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Bacterial production in humic ice covered lakes in 
northern Sweden 
 

Erik Magnusson 
 
 

Abstract 
 
The main purposes of this study were to 1) quantify bacterial production in winter during ice 
conditions, and 2) to compare these production measures with values measured from 
summer and open water conditions in three humic lakes situated in northern Sweden. 
Another purpose of this study was to 3) examine whether clear-cutting significantly affected 
bacterial production or water chemistry in two lakes situated in catchments were a large part 
of the forest had been removed through logging compared to an undisturbed reference lake. 
In winter (March/April 2014), the bacterial production ranged from 0, 7 - 2, 2 µgC/L/day and 
in the summer of 2013 the production values was 4 – 10 times higher. The main reason for 
lower bacterial production in winter was ascribed to lower water temperatures as well as to 
older and more recalcitrant DOC, as there were no significant differences in total dissolved 
nitrogen or DOC concentration or -quality, that could explain a lower production compared 
to summer. It was not possible to detect any effects of the clear-cutting using the approach of 
only comparing between the lakes situated in clear-cut watersheds, with an undisturbed 
reference lake. 
 
Key words: bacterial production, DOC, surface waters.  
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1 Inledning och bakgrund 
 
Sjöar har stor betydelse för klimatet på regional och global skala. Dels genom att de påverkar 
värme och vattenutbyte med atmosfären men även p.g.a. att de har en stor inverkan i den 
globala kolcykeln, vilket i sin tur påverkar växthuseffekten och jordens klimat (Tranvik et al. 
2009, Jonsson et al. 2006). Vilka faktorer som styr och påverkar klimatförändringarna är 
idag en av vår tids största miljöfrågor (IPCC 2007).  Viktiga växthusgaser som koldioxid, 
metan och kväveoxider produceras och konsumeras i sjöar genom mikrobiella processer och 
enligt Tranvik et al. (2009) visar nya analyser att sjöar är mycket viktiga när det gäller 
transport, förvaring och utgasning av respirerat terrestert kol till atmosfären. Förmodligen är 
sjöarnas betydelse i den globala kolcykeln inte proportionell mot den relativt lilla landyta de 
utgör, utan de är viktigare än deras geografiska areella proportion i det avseendet (Tranvik et 
al. 2009).   
 
Heterotrofa bakterier fyller två viktiga funktioner i akvatiska ekosystem (del Giorgio och Cole 
1998). De respirerar löst organiskt material (DOM/DOC=dissolved organic matter/carbon) 
till koldioxid, samt producerar bakteriell biomassa genom att konsumera löst organiskt 
material. Detta möjliggör att kolet som finns i det lösta organiska materialet, genom 
bakteriell assimilering och produktion, förs vidare till högre trofiska nivåer, p.g.a. de betas av 
högre organismer i den pelagiska näringsväven (Berggren, Laudon och Jansson 2007, 
DeBruyn et al. 2004). I humösa sjöar med ett stort inflöde av alloktont löst organiskt kol 
mobiliseras en stor del av energin och kolet i födoväven av heterotrofa bakterier (Jansson et 
al. 2000). Studier har visat att 30-70 % av det organiska kolet i alla trofiska nivåer i klara, 
humösa, så väl som mesotrofa sjöar kan ha ett terrestert ursprung (Jansson et al. 2007). Den 
bakteriella produktionen leder till att bakteriellt producerat kol förs vidare till zooplankton 
och sekundära konsumenter, via betning av encelliga protozoer. När dessa senare dör, samt 
genom exudatmobilisering av växtplankton, återgår löst organiskt material till vattenmassan 
och kolet cirkulerar och omsätts i den mikrobiella loopen (Figur 1) (Azam et al. 1983, 
DeBryun et al. 2004).  

 
Figur 1. Schematisk bild över den traditionella födokedjan och den mikrobiella loopen. Figur från DeBruyn et al. 
(2004). 
 

Det är viktigt att förstå hur den bakteriella produktionen och respirationen av organiskt 
material begränsas och varierar under naturliga förhållanden. Dels för att öka kunskapen om 
betydelsen av säsongsmässiga variationer, men även för hur framtida klimatscenarier kan 
påverka koldynamiken i sjöar. Wilhelm et al. (2013) skriver att det har bedrivits limnologisk 
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forskning i Lake Erie i nordöstra USA med avseende på olika mikrobiella parametrar som 
cellrikedom, biomassa, diversitet samt förhållanden mellan betning och viral cellnedbrytning  
i flera decennier, men att de flesta av dessa studier utförts från sen vår till tidig höst. 
Liknande studier, och därmed kunskaper och information, från vinterförhållanden är 
knapphändiga (Wilhelm et al. 2013).  
 

Enligt Karlsson, Ask och Jansson (2008) är mineraliseringsprocesser vintertid relativt dåligt 
förstådda och något som sällan har undersökts i studier av metabolisk balans i sjöar. De 
menar också att även om den metaboliska aktiviteten och respirationen av organiskt material 
är relativt låg på vintern, kan den ha stor betydelse för koldynamiken i sjöar som ligger i 
områden med långa vinterperioder (Karlsson, Ask och Jansson 2008). Eftersom mikrobiell 
aktivitet leder till att växthusgaser bildas (Tranvik et al. 2009) och dessa processer pågår 
även vintertid, leder det till att gaser ackumuleras under isen.  Exempelvis visade Lundin 
(2014) att utgasning av växthusgaser från subarktiska sjöar i norra Sverige sker i stor 
utsträckning vid islossningstillfället, med ca 45 % av det årliga totala utsläppet. Även 
Karlsson et al. (2013) och Karlsson, Ask och Jansson (2008) har visat att en stor mängd 
växthusgaser släpps ut vid islossningstillfället från sjöar vid nordliga breddgrader. 
 
Flera faktorer kan begränsa bakteriell tillväxt som t.ex. tillgång till kväve (N) och fosfor (P) 
(DeBruyn et al. 2004, Dempsey, Morris och Peters 2013) samt tillgång till och kvalitet av 
DOC (Bergström och Jansson 2000, Ågren et al. 2008). Vid stor tillgång till alloktont kol, 
som är fallet i humösa (≈ 15-20 mg DOC*L-1) sjöar, kan produktionen av heterotrofa 
bakterier begränsas av näringsämnen som oorganiskt kväve och fosfor, snarare än tillgång till 
organiskt kol (Jansson et al. 2001). Detta kan leda till att primärproduktionen från 
fotosyntetiska alger minskar, då heterotrofa bakterier är effektiva konkurrenter om 
näringsämnen, i synnerhet vad gäller oorganiskt fosfor (Currie och Kalff 1984). 
 
Temperatur är också en faktor som har visats begränsa bakteriell produktion, åtminstone i 
marina system (Pomeroy och Wiebe 2001, Kirchman, Moran och Ducklow 2009,). Små 
temperaturförändringar över en lång tid kan leda till att omsättningen av enzymer ändras 
(Pomeroy och Wiebe 2001) och därmed påverka mikroorganismerna. På kortare 
tidsperspektiv (dagar till veckor) är det främst taxonomiska faktorer, inte fysikaliska som 
kontrollerar den mikrobiella sammansättningen i vattenmassan (Wilhelm et al. 2013). Hur 
stor del av kolet i en akvatisk födoväv som härrör från heterotrof bakteriell produktion (grad 
av alloktoni) avgörs även till stor del av den bakteriella tillväxteffektiviteten, d.v.s. andelen av 
kolet bakterierna konsumerar som bidrar till bakteriell tillväxt och inte avgår som koldioxid 
från respiration (Berggren, Laudon och Jansson 2007). Bakteriell tillväxteffektivitet (BTE) 
definieras som; BTE = BP/(BP+BR), där BP = bakteriell produkton och BR = bakteriell 
respiration (Berggren, Laudon och Jansson 2009).  Enligt Berggren, Laudon och Jansson 
(2007) finns det dock ingen konsensus med avseende på vad som begränsar den bakteriella 
tillväxteffektiviteten i akvatiska system, men tillgängligheten och kvaliteten på det organiska 
kolet, samt tillgång på oorganiskt fosfor och kväve är, enligt del Giorgio och Cole (1998), 
förmodligen viktiga begränsande faktorer.   
 
