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Reason for algal blooming in Lake Avan 

And suggestions for possibilities to lower the blooming effect 

 

Abstract 

The water chemistry of a blooming lake in Tavelsjö, west of Umeå, was analysed after the 
break-up of the ice and during the summer of 2014. The phosphorous (P) content of the 
sediment and the inflows, the composition of macrophytes, minor invertebrates and diatoms 
in the water and diatom fossils in sediments were also looked at. The results show high P, 
nitrogen and oxygen (O) content in the lake, and the inflows have a high P content. The P 
content in the sediment is within normal range, but in the upper limit and this could be 
partly the reason for high P in the water. The lake has neutral pH and is O saturated, to over-
saturated in late summer. Composition of macrophytes, invertebrates and diatoms is 
conferring this high nutritious water. The private sewage-wells were not well maintained, and 
some need immediate restoration action. It is also shown that excess P is coming from inflow 
in the south of the lake. This may be due to leakage from farmlands in Västerbacka, or badly 
maintained sewage wells in Östibyn. The proposed actions are to install columns with P 
absorbing material in the south inflow and to use straw, leaf litter and alum (AlSO4 or AlOH) 
to reduce the internal loading. 
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1  Inledning 

 

 Avan är en liten humös sjö nordost om Tavelsjön, som har haft massiv algblomning sedan 
slutet av 1990-talet. Blomningen gör vattnet otrevligt att bada i, vattnet blir ”skitigt” (Fig. 1 
och App. 5) och de boende i området är oroliga över eventuella gifter i det blommande 
vattnet. Avan har utlopp till Tavelsjön, men den sjön har dock inte blommat på samma vis. 
Blomning sker ofta i övergödda, näringsrika eutrofa sjöar, och avrinning från jordbruks- 
marker är ofta en del av orsaken (Smith, Tilman och Nekola 1999). Runt Avan är det idag 
endast extensiv vallodling, varför det är förvånande att sjön blommar. Avans vattenvårds-
föreningen vill undersöka orsaker till blomning och lämpliga åtgärder, som kan förhindra 
fortsatt blomning i sjön. 

 
Figur 1. Avan strand 21 juli 2014. Trolig blommande blågrön bakterie, med nålflagellat i bakgrunden. 
 

1.1  Sjöekologi  

En sjös geologiska ursprung bestämmer i stora drag dess fysiska och kemisk-biologiska 
gränser. Sjöns omsättningstid är en viktig faktor för beräkning av näringsämnenas 
omsättning i sjön, mängd sediment och vad för sediment som fastläggs på botten. Utseendet 
på sjöns avrinningsområde påverkar mängden och vilken typ av mineraler som är lösta i sjön, 
och förstås vilken trofigrad som sjön har (Goldman och Horne 1983). Näringsämnen i 
sedimenten, klimat, erosion, och läckor från avrinningsområdet påverkar förekomsten av 
näring och kemikalier som finns i sjön. Markutnyttjande (jordbruks-, skogs- eller stadsnära 
marker) i avrinningsområdet kan orsaka en ökad mängd näring och kemikalier i sjön. Hur en 
djup sjö är, om det finns temperaturskillnader mellan yta och botten påverkar växtlighet och 
liv i sjön. Horisontella och vertikala vattenrörelser i vattenmassan har betydelse för plankton-
sammansättning och näringsomblandning i en sjö. En sjö som är isbelagd på vintern 
omblandar vattnet två gånger om året – vår och höst. Dessa kallas för dimiktiska sjöar och 
sjöns temperaturskillnader på olika djupen i vattnet utjämnas vid varje omblandning 
(Goldman och Horne 1983). 
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Syrehalt i en sjö är viktig för olika kemiska och biologiska reaktioner. Syret används i  
respirationen hos både djur och växter och produceras i växternas fotosyntes bara när 
tillräckligt ljus och näring är tillgängligt. Tillsammans med klorofyllhalt i sjön kan syrehalt ge 
en uppskattning av sjöns trofigrad. Oligotrofa vatten har lite variation från mättnad av 
syrehalt, medan eutrofa sjöar kan variera från nästan syrefria i botten till övermättade (250 
% syre) i ytvattnet (Goldman och Horne 1983). Löst syre (Dissolved Oxygen, DO) ökar i 
vattnet när det är stor fotosyntetisk aktivitet, som i produktiva vatten (Goldman och Horne 
1983, Stevenson, Botwell och Lowe 1996). 
 
