsvärden: 0,08-0,91mg/l (Forsberg 1965) liknar referenssjöarnas .   
1-5 µg/l        

       Lillsjön uppvisar högre 
  Varken Lillsjön eller vattnet som Referenssjöarnas gränsvärden:  färgtal än referenssjöarna 

Halterna i Lillsjön och i vattnet tillförs Lillsjön uppvisar värden 44-79mg/l    
som tillförs Lillsjön har högre  som är significant högre än        

högre halter än referenssjöarna.  halterna i referenssjöarna      
  Det vatten som tillförs Lillsjön     

    har kalciumhalter som är     
    högre än de i referenssjöarna.     
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