Sammansättningen av DOC varierar mellan olika vattensystem beroende på 
ursprungsmaterial, landskap och klimat (Dempsey, Morris och Peters 2013). Hur biologiskt 
tillgängligt DOC är varierar, där en del är svårnedbrutet medan annat är lättare att bryta ned 
och man kan klassificera DOC generellt utifrån vilken källa det härrör från (Dempsey, Morris 
och Peters 2013).  Autoktont DOC produceras genom aktiv utsöndring av både fotosyntetiska 
och heterotrofa organismer eller genom betning och detta DOC tenderar att ha ljusare färg 
samt lägre molekylär vikt (Dempsey, Morris och Peters 2013). Alloktont DOC härrör ofta från 
svårnedbrytbart terrestert växtmaterial samt mikrobiella restprodukter och läcker ofta ut 
från humuslager i jordar och omkringliggande våtmarker till sjöar och vattendrag (Berggren, 
Laudon och Jansson 2007, Laudon et al. 2011, Dempsey, Morris och Peters 2013). Alloktont 
DOC tenderar att ha högre molekylär vikt samt en mörkare färg och består ofta av tanniner 
samt fulvo- och humussyror (Wallis och Ladd 1983). 
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Löst organiskt material (DOC) är extremt komplext och heterogent och det är i princip 
omöjligt att separera dess olika beståndsdelar och identifiera den kemiska 
sammansättningen (Fu et al. 2006). Därför brukar DOC karaktäriseras genom att analysera 
dess optiska egenskaper och dess molekylvikts fördelning (Fu et al. 2006). Löst organiskt 
material innehåller många funktionella grupper med liknande struktur som flera aromatiska 
ämnen som fenoler, anilin, benzoesyra etc., som absorberar ljus i UV-spektra vid 254- och 
280 nm (Fu et al. 2006). Därför används absorbansen vid dessa vågländer ofta i studier för 
att karaktärisera DOM/DOC (Fu et al. 2006). Den molekylära vikten på DOC tenderar att 
påverka vid vilket ljusspektra höga absorbanser ges (Ågren et al. 2008), där tyngre molekyler 
absorberar ljus vid högre våglängder (Berggren, Laudon och Jansson 2007). Höga värden för 
SUVA254, d.v.s. ultraviolett absorbans vid våglängd (254 nm/m)/[DOC(mgC/L)]), indikerar 
ett mer aromatiskt DOC (Weishaar et al. 2003, Fu et al. 2006), som generellt har lägre 
biotillgänglighet och utgör ett sämre substrat för bakterietillväxt jämfört med alifatiskt DOC 
med lägre SUVA254 värden (Ågren et al. 2008).   
 
1.1 Påverkan från skogsavverkning 
Vattenkemin i sjöar och vattendrag kan påverkas avsevärt om en stor del av skogen i 
avrinningsområdet avverkas (Kreutzweiser, Hazlett och Gunn 2008). Läckaget av 
näringsämnen (N och P) till sjöar och vattendrag från markerna kan öka, då upptaget av 
växter i avrinningsområdet har minskat (Finér et al. 2003), samt p.g.a. näringsämnen frigörs 
via nedbrytningen av hyggesrester (Palviainen et al. 2004). Hydrologin i 
avrinningsområdena kan vidare förändras som konsekvens av bortförandet av träd p.g.a. att 
interceptionen från trädkronorna förvinner, samt att den minskade transpirationen från 
träden leder till att grundvattennivån och avrinningen ökar (Schelker et al. 2013). Efter 
slutavverkning har en ökat export av kol från marker till sjöar och vattendrag i avverkade 
områden observerats (Schelker et al. 2012), vilket kan leda till att DOC koncentrationen i 
ytvatten ökar (Schelker et al. 2012 och 2013, Laudon et al. 2009). Den ökade exporten av 
näringsämnen och kol är ofta som störst första året efter avverkningen, men det kan ta upp 
till 10-20 år innan belastningen på sjöar och vattendrag är nere på nivåer som innan 
avverkningen (Palviainen et al. 2014).   
 
Flera faktorer påverkar hur stor effekten från avverkningen blir på vattenkemin (Palviainen 
et al. 2014). Några exempel är intensiteten på avverkningen, huruvida det markbereds eller 
ej, storleken på den avverkade ytan, avståndet till sjöar och vattendrag, men även klimatet, 
avrinningsområdets topografi och markens egenskaper (Palviainen et al. 2014). En 
långtidsstudie i Finland visade att när en liten andel (< 10 %) av avrinningsområdets 
skogsarea har avverkats blir påverkan på vattenkemin minimal (Palviainen et al. 2014). När 
större andel (> 30 %) av avrinningsområdets skogsarea slutavverkats kan en signifikant ökad 
export av totalt kväve och fosfor mm. från markerna till sjöar och vattendrag vara aktuell i 
mer än 10 år efter slutavverkning. 

1.2 Syfte 
Det huvudsakliga syftet med detta examensarbete var att kvantifiera bakteriell produktion i 
istäckta sjöar i Västerbottens inland. För att undersöka eventuella skillnader mellan sommar 
och vinter jämfördes även bakteriell produktion samt tillgängliga vattenkemiska data med 
sommarvärden från 2013. Ytterliggare ett syfte var att jämföra bakteriell produktion och 
vattenkemiska data från två sjöar, där en stor andel av skogen i avrinningsområdet har 
avverkats, med värden från en referenssjö utan avverkad skog, för att se om skillnader fanns 
mellan sjöarna och om dessa kan vara en konsekvens av avverkningarna.  
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2 Material och metod 

2.1 Områdesbeskrivning 
Sjöarna som provtagits ligger i sydöstra delen av Västerbottens län i norra Sverige (Figur 2). 
Alla sjöar är relativt små (tabell 1), humösa och lågproduktiva. Berggrunden i området vid 
samtliga sjöar domineras av gnejsiga, sura intrusiva bergarter som t.ex. granit, granodiorit 
och monzonit, samt kvarts-fältspatrika sedimentära bergarter som sandsten och gråvacka 
(SGU 2014a). Jordarterna i avrinningsområdena domineras av ett varierande mäktigt 
moräntäcke, tunna till osammanhängande jordtäcken på berg samt inslag av torv (SGU 
2014b). Andel myrmark varierar mellan de olika avrinningsområdena med ca 27 % för sjö 1, 2 
% för sjö 7 och ca 37 % för sjö 8 (Klaus, muntl. 2014) 
 

 
Figur 2. De undersökta sjöarnas geografiska läge. Andel avverkad yta är rödmarkerad i de avrinningsområdena 
där det var aktuellt. I avrinningsområdet omkring referenssjön (Sjö 1 Övre Björntjärn) för undersökningen var 
ingen skog avverkad. Notera skillnaden i skala på flygbilderna. 
 
Tabell 1. Geografisk information om sjöarna. 

  
1 Övre Björntjärn 7 Lillsjöliden 8 Struptjärn 

Koordinater 
(SWEREF 99) 

N:7116100 
E:684084 

N:7084779 
E:677693 

N:7107322 
E:719285 

Avverkad andel (%) 0,0 44,5 19,6 

Sjöandel (%) 1,5 2,7 3,7 

Sjöarea (ha) 4,8 0,8 3,1 

Avrinningsområde 
(ha) 

324,9 29,2 83,2 

Andel myrmark (%) 27 2 37 
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Vegetationen i de olika sjöarnas avrinningsområden är typisk för Västerbottens inland och 
domineras av boreal barrskog, även om mindre arealer blandskog med inslag av lövträd 
förekommer. Ingen skog har avverkats i avrinningsområdet för sjö 1 och den fungerar som 
referens för jämförelser mellan bakteriell produktion, samt för jämförelser mellan övriga 
undersökta vattenkemiska parametrar för att påvisa eventuella effekter från 
skogsavverkningarna.  I avrinningsområdet till sjö 7 (Lillsjöliden) har 44,5 % av ytan 
avverkats, och i avrinningsområdet till sjö 8 (Struptjärn) har 19,6 % av ytan avverkats (tabell 
1), vilket motsvarar ca 58 respektive 40 % av den totala skogsarealen i områdena (Figur 2) 
(Klaus, muntl. 2014). Avverkningarna skedde under januari och februari 2013. 
 
Årsmedelnederbörden i undersökningsområdet är 700-800 mm och årsmedelavdunstningen 
är ca 300–400 mm för nuvarande normalperiod som sträcker sig från 1961-1990 (SMHI 
2014). Antal dagar sjöarna är istäckta kan jämföras med medelvärdet för isläggning från 
SMHIs isläggningsstationer vid Storselsjön (X:707300, Y: 161486 RT90) och Kroksjön 
(X:715541, Y:160614 RT90) som också ligger i Västerbottens inland i närheten av sjöarna i 
undersökningen. Dessa sjöar är istäckta 193 respektive 208 dagar per år (SMHI 2014). 
 
Sjöarnas respektive vattenomsättningstid beräknades till ca 2,5, 4 och 5 månader, för sjö 1, 7 
och 8, enligt formel (1), där Tyr är omsättningstiden i år, Vsjö är volymen i m3 på sjön och Q är 
flödet genom sjön, d.v.s. avrinningen (nederbörd-avdunstning) i m, multiplicerat med 
avrinningsområdets area i m2 per år.   
 

                                                                             (1)                                                   

2.2 Fältarbete 
Proverna inhämtades 25 mars från sjö 7, 26 mars från sjö 8 och 1 april 2014 från sjö 1. 
Vattenprover för analys hämtades med en Ruttnerhämtare från den djupaste lokalen från tre 
nivåer, epilimnion, hypolimnion och metalimnion, där gränserna för de olika nivåerna 
avgjordes utifrån temperaturprofilen. Djuplokalen i sjöarna var känd sedan tidigare och 
lokaliserades med hjälp av GPS. Istjockleken mättes med en tumstock i borrhålet. 
Temperatur och syrgaskoncentration mättes med en YSI-ProODO in situ, där värden avlästes 
vid 0,5, 1,0, 1,5 m djup och sedan vid varje hel meter i vattenpelaren, till alldeles ovanför 
botten.  Vattenproverna förvarades mörkt och kallt fram tills analys, vilket skedde några 
timmar efter provtagning. 
 
Vattenprovet för epilimnion togs alldeles under iskanten i sjö 7, och vid 1,1 och 1 m djup i sjö 
1 och 8. Proverna för de andra djupen togs efter temperaturprofilen (Figur 3). Metalimnion-
provet togs där temperaturen började stiga och detta skedde vid ca 2 m djup i sjö 1, 1 m djup i 
sjö 7 och 3 m djup i sjö 8. Hypolimnionproverna togs där temperaturen hade överstigit 3 °C, 
vid 6 m, 4 m och 2 m djup i sjö 1, 7 och 8. 

2.3 Laborationer 

2.3.1 Bakteriell produktion 
Bakteriell produktion mättes genom att tillsätta en radioaktiv isotop i form av tritium-leucin 
(L-[3, 4, 5-3H(N)]) enligt en metod utvärderad av Simon och Azam (1989) och som beskrivs i 
Wetzel och Likens (1991). Metoden bygger på att leucin inkorporeras i bakteriernas DNA, vid 
proteinsyntesen när de tillväxer, och därför kan radioaktivt leucin användas för att 
kvantifiera den bakteriella produktionen, eller mängd kol per tidsenhet de omsätter (Wetzel 
och Likens 1991). För varje provtagen sjönivå gjordes tre replikat, där resultatet jämfördes 
mot en kontroll. I kontrollprovet avbröts bakterieproduktionen direkt (med ättiksyra (TCA)) 
efter tillsatts av leucin, medan de andra proverna stod i en timme i en klimatkammare i in-
situ temperatur. Efter en timme avbröts bakterietillväxten, på samma sätt som för kontrollen, 
och radioaktiviteten mättes med en Beckman Coulter LS 6500 Multi-Purpose Scintillation 
Counter. När värden på aktiviteten för alla prover tagits fram räknades dessa om till 
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bakteriell produktion i enheten µgC/L/timme, med hjälp av Microsoft Excel, enligt 
beskrivning i Wetzel och Likens (1991). 

2.3.2 Vattenkemiska analyser 
Laborationer för att analysera de vattenkemiska parametrarna: löst organiskt kol (Dissolved 
Organic Carbon (DOC)), totalt löst kväve (TDN) och total fosfor (TP), samt 
absorbansmätningar utfördes av personal på EMG vid Umeå Universitet. Vattnet filtrerades 
genom ett 0,45 µm filter, varefter det analyserades för koncentration DOC och TDN i en 
Hach IL-550, efter att det oorganiska kolet bubblats bort med syrgas och proven surgjorts. 
Proverna brändes sedan vid 800 °C och gasen från förbränningen detekterades med en IR-
detektor i analysmaskinen. Fosforkoncentration i vattnet analyserades med en spektro-
fotometer i en 5 cm kyvett enligt SS-EN 1189. Absorbansen mättes med en Jasco V-560 UV-
VIS spektrofotometer, med en upplösning på en nm, för våglängder mellan 200-700 
nanometer i en 10 mm kvarts kyvett och med milli-Q vatten som referens. För att analysera 
DOC utifrån absorbans mätningar användes SUVA254-index (L/mgC/m) samt Abs 
254/Abs365, som ger ett mått på DOC kvalitet (Ågren et al. 2008, Berggren, Laudon och 
Jansson 2007). Vidare analyser av vattenkemiska data var C/P- och C/N-kvot (mg 
[DOC/L]/mg [TP och TDN]/L), som även det kan användas som mått på DOC kvalité 
(Berggren, Laudon och Jansson 2007). 
 
För jämförelser mellan vinter- och sommarvärden med avseende på bakteriell produktion, 
DOC- kvalitet och TDN, tillhandahölls data från sommaren (juni, juli och augusti) 2013, från 
Ann-Kristin Bergström vid Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap (EMG) vid 
Umeå Universitet, som tillsammans med Jan Karlsson (EMG, UmU) är ansvarig för två 
forskningsprojekt som studerar effekter av avverkning på sjöars struktur och 
ekosystemfunktion.  

2.4 Statistiska analyser 
För att undersöka om statistiskt signifikanta skillnader fanns mellan de studerade sjöarna, 
användes ANOVA (analysis of variance), som är ett parametriskt test där variansen på 
medelvärdet från olika dataset jämförs. Om dataseten inte uppfyllde kraven för ett 
parametriskt test, eller om det var för få värden för att utföra ett normalfördelningstest, 
användes det ickeparametriska alternativet Kruskal-Wallis H-test. 
 
Om signifikanta skillnader mellan sjöarna påvisades, användes Students t-test för att testa 
vilken sjö som avvek, förutsatt att dataseten uppfyllde kraven för ett parametriskt test. Ett F-
test användes för att avgöra vilket T-test som skulle användas. Om dataseten inte uppfyllde 
kraven för ett parametriskt test användes Mann-Whitney U-test för att avgöra vilken sjö som 
avvek. 
 
Pearsons produkt moment korrelation användes för att påvisa eventuella korrelationer 
mellan bakteriell produktion och de vattenkemiska och fysikaliska parametrarna SUVA254, 
Abs 254, Abs254/Abs365, C/N- och C/P kvot, TDN, syrgaskoncentration och temperatur. För 
korrelationstester när kraven för ett parametriskt test inte uppfylldes användes Spearman´s 
rank korrelation. 
 
Alla statistiska tester utfördes i Microsoft Excel med en vald signifikansnivå på 0,05. För alla 
ickeparametriska tester visas det kritiska värdet vid respektive resultat. 
 
 
 
 
 
 
 



 

7 
 

3 Resultat 

3.1 Syrgas, temperatur och bakteriell produktion i mars/april 2014 
Istjockleken var för sjö 1, 7 och 8: 62, 57 och 68 cm respektive. Profiler för syrgas samt 
temperatur i vattenpelaren i sjöarna visas i figur 3. Koncentrationen syrgas i den översta 
mätpunkten (0,5 m) varierade mellan sjöarna med 12,26 mg/L i sjö 1, 4,77 mg/L i sjö 7 och 
9,5 mg/L i sjö 8. Syrgaskoncentrationen i sjö 7 sjönk ganska snabbt och var nere på 0 vid 2 m 
djup, d.v.s. vid halva vattendjupet. I sjö 1 och sjö 8 sjönk inte syrgaskoncentrationen lika 
snabbt, men den gick ner till 0 vid fyra m djup i sjö 1, medan den i sjö 8 sjönk till 0,77 mg/L 
syre nere vid botten. Temperaturen varierade från ca 1 °C nära isen i epilimnion till ca 4 °C i 
hypolimnion (Figur 3). 
 

 
Figur 3. Temperatur och syrgasprofiler för de undersökta sjöarna vid provtagningstillfället. 
 
Medelvärdet på aktiviteten från de tre replikat som gjordes per nivå gav en bakteriell 
produktion i sjöarna som varierade från 0,7 µgC/L/dygn i metalimnion i sjö 8, till 2,2 
µgC/L/dygn i epilimnion i sjö 1 (Figur 4). Högst produktion för hela vattenpelaren uppmättes 
i sjö 1 med ett medelvärde på 1,7 µgC/L/dygn med en standardavvikelse på 0,4. Minst 
produktion i vattenpelaren uppmättes i sjö 8 med 1,3 µgC/L/dygn i medelvärde med en 
standardavvikelse på 0,6. Sjö 7 hade 1,5 µgC/L/dygn i bakteriell medelproduktion i 
vattenpelaren med en standardavvikelse på 0,3. 
 

 
Figur 4. Bakteriell produktion för epi-, meta och hypolimnion, med medelvärde och standardavvikelse för varje 
sjö. 
 

Det fanns ingen statistiskt signifikant skillnad i bakteriell produktion mellan sjöarna eller 
mellan epilimnon, metalimnion och hypolimnion inom sjöarna i mars 2014. Kruskal-Wallis 
tester gav ett H-värde på 1,42 vid jämförelse mellan sjöarna och 3,47 vid jämförelse mellan 
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nivåerna. När dessa jämfördes mot ett kritiskt H-värde på 5,60 gällde nollhypotesen, d.v.s. 
ingen skillnad fanns mellan proven.   

3.2 Totalt löst kväve och fosfor 
Koncentrationen av totalt löst kväve (TDN) varierade från 284 µg/L i epilimnion i sjö 7 till 
590 µg/L i epilimnion i sjö 8 (Figur 5). Medelvärdet för TDN i vattenpelaren var för sjö 1: 419 
µg/L, sjö 7: 396,5 µg/L och sjö 8: 575,3 µg/L. Sjö 7 hade den största standardavvikelsen med 
86,4, minst var den för sjö 8 med 11,0 och för sjö 1 var den 52,4 (Figur 5). Det fanns inte 
någon signifikant skillnad mellan sjöarna med avseende på TDN. Med ett Kruskal-Wallis H-
värde på 5,42 som jämfördes mot det kritiska värdet på 5,6 gällde nollhypotesen, d.v.s. ingen 
signifikant skillnad mellan proverna.  
 

 
Figur 5. Koncentration, medelvärde och standardavvikelse för totalt löst kväve (TDN) och total fosfor (TP) per sjö 
och nivå.  

 
Total fosfor (TP) varierade mellan sjöarna med koncentrationer från 12,1 µg/L i metalimnion 
i sjö 7 till 43,5 µg/L i hypolimnion i sjö 1 (Figur 5). Medelvärdet för TP i vattenpelaren var för 
sjö 1: 27,8 µg/L, sjö 7: 15,1 µg/L och för sjö 8: 17,6 µg/L. Högst standardavvikelse beräknades 
det för sjö 1 med 11,2, minst för sjö 8 med 1,4 och för sjö 7 var den 2,5 (Figur 5). Det förekom 
en signifikant skillnad mellan sjöarna med avseende på TP p.g.a. det höga fosforvärdet i 
hypolimnion i sjö 1. Kruskal-Wallis H test gav ett värde på 6,49, som övergick det kritiska 
värdet på 5,60, vilket innebar att nollhypotesen kunde förkastas. Med ett Mann Whitney U-
test kunde det konstateras att sjö 1 hade en signifikant högre koncentration av TP än sjö 7 och 
8 (U ≤ U kritisk).  

3.3 Koncentration och kvalité på DOC 
Medelvärdet på koncentrationen av DOC varierade från 12,6 mg/L i sjö 7 till 29,2 mg/L i sjö 
8 och 24,2 mg/L i sjö 7 (Tabell 2). Absorbansen vid 254 nm samt SUVA254 var lägst för sjö 7, 
medan Abs 254/Abs 365 var högst för sjö 7. Kvoten mellan kol och kväve (C/N) varierade 
från 19,3 i metalimnion i sjö 7 till 60,8 i metalimnion i sjö 1. Kvoten mellan kol och fosfor 
(C/P) varierade från 771,1 i epilimnion i sjö 7 till 1700, 9 i epilimnion i sjö 8. Medelvärden och 
standardavvikelse för DOC, Abs 254nm, SUVA254, Abs254/Abs365, C/N och C/P kvoter visas 
i tabell 2. 
 
Koncentrationen av DOC var relativt jämn mellan nivåerna i sjöarna (Figur 6). I sjö 1 
varierade koncentrationen från 20,6 mg/L i epilimnion till 29,2 mg/L i hypolimnion, i sjö 7 
varierade DOC koncentrationen från 9,6 mg/L i metalimnion till 16,7 mg/l i hypolimnion och 
för sjö 8 varierade det från 27 mg/L i epilimnion till 31,3 mg/L i metalimnion. För sjö 1 och 7 
var det något högre koncentration DOC i hypolimnion jämfört med epilimnion, medan det i 
sjö 8 var högst DOC koncentration i metalimnion. 
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Tabell 2. Medelvärden och standardavvikelse för DOC, absorbans (254nm) samt de kvalitativa undersökningarna 
på DOC. 
  

1 St av (+/-) 7 St av (+/-) 8 St av (+/-) 

DOC 
(mg/L) 

24,21 3,64 12,56 3,02 29,21 1,91 

Abs 
254nm 

1,15 0,17 0,57 0,15 1,37 0,13 

Suva 
254nm 

4,74 0,02 4,49 0,10 4,71 0,16 

Abs254/
Abs365 

3,98 0,05 4,02 0,01 4,00 0,05 

C/N-kvot 57,71 3,34 33,39 9,96 50,84 4,02 

C/P-kvot 952,18 199,32 824,73 64,72 1661, 12 42,74 

 

 
Figur 6. Fördelningen av DOC i Epi-, Meta- och hypolimnion i de undersökta sjöarna. 
 

Kruskal-Wallis H-test gav ett H-värde på 6,49 för DOC, Abs 254 och C/N-kvot, vilket 
översteg det kritiska H-värdet på 5,6 och indikerade att det fanns en signifikant skillnad 
mellan dataseten. För SUVA254, Abs254/Abs365 och C/P-kvot fanns det inte någon 
signifikant skillnad mellan sjöarna, med H-värden på 4,36, 1,16 och 5,6 jämfört med det 
kritiska H-värdet på 5,60. Med Mann-Whitney U-test kunde det konstateras att sjö 1 och 8 
hade signifikant (U ≤ U kritisk) högre värden på DOC, Abs 254 och C/N-kvot än sjö 7. 

3.4 Korrelationer 
Alla jämförda dataset från vintern 2014 uppfyllde kraven för ett parametriskt Pearsons 
produkt-moment korrelationstest. Korrelationskoefficienterna (R-värdena) från testerna, 
samt det kritiska R-värdet de jämfördes mot visas i tabell 3. Det fanns ingen signifikant 
korrelation mellan bakteriell produktion och SUVA254, Abs 254, Abs 254/Abs 365, C/N- C/P-
kvot, TDN, DOC, syre, temperatur, djup eller TP (Tabell 3). Korrelationskoefficienten mellan 
bakteriell produktion och temperatur blev -0,61 (absolutbelopp = 0,61) som jämfördes mot 
det kritiska värdet på 0,666, vilket var den jämförda parametern som var närmast en 
signifikant korrelation. Även för syrgaskoncentration fanns en tendens till korrelation med 
bakteriell produktion. Med ett R-värde på 0,457 som jämfördes mot det kritiska värdet på 
0,666, var dock inte heller det sambandet statistiskt signifikant.  
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Tabell 3. Resultatet av Pearsons produkt-moment korrelation med korrelationskoefficient (R-värde) för samband 
mellan bakteriell produktion (BP) och de jämförda parametrarna. För alla undersökta korrelationer understeg 
|absolutbeloppet| på R-värdet R-kritisk och var därför inte signifikanta. * Korrelationen mellan TP och BP 
testades med Spearman´s rank korrelation p.g.a. ej normalfördelat TP data. 
 

 
R-värde 

 
R-kritisk 

SUVA254 |-0,228| < 0,666 

Abs 254 |-0,294| < 0,666 

Abs 254/Abs365 |0,133| < 0,666 

C/N-kvot |-0,003| < 0,666 

C/P-kvot |-0,105| < 0,666 

TDN |-0,360| < 0,666 

DOC |-0,264| < 0,666 

Syre |0,457| < 0,666 

Temperatur |-0,610| < 0,666 

TP* |0,283| < 0,683 

 

3.5 Jämförelser mellan och mot sommarvärden från 2013 

3.5.1 Sammanfattning av sommarvärden 
Medelvärden och standardavvikelser för juni, juli och augusti 2013 för jämförda 
vattenkemiska parametrar och bakteriell produktion visas i tabell 4. Epilimnion- och 
hypolimnionvärden för respektive sjö visas var för sig. Den högsta bakteriella produktionen 
uppmättes i epilimnion i sjö 8 med ett medelvärde på 13,61 µgC/L/dygn och den lägsta 
produktionen uppmättes i sjö 1 i hypolimnion med 5,44 µgC/L/dygn i medelvärde. 
Medelkoncentrationen av DOC var högst i sjö 8 med 25,53 mg/L i hypolimnion och lägst i sjö 
7 med 14,24 mg/L i epilimnion. Koncentrationen TDN var högst för sjö 8 med 545,44 µg/L i 
epilimnion och i sjö 1 med 424,5 µg/L i epilimnion i medelvärde.  Kol/-kväve (C/N) kvoten 
varierade mellan 29,99 i hypolimnion i sjö 7 och 47,78 i sjö 8 i hypolimnion. Medelvärdet på 
absorbansen vid 254 nm varierade mellan 1,34 i hypolimnion i sjö 8 och 0,70 i epilimnion i 
sjö 7. För kvoten mellan Abs 254 och Abs 365 varierade medelvärdet mellan 3,74 i 
hypolimnion i sjö 8 till 4,00 i epilimnion och även det i sjö 8. Medelvärdet på SUVA254 

varierade mellan 4,77 i hypolimnion i sjö 7 och 5,23 i hypolimnion i sjö 8. Medelvärdet på 
temperaturen i epilimnion sommaren 2013 var i sjö 1: 16,7 °C, sjö 7: 13,8 °C och i sjö 8: 17,2 
°C. I hypolimnion var medeltemperaturen i sjö 1: 6,0 °C, sjö 7: 4,4 °C och i sjö 8: 5,8 °C.     
 
Den enskilt högsta bakteriella produktionen under sommarmånaderna uppmättes i sjö 8 i 
hypolimnion i augusti med 23,6 µgC/L/dygn. Den lägsta produktionen i sjö 8 uppmättes i 
juni i epilimnion med 6,5 µgC/L/dygn. Den enskilt lägsta produktionen för alla sjöarna under 
sommaren 2013 uppmättes i sjö 7 med 4,15 µgC/L/dygn i epilimnion i juli. Högst produktion 
i sjö 7 uppmättes i juni i epilimnion med 8,67 µgC/L/dygn. På sommaren 2013 var den 
bakteriella produktionen i sjö 1 i epilimnion ca 5 ggr högre och i hypolimnion ca 4 ggr högre 
än i mars/april 2014. I sjö 7 var produktionen i epilimnion och hypolimnion ca 4 ggr högre på 
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sommaren 2013 än i mars/april 2014 och i sjö 8 var produktionen ca 6 ggr högre i epilimnion 
och ca 10 ggr högre i hypolimnion på sommaren 2013 än i mars/april 2014.  
 
Tabell 4. Sammanfattning över vattenkemiska data och bakteriell produktion (BP), med medelvärden och 
standardavvikelser för juni, juli och augusti 2013 i Epilimnion och Hypolimnion för sjö 1, 7 och 8. 
 

Sjö 1 7 8 

Nivå Epi Hypo Epi Hypo Epi Hypo 

BP (µgC/L/d) 10,50 5,44 6,25 6,36 13,61 11,41 

St av (+/-) 0,85 0,77 1,66 1,51 6,23 3,56 

Abs254/Abs365 3,99 3,85 3,98 3,75 4,00 3,74 

St av (+/-) 0,02 0,04 0,15 0,13 0,05 0,06 

SUVA 254 5,00 5,07 4,64 4,77 5,00 5,23 

St av (+/-) 0,13 0,15 0,12 0,14 0,12 0,22 

C/N-kvot 45,42 44,02 33,76 29,99 45,15 47,78 

St av (+/-) 5,55 7,92 4,41 6,51 5,99 5,00 

Abs 254(nm) 0,96 1,02 0,70 0,81 1,01 1,34 

St av (+/-) 0,14 0,04 0,08 0,05 0,09 0,13 

DOC (mg/L) 19,21 20,15 14,24 16,89 20,19 25,53 

St av (+/-) 2,77 0,77 1,40 1,29 1,53 1,68 

TDN (µg/L) 424,50 469,59 432,18 545,44 452,27 539,71 

St av (+/-) 49,66 62,78 87,93 68,87 48,92 65,56 

Temperatur (°C) 16,7 6,0 13,8 4,4 17,2 5,8 

St av (+/-) 0,6 1,2 1,1 0,2 1,2 0,9 

 

3.5.2 Statistiska analyser 
Med Mann-Whitneys U-test kunde det konstateras att det i mars/april var signifikant lägre 
BP än i juni, juli och augusti (U ≤ U kritisk). Värdet på SUVA254, var signifikant lägre i 
mars/april 2014 jämfört med sommaren 2013 i två fall. Det ena fallet var vid jämförelse med 
epilimnionvärdet från juni 2013 och det andra fallet var vid jämförelse med 
hypolimnionvärdet från augusti (U ≤ U kritisk). Det var även signifikant högre Abs 254/Abs 
365 i hypolimnion i mars/april än i juni, juli och augusti (U ≤ U kritisk), men inte i 
epilimnion. Värdena i mars/april skilde sig inte (U > U kritisk) från juni, juli eller augusti 
avseende DOC koncentration, Abs 254, TDN eller C/N kvot i varken epilimnion eller 
hypolimnion. Det var i mars/april signifikant lägre temperatur i både epilimnion och 
hypolimnion (U ≤ U kritisk) vid jämförelse mot sommarvärdena.    
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Tabell 5. Resultatet från ANOVA och Kruskal-Wallis H-test för skillnader mellan sjöarna under juni, juli och 
augusti 2013. * Testades med Kruskal-Wallis H-test (Signifikant om H > H-kritisk = 28,87). 

  
Epilimnion 

 
Hypolimnion 

  

BP P = 0,019 Sig P = 0,0016 Sig 

Abs254/Abs365 P = 0,933 Ej sig H *= 2,66 Ej sig 

SUVA254 P = 0,0015 Sig P = 0,0016 Sig 

C/N kvot P = 0,0028 Sig H* = 94,14 Sig 

Abs 254 P = 0,00018 Sig P = 6,64*10-8 Sig 

DOC P = 0,00147 Sig P = 3*10-8 Sig 

TDN P = 0,79 Ej sig P = 0,19 Ej sig 

 
Tabell 6. Resultat från Student´s T-test för skillnader mellan sjöar. * Testades med Mann Whitney U-test. 

 
Epilimnion 

 
Hypolimnion 

 

 
Sjö  Sjö 

 

BP 1 > 7  P = 0,00365 Sig 1 & 7  P = 0,14 Ej Sig 

 
1 & 8   P = 0,1365 Ej sig 1 < 8  P = 0,0027 Sig 

 
8 > 7  P = 0,0133 Sig 8 > 7  P = 0,0039 Sig 

SUVA 1 > 7  P = 0,00661 Sig 1 > 7  P = 0,0053 Sig 

 
1 & 8   P = 0,48 Ej sig 1 & 8 P = 0,114 Ej Sig 

 
8 > 7  P = 0,0001 Sig 8 > 7   P = 0,000565 Sig 

Abs 254 1 > 7  P = 0,0018 Sig 1 > 7  P = 6,99*10-6 Sig 

 
1 & 8  P = 0,244 Ej sig 1 < 8  P = 0,00039 Sig 

 
8 > 7  P = 2,35*10-5 Sig 8 > 7   P = 1,75*10-5 Sig 

DOC 1 > 7  P = 0,0020 Sig 1 > 7   P = 0,0048 Sig 

 
1 & 8  P = 1,812 Ej sig 1 < 8   P = 5,815*10-5 Sig 

 
8 > 7  P = 7,12*10-6 Sig 8 > 7   P = 1,84*10-7 Sig 

C/N kvot 1 > 7  P = 0,0020 Sig 1 > 7  U* = 2 < U krit 6 Sig 

 
1 & 8  P = 0,47 Ej sig 1 & 8 U* = 16 > U krit 6 Ej Sig 

 
8 > 7  P = 0,0014 Sig 8 > 7 U* = 0 < U krit 11 Sig 
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Resultatet från ANOVA och Kruskal-Wallis visade att det fanns signifikanta skillnader mellan 
sjöarna inom både epilimnion och hypolimnion under juni, juli och augusti 2013 och 
resultatet sammanfattas i tabell 5. I både epilimnion och hypolimnion förekom signifikanta 
skillnader med avseende på samma jämförda parametrar och dessa var: bakteriell 
produktion (BP), SUVA254, C/N-kvot, Abs 254 och DOC koncentration (P < 0,05 och H > H 
kritisk). För Abs 254/Abs 365 och TDN förekom ingen signifikant skillnad mellan sjöarna (P 
> 0,05, H < H kritisk).  
 
Resultatet från Student´s T-test och Mann-Whitneys U-test avseende vilken eller vilka sjöar 
som skiljer sig från varandra i respektive nivå visas i tabell 6.  I epilimnion hade sjö 7 
signifikant lägre värden än sjö 1 och 8 (P < 0,05) gällande alla testade parametrar, medan det 
mellan sjö 1 och 8 inte fanns några signifikanta skillnader för någon jämförd parameter (P > 
0,05). I hypolimnion blev resultatet något annorlunda. I sjö 8 var det en signifikant högre BP 
än i sjö 1 och 7 (P < 0,05), men mellan sjö 1 och 7 fanns det inte någon signifikant skillnad (P 
> 0,05). Vad gällde SUVA254 och C/N-kvot hade både sjö 1 och 8 signifikant högre värden än 
sjö 7 (P < 0,05, U < U kritisk), medan det inte fanns någon skillnad mellan sjö 1 och 8 (P > 
0,05, U > U kritisk). För Abs 254 och DOC koncentration gällde att sjö 1 < sjö 7 < sjö 8 (P < 
0,05).   
 
Tabell 7. Resultatet från Pearsons produkt-moment korrelation avseende samband mellan bakteriell produktion 
(BP) och undersökta vattenkemiska parametrar för juni, juli och augusti 2013, i Epilimnion och Hypolimnion.  
|Absolutbeloppet| på korrelationskoefficienten (R-värdet) > 0,462 för signifikant korrelation. 

 

 
Epilimnion 

 
Hypolimnion 

 

 R-värde  R-värde  

BP & Abs254/Abs365 |-0,188| Ej sig |-0,330| Ej sig 

BP & SUVA254 |0,756| Sig |0,390| Ej sig 

BP & C/N kvot |0,673| Sig |0,298| Ej sig 

BP & Abs 254 |0,644| Sig |0,633| Sig 

BP & DOC |0,684| Sig |0,649| Sig 

BP & TDN |0,086| Ej sig |0,293| Ej sig 

BP & Temp °C |0,513| Sig |0,208| Ej sig 
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Figur 7. Korrelationer mellan bakteriell produktion och C/N–kvot, SUVA254, Abs 254, DOC koncentration samt 
temperatur för juni, juli och augusti 2013. A-D visar korrelationer i epilimnion och E-H visar i hypolimnion. I-J 
visar samband mellan BP och temperatur. Signifikanta korrelationer fanns för A-D, G och H, samt I. 
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Resultatet från testerna med Pearssons produkt-moment korrelation, avseende samband 
mellan bakteriell produktion (BP) och de undersökta vattenkemiska parametrarna från 
sommaren 2013, visas i tabell 7. Pearsons produkt-moment korrelation visade att det fanns 
signifikanta positiva samband (R > R kritisk) mellan bakteriell produktion (BP) och 
SUVA254, C/N kvot, Abs 254 och DOC i epilimnion (Tabell 7 och Figur 7 A-D). I hypolimnion 
fanns det enbart signifikanta samband (R > R kritisk) mellan BP och Abs 254 samt DOC 
koncentration (Figur 7 G och H).  För BP och Abs 254/Abs 365 samt TDN, fanns ingen 
signifikant korrelation i varken epilimnion eller hypolimnion, för sommaren 2013. 
Hypolimnion skilde sig alltså från epilimnion i det avseendet att det fanns signifikanta 
korrelationer mellan BP och SUVA254, temperatur samt C/N kvot i epilimnion men inte i 
hypolimnion (Figur 7 A och B jämfört med E och F). Det var relativt stor spridning på 
datapunkterna och för de signifikanta korrelationerna varierade R2-värdena mellan ca 0,26 
och 0,45 (Figur 7). 

4 Diskussion 

4.1 Vinterproduktion 
Den bakteriella produktionen (BP) på vintern i sjö 1, 7 och 8 var låg (0,7 – 2,2 µgC/L/Dygn) 
och i samma storleksordning i alla de undersökta sjöarna. Det fanns inte heller några 
skillnader mellan epi-, meta- eller hypolimnion med avseende på BP under mars/april 2014. 
Vad är det som begränsar den bakteriella produktionen under denna tid på året?  
 
Bakteriell produktion i humösa lågproduktiva sjöar ofta är positivt korrelerad till DOC 
koncentration (Jones 1992, Bergström och Jansson 2000, Jansson et al. 2000). Det fanns 
dock inte någon signifikant korrelation mellan DOC koncentration och BP (R < R kritisk) i 
mars månad i denna undersökning. Flera andra studier har konstaterat ett samband mellan 
BP och DOC.  Exempelvis visade Jansson et al. (2001) att det fanns en tydlig korrelation 
mellan DOC koncentration och bakteriell produktion. Den positiva korrelationen de fann 
gällde för sommarmedelvärden från sju sjöar i Västerbottens inland i närheten av Örträsket, 
med DOC koncentrationer från ca 5 – 25 mg/L (Jansson et al. 2001). Även Bergström och 
Jansson (2000) fann en svag positiv korrelation mellan BP och DOC i epilimnion, men inte i 
hypolimnion. Deras studie i Örträsket, under år 1997, visade att den skillnaden berodde på 
att vattnet i de olika skikten inte blandades med varandra och att förrådet av DOC successivt 
utarmas under sommaren och att den bakteriella produktionen minskade som konsekvens av 
det (Bergström och Jansson 2000).  
 
Heterotrofa bakterier använder DOC som substrat för tillväxt (Pomeroy och Wiebe 2001) och 
DeBryun et al. (2004) visade att bakteriell produktion kan vara begränsad av tillgång till 
DOC när tillgång till näringsämnen inte är en begränsande faktor. Medelkoncentrationen 
DOC i sjöarna varierade från 12,6 mg/L i sjö 7 till 29,2 mg/L i sjö 8 (Figur 6). I synnerhet sjö 
1 och 8 är så pass humösa att tillgången till DOC inte borde begränsa den bakteriella 
produktionen. Sjö 7 hade en signifikant lägre DOC koncentration än sjö 1 och 8 (U < U 
Kritisk) men inte någon lägre BP, därför verkar inte den bakteriella produktionen vara 
begränsad av tillgång till bulk DOC. I alla fall inte i någon aspekt som speglas av skillnader i 
kvantitet under vårvintern 2014. 
 
Temperatur har betydelse för alla kemiska och biologiska processer (Pomeroy och Wiebe 
2001) och därmed även för bakteriell produktion (Adams, Crump och Kling 2010). 
Sambanden mellan bakteriell produktion och temperatur är komplexa (Pomeroy och Wiebe 
2001, Kirchman, Moran och Ducklow 2009, Adams, Crump och Kling 2010,). Adams et al. 
(2010) skriver att bakteriell produktionshastighet och temperatur är relaterad och enligt 
Pomeroy och Wiebe (2001) har varje bakteriell fylotyp en minimal, maximal och optimal 
funktionell temperatur. Vattentemperatur kan direkt interagera med tillgången till kol p.g.a. 
det vid kallare temperaturer kan bli svårare för bakterier att assimilera kol (Adams, Crump 
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och Kling 2010). En låg temperatur kan alltså inducera en kolbegränsning som konsekvens 
av att de lipida cellmembranen hos bakterierna blir stelare vid lägre temperatur, trots en hög 
tillgång till DOC (Adams, Crump och Kling 2010).  
 
Hur heterotrofa bakterier svarar på en temperaturförändring varierar därför från plats till 
plats och temperaturens betydelse för bakteriell produktion samverkar med tillgång till och 
kvalitet på tillväxtsubstrat (DOC) (Pomeroy och Wiebe 2001). Tillgång till näringsämnen, 
samt förhållanden mellan viral nedbrytning och betning har också betydelse för BP och 
varierar även det från plats till plats (Adams, Crump och Kling 2010). Förmodligen är det så 
små skillnader i temperatur mellan skikten i sjöarna i denna undersökning, samt så 
komplexa samband, att temperaturen inte hade en tillräckligt betydande roll för den 
bakteriella produktionen att det medförde signifikanta skillnader mellan sjöarna eller skikten 
i mars/april 2014.  
 
Sjöarna i denna studie är istäckta ca 200 dagar per år (SMHI 2014). Experiment där DOC 
utsatts för ultraviolett strålning, som brutit ned molekylerna och gjort dem mer 
lågmolekylära, har visat att det kan stimulera bakteriell tillväxt (Lindell, Graneli och Tranvik 
1995, Obernosterer och Herndl 2000).  Då sjöarna är istäckta och det organiska kolet i 
sjöarna inte utsätts för ultraviolett strålning i samma utsträckning som på sommaren, samt 
att marken i avrinningsområdena är frusen och det inte kommer in lika mycket nytt ”färskt” 
DOC vid vinter lågflöde (Berggren, Laudon och Jansson 2009), kan det förmodas att den 
bakteriella tillväxteffektiviteten sjunker på vintern som konsekvens av ett successivt mer 
svårnedbrytbart DOC och en låg omsättning på vattnet. I synnerhet i kombination med en 
lägre vattentempertur (Adams, Crump och Kling 2010).  
 
Det fanns inga signifikanta skillnader avseende de kvalitativa aspekterna på DOC (H < H 
kritisk), med undantag för C/N-kvot (H > H kritisk), i mars/april 2014. Det fanns vid samma 
tidpunkt inte heller några signifikanta korrelationer mellan BP och DOC-kvalitet (R < R 
kritisk). Pearsons produkt-moment korrelation testar kovariansen mellan två uppsättningar 
data (Ebdon 1985) och vid avsaknad av en signifikant korrelation innebär det att den 
bakteriella produktionen i mars/april inte samvarierade med kvalitativa egenskaper hos 
DOC. Kol/-kväve kvoten var signifikant lägre (U > U kritisk) i sjö 7 än sjö 1 och 8, men 
eftersom det inte fanns någon korrelation (R < R kritisk) mellan bakteriell produktion och 
C/N-kvot, har förmodligen inte den enskilda parametern heller någon betydelse för den 
bakteriella produktionen. Den låga C/N-kvoten i sjö 7 beror på låg DOC koncentration och 
p.g.a. att sjön har ungefär lika TDN koncentration som de andra sjöarna blir kvoten lägre i sjö 
7. 
 
Koncentrationen av näringsämnen (TDN och TP) varierade något mellan sjöarna, men det 
var bara med avseende på TP som det fanns en signifikant skillnad (H > H kritisk) (Figur 5). 
Om den bakteriella produktionen var begränsad av TP borde den vara signifikant högre i 
hypolimnion i sjö 1 (Figur 5), vilket inte var fallet. I synnerhet eftersom heterotrofa bakterier 
är starka konkurrenter om fosfor (Currie och Kalff 1984). Exempelvis har Jansson et al. 
(2001) visat att BP kan vara begränsad av tillgång till kväve och fosfor i humösa sjöar (DOC 
≈ 15-20 mg/L), när tillgång till DOC inte är en begränsande faktor. Sjöarnas halter av TDN 

och TP innebär att de kan anses vara mesotrofa enligt Institutionen för Miljöanalys (SLU 
2014) bedömningsgrunder. Det fanns inte någon korrelation mellan BP och TDN- eller TP 
koncentration. För att vara säker på om näringstillgång begränsar BP behöver det utföras 
tillväxtförsök, då BP kan ha varit begränsat av inert svårnedbrytbart gammalt kol.   
 
Relativt få studier är gjorda där bakteriell produktion uppmätts på vintern, men några finns 
och det presenteras ett par här som jämförelse. Ett exempel är Bergström och Jansson 
(2000) som uppmätte vinterproduktionsvärden i Örträsket som ligger i Västerbottens inland 
i norra Sverige. De uppmätte produktionsvärden på 0,6 µgC/L/dygn i hypolimnion och 2,9 
µgC/L/dygn i epilimnion i Örträsket, vilket är i samma storleksordning som den bakteriella 
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produktionen i sjö 1, 7 och 8, som uppmättes i denna studie (0,7 – 2,2 µgC/L/dygn). 
Produktionsvärdena från mars/april 2014 utgör ca 10 – 25 % av sommarproduktionen 2013, 
som diskuteras vidare i nästa stycke. I en annan studie från lake Erie i Nordamerika har 
också bakteriell produktion uppmätts vintertid. Detta skedde i samband med att de 
undersökte årsmässiga variationer i mikrobiell sammansättning i sjön (Wilhelm et al. 2013). 
De anger inga exakta produktionsvärden, utan visar att den ligger ungefär mellan 10-1 och 
100,5 ngC/L/timme (0,0024-0,08 µgC/L/dygn), vilket de skriver utgör ca 1 % av 
sommarproduktionen (Wilhelm et al. 2013).  
 
De uteblivna sambanden mellan bakteriell produktion och de undersökta vattenkemiska 
parametrarna i mars/april 2014 beror förmodligen på ett litet dataunderlag, samt att 
mätningarna utfördes vid ett enskilt tillfälle. För att få en bättre förståelse av vad som 
begränsar BP under istäckta sjöar borde fler prover tas under längre tid, samt att 
tillväxtexperiment utförs för att påvisa eventuell näringsbegränsning.  

4.2 Jämförelser med sommaren 2013 
Den bakteriella produktionen var mellan ca 4 – 10 ggr högre i sjö 1, 7 och 8 under sommaren 
2013 än i mars/april 2014. Vad kan förklara en högre BP under sommaren jämfört med 
under vårvintern? Den bakteriella produktionen i sjöarna var under sommaren 2013 positivt 
korrelerad till DOC koncentration (R = 0,684 och 0,633) i både epi- och hypolimnion, till 
skillnad från i mars/april.  Sjöarna i denna studie har relativ snabb vattenomsättningstid på 
ca 2,5 till 5 månader, vilket innebär att ”färskt” biologiskt lättillgängligt DOC, beroende på 
högflödes situationer (Ågren et al. 2008), mer eller mindre kontinuerligt tillförs sjöarna 
under sommarhalvåret. Då sjöarna är skiktade under sommaren blandas inte vattnet mellan 
epi- och hypolimnion, varvid olika begränsande faktorer för BP kan inträffa i respektive skikt 
(t.ex. Bergström och Jansson 2000). Det är därför som skillnader mellan epi- och 
hypolimnion konstaterades, med avseende till vilken parameter BP korrelerade med (figur 7).  
 
Vattenomsättningstiden i sjöar kan ha stor betydelse för hur den bakteriella produktionen 
korrelerar till DOC, för i synnerhet sjöar med hög andel alloktont DOC (Berggren, Laudon 
och Jansson 2009). Det finns laborativa studier som visat att BP minskar i takt med att 
åldern på DOC ökar i akvatiska miljöer (Berggren, Laudon och Jansson 2009). Ungefär 10 % 
av förrådet av organiskt kol är direkt tillgängligt för bakteriell konsumtion inom ett tidspann 
på några veckor (Moran och Hodson 1990) och ca 50 % av förrådet är tillgängligt till BP, men 
med lägre konsumtionshastiget och i ett tidsperspektiv på flera år (Raymond och Bauer 
2001). Även Abs 254 var positivt korrelerad till BP (R = 0,644 och 0,633) i epi- och 
hypolimnion. Detta berodde på att absorbansen vid 254 nm inte ändrades i förhållande till 
DOC koncentrationen utan att de följdes åt (högre DOC -> högre Abs 254 (Laudon, Köhler 
och Buffman 2004)) och därmed korrelerar även Abs 254 med BP. 
 
Den lägre bakteriella produktionen, som följer av ett äldre DOC, återföljs även av en succesivt 
lägre bakteriell tillväxteffektivitet, d.v.s. andelen av det assimilerade kolet som bidrar till 
bakteriell biomassa och inte avgår som CO2 (Berggren, Laudon och Jansson 2009). 
Sänkningen av bakteriell tillväxteffektivitet går ofta på några dagar, som konsekvens av att 
den biologiskt lättillgängliga delen av DOC tar slut (Berggren, Laudon och Jansson 2009). 
Berggren, Laudon och Jansson (2009) kunde konstatera att den bakteriella produktionen 
varierade mycket mer, som konsekvens av ett succesivt äldre DOC längs dess transport 
genom ett sjösystem, än p.g.a. säsongsmässiga variationer av DOC kvalité. På grund av detta 
är högflödessituationer som vid snösmältning eller vid vårflod, när DOC förrådet i sjöar 
förnyas (Bergström och Jansson et al. 2000, Drakare et al. 2002), minst lika eller viktigare 
för BP i humösa sjöar än kvalitativa skillnader i DOC (Berggren, Laudon och Jansson 2009).  
 
Som det diskuterats tidigare har vattentemperatur betydelse för BP. Det fanns en svag, men 
dock signifikant (R > R kritisk) positiv korrelation mellan BP och temperatur i epilimnion 
under sommaren 2013 (Figur 7 I). I hypolimnion fanns det ingen korrelation (R < R kritisk) 
mellan BP och temperatur. En högre vattentemperatur på sommaren, kan troligen inte som 
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enskild faktor förklara den högre bakteriella produktionen som uppmättes då, men har 
förmodligen stor betydelse vid jämförelse mot mars. Exempelvis fann Jansson et al. (1999) 
att den bakteriella produktionen i Örträsket var högre i maj 1995, med en vattentemperatur 
på 6 °C, än vad som uppmättes i juli samma år, med en vattentemperatur på 18 °C. De 
förklarade den högre produktionen i maj som en konsekvens av att vårfloden förde med sig 
ett DOC med högre kvalité som var mer biologiskt lättillgängligt, vilket stimulerade den 
bakteriella produktionen (Jansson et al. 1999). Detta är ett bra exempel på hur temperatur 
och ålder/kvalitet av DOC samverkar och därmed påverkar BP. 
 
Vad gäller samband mellan BP och DOC kvalité är resultaten från denna studie lite mer 
svårtolkade. Det fanns en positiv korrelation mellan BP och SUVA254 i epilimnion under 
sommaren 2013 (R = 0,756, Figur 7 B). Detta är lite förvånande eftersom ett högre SUVA254 
indikerar ett mer aromatiskt DOC, som generellt har lägre biologisk tillgänglighet och utgör 
ett sämre substrat för bakteriell tillväxt (Ågren et al. 2008). Exempelvis visade Berggren, 
Laudon och Jansson (2009) en tydlig negativ korrelation mellan BP och SUVA254. De 
uteblivna korrelationerna mellan BP och Abs 254/Abs 365 (R < R kritisk) indikerade att 
molekylvikten på DOC inte var en faktor av betydelse för BP under sommaren 2013. 
 
För BP och C/N-kvot fanns det en signifikant positiv korrelation (R = 0,673) i epilimnion 
under sommaren 2013. Kol-kväve kvoten används traditionellt, liksom SUVA254 och Abs 
254/Abs 365, som ett mått på DOC kvalité (Berggren, Laudon och Jansson 2007). Höga C/N-
kvoter anses indikera ett mer svårnedbrytbart DOC med lägre biologisk tillgänglighet, 
jämfört med DOC med låga C/N kvoter (Berggren, Laudon och Jansson 2007). Kvoten 
mellan C/N har visats kunna utgöra en viktig begränsande faktor för den bakteriella 
tillväxteffektiviteten i akvatiska ekosystem (del Giorgio och Cole 1998). Den positiva 
korrelationen (R > R kritisk) som fanns mellan BP och C/N kvot (Tabell 7 och Figur 7 A) i 
epilimnion, är därför även den tvärtemot vad som kunde förväntas. De något motsägelsefulla 
sambanden mellan BP och DOC kvalité kan bero på att de tre sjöarnas vattenkemiska data 
från sommaren 2013 slogs samman för att ge ett större dataunderlag vid de statistiska 
analyserna, vilket resulterade i en blandning av olika åldrar och kvalitativa egenskaper på 
DOC.    
 
Vid hög tillgång till DOC (15-20 mg/L) har det som diskuterats tidigare visats att BP kan vara 
begränsad av tillgång till näringsämnen (Jansson et al. 2001). Koncentrationen DOC låg 
mellan ca 15 och 25 mg/L i medelvärde under sommaren 2013 och därför kunde det 
eventuellt förekomma en begränsning för BP beroende på tillgång till näringsämnen.  Vad 
gäller koncentration TDN fanns det inga signifikanta skillnader mellan mars/april 2014 och 
sommarmånaderna 2013 (U > U kritisk) och inte heller någon signifikant korrelation mellan 
BP och TDN (R = 0,086 och 0,293). Därför kan förmodligen tillgång till TDN uteslutas som 
en begränsande faktor för BP under sommaren 2013. En annan faktor av betydelse är att 
fytoplanktonisk primärproduktion är lägre på vintern och fotosyntetiska restprodukter inte 
bidrar till att uppehålla en bakteriell heterotrof produktion (Ratio, Mariash och Forsström 
2011). Exempelvis har Ratio, Mariash och Forsström (2011) visat att tillgång till alloktont kol 
är synnerligen viktigt för att föda akvatiska födovävar i nordliga sjöar på vintern när 
autoktont kol inte finns tillgängligt i någon större utsträckning.  
 
På grund av den relativt långa vintern och tiden som sjöarna är istäckta, samt att DOC 
utarmas när förrådet inte förnyas bör det i slutet av mars och i början på april vara låg 
tillgång till biologiskt lättillgängligt DOC, vilket förmodligen i kombination med en lägre 
vattentemperatur förklarar varför den bakteriella produktionen var lägre under vårvintern 
2014 än under sommaren 2013.    

4.3 Effekter av skogsavverkningarna 
Det fanns vissa skillnader i vattenkemi mellan sjöarna i undersökningen. Om 
skogsavverkningarna signifikant påverkat vattenkemin borde sjö 7 och 8 avvika från sjö 1 
som var referenssjö med ett oavverkat avrinningsområde. Kan de uppmätta skillnaderna 
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mellan sjöarna vara en konsekvens av de avverkningar som skett i avrinningsområdena 
omkring sjö 7 och 8? I avrinningsområdet till sjö 7 utgör myrmark enbart ca 2 % av 
landarean, medan det i avrinningsområdena omkring sjö 1 och 8 förekommer betydligt mer 
myrmark med ca 27 och 37 % av avrinningsområdets area (Tabell 1). I sjö 8 var det högre 
DOC koncentration än i sjö 1 och 7 i både mars/april 2014 (Tabell 2) så väl som under 
sommaren 2013 (Tabell 4). Skillnaden i DOC koncentration som fanns mellan sjöarna kan 
förmodligen tillskrivas den skillnaden i andel myrmark som förekommer i sjöarnas 
avrinningsområden.  
 
Exempelvis visade Laudon et al. (2003) att det fanns ett tydligt samband mellan andel 
myrmark i avrinningsområden och DOC koncentration i ytvatten. Andra faktorer som 
påverkar DOC koncentrationer i ytvatten som t.ex. nederbörd och temperatur (Clark et al. 
2010) är förmodligen ganska likvärdiga för alla tre sjöar, då de utifrån ett klimatperspektiv 
ligger relativt nära varandra (Figur 2). Att sjö 7 har lägst DOC koncentration beror mest 
troligt på skillnaden i andel myrmark i de olika avrinningsområdena. Sjö 8 har högre 
medelkoncentration DOC än sjö 1 i både mars/april 2014 och sommaren 2013, men även 
högst andel myrmark i avrinningsområdet, med 37 % jämfört med 27 % i avrinningsområdet 
omkring sjö 1. Därför blir det svårt att avgöra huruvida den högre koncentrationen beror på 
andel myrmark (Laudon et al. 2003) eller p.g.a. skogsavverkningen, som också kan leda till 
högre DOC koncentration i ytvatten (Schelker et al. 2012 och 2013).   
 
Skogsavverkningar kan öka läckaget av kväve och fosfor från markerna till ytvatten (Finér et 
al. 2003 och Kreutzweiser, Hazlett och Gunn 2008) och BP har funnits vara mer begränsade 
av näringstillgång i vattendrag som dränerar skogsmark än i vattendrag som dränerar 
myrmark (Berggren, Laudon och Jansson 2007). Därför skulle det kunna förekomma 
skillnader i BP mellan sjöarna kopplat till skillnader i andel myrmark i avrinningsområdena 
och en eventuell begränsning till näringsämnen. Under sommaren 2013 var den bakteriella 
produktionen högre i epilimnion i sjö 1 och 8 än i sjö 7. I hypolimnion var det inte högre BP i 
sjö 1 än sjö 7, medan det i sjö 8 var högre BP i hypolimnion än i både sjö 1 och 7 (Tabell 6).  
Det förekom dock ingen skillnad i TDN mellan sjöarna under sommaren 2013 (P > 0,05) eller 
i mars/april 2014 (H < H kritisk). I mars/april förekom signifikant högre (U ≤ U kritisk) TP i 
sjö 1 än i sjö 7 och 8, men däremot ingen skillnad i BP (H < H kritisk). Detta innebär att det 
inte går att påstå att avverkningarna lett till förhöjda nivåer av näringsämnen i sjö 7 och 8 
jämfört med sjö 1, eller att BP var högre eller lägre som konsekvens av näringstillgång.  
 
Om vattenkemin i sjöarna påverkats av avverkningarna borde störst effekter märkas av i sjö 
7, i och med att störst andel skog i det avrinningsområdet avverkats, med ca 44,5 % av 
avrinningsområdets area. I avrinningsområdet omkring sjö 8 har ca 19 % av ytan avverkats.  
Palviainen et al. (2014) kunde visa att andel avverkad skogsmark har stor betydelse för vilken 
effekt avverkningarna har på ytvatten. De kunde konstatera att avverkningar på > 30 % av 
den totala arean på avrinningsområdet kan innebära en signifikant ökad export av 
näringsämnen etc. från markerna till ytvatten, medan det vid avverkningar på < 10 % 
förekom minimala effekter på vattenkemin (Palviainen et al. 2014).  
 
Eftersom det för den här studien inte fanns tillgång till vattenkemiska data från före 
avverkningarna, samt att sjö 7 och 8 inte uppvisar något gemensamt mönster för avvikelser i 
vattenkemi, kan man inte utifrån resultaten i den här studien påvisa någon effekt av 
skogsavverkningarna på vattenkemin eller den bakteriella produktionen, jämfört med sjö 1. 
Effekter från avvekningarna kan finnas, men p.g.a. begränsningen utifrån metoden som 
valdes till denna studie, med att enbart jämföra mot en referenssjö, är det möjligt att 
eventuella effekter döljer sig inom den naturliga variationen som förekommer på vattenkemi 
och bakteriell produktion. De skillnader som förekommer mellan sjöarna för de undersökta 
parametrarna beror förmodligen mest på skillnader i avrinningsområdena och DOC 
koncentrationen i sjöarna. Detta skulle kunna påvisas med studier av den naturliga 
variationen för varje enskild sjö och därmed möjliggöra en upptäckt av påverkan från 
avverkningar. För att bättre kunna studera effekter på vattenkemin i sjöar som konsekvens av 
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avverkningar borde mer omfattande studier under längre tid utföras. Man borde studera 
naturliga variationer för sjöarna innan avverkning och jämföra med efter avvekningen, 
eftersom det är många faktorer som avgör hur stora effekter en avverkning har på 
vattenkemin. Som t.ex. Palviainen et al. (2014) gjorde.  

4.4 Slutsatser 
Den bakteriella produktionen i mars/april 2014 uppmättes till 0,7 – 2,2 µgC/L/dygn i Övre 
Björntjärn, Lillsjöliden och Struptjärn i Västerbottens inland. Det fanns inga signifikanta 
skillnader varken mellan sjöarna eller mellan skikten inom sjöarna med avseende på BP i 
mars/april 2014. Sommarvärden på BP från 2013 var ca 4 – 10 ggr högre än i mars/april 
2014. En högre bakteriell produktion på sommaren beror förmodligen på en högre 
temperatur samt en högre tillgång till färskt och mer biologiskt lättillgängligt DOC. Det är 
dock svårt att utifrån den här studien dra några säkra slutsatser angående vad som begränsar 
den bakteriella produktionen på vintern. För att göra det skulle det behövas fler 
provtagningar över en längre tid. Det gick inte att i den här studien påvisa någon effekt på 
vattenkemin från skogsavverkningarna som gjorts i de avrinningsområdena som Lillsjöliden 
och Struptjärn ligger i vid jämförelse med Övre Björntjärn. Förmodligen beror de skillnader 
som fanns mellan sjöarna främst på skillnader i avrinningsområdenas karaktär. För att bättre 
studera och påvisa effekter av skogsavverkningar på ytvatten borde vattenkemin analyseras 
innan och efter avverkningar för varje sjö. På de viset går det att konstatera naturliga 
variationer hos sjöarna och genom att jämföra mot en referenssjö konstatera eventuella 
effekter av en avverkning. 
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