Alger är viktiga i det akvatiska ekosystemet, och de ger en indikation om hälsan i detta 
system. Dels genom vilka arter som finns, i hur stor mängd de förekommer och vilka arter 
som är dominanta. Dessa mikroorganismer är utvecklingsmässigt olika andra grupper av 
fotosyntetiserande organismer, eftersom de har klorofyll a, reproducerar sig encelligt och är 
tiotusentals olika arter. Bottenlevande alger som lever på botten eller tillsammans med 
substrat kallas för bentiska alger eller perifyton. Fytoplankton kallas de alger som normalt 
är befinner sig i vattenmassan (Stevenson, Botwell och Lowe 1996). Även om algerna normalt 
förekommer som fytoplankton, så kan de befinna sig i bentisk miljö under vilostadie. De 
vanligaste algerna i sötvatten-miljöer är blågröna alger (Cyanophyta), grönalger 
(Chlorophyta), kiselalger (Bacillariophyta) eller rödalger (Rhodophyta). Men Stevenson, 
Botwell och Lowe (1996) anser att perifyton är den biofilm på substratet, d.v.s. både alger, 
bakterier och svamp, som lever på eller i symbios med ett fast substrat (ex. sten, fisk eller 
andra organismer). De alger som växer på döda material (ex. sten, gruskorn etc.) är epilitiska 
alger. Epifytiska alger växer på växter och större alger, som är större än dem själva. 
Episammiska alger växer på sandkorn, som kan vara mycket små. Alger som växer på 
oorganiska eller organiska sediment (kan vara mindre än de flesta encelliga alger) kallas 
epipeliska, och det är vanligen större rörliga diatomer, rörliga och trådiga blågröna alger eller 
större rörliga flagellater som Euglena. Metafyton är alger i den fria vattenmassan, som ljuset 
kan tränga ner i (fotozonen), och de är inte fastsittande på något substrat eller fritt lösta i 
vattnet, utan sammanhålls i stora kolonier i vattnet, ex. trådiga grönalger eller blågröna alger 
(Stevenson, Botwell och Lowe 1996). 
 
Algernas tillväxt påverkas av tillgänglig föda, näringshalt i vattnet, tillgång på ljus och rätt 
temperatur, strömningar i vattnet eller herbivori (Stevenson, Botwell och Lowe 1996, Pearl 
och Otten 2013).  Enligt Stern (1997) är blågröna bakterier (BGB) en mer korrekt benämning 
än blågröna alger, eftersom BGB inte har cellkärna (prokaryota) till skillnad från alger som 
tillhör riket Protista, som har cellkärna (eukaryota). BGB hör liksom andra bakterierna till 
riket Monera. Skillnaden mellan BGB och andra bakterier är egenskaper som gör dem lika 
alger, nämligen; de har chlorophyll a, har blå phycocyanin- och röd phycoerythrin-
phycobilin pigment, och de kan både fixera kväve och producera syre. BGB finns överallt i 
världen, bland annat är de vanliga i temporära dammar och finns i stora mängder i sjöar eller 
hav över hela jordklotet. De finns dock inte i sura eller frusna vatten men de är värmetåliga 
och finns i heta källor. De är de första fotosyntetiserande organismer att dyka upp efter ett 
vulkanutbrott. Asklöf (2013) visar att svenska BGB börjar sin tillväxt vid vattentemperatur 
under 10°C, men deras bästa tillväxt sker vid 14 - 28°C. 
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Många BGB kan producera olika gifter (toxin), som är farliga för människa och djur (USEPA 
2012, Environ Mail 2013). Dessa toxiner delas in i: 

1. Lever-toxin, som produceras av Microcystis-, Nodularia-, Aphanizomenon-, 
vissa Anabaena (nu Dolichospermum) - och Planktothrix-arter. De ger akuta 
symptom som; kräkningar, diarréer, buksmärtor, akut hud- och 
lunginflammation, leverinflammation, -blödning och njurskador. 

2. Nerv-toxin, som produceras av Anabaena (Dolichospermum) -arter. De ger 
symptom som; vinglighet, darrningar, dåsighet och slutligen andningsförlamning 
hos både människor och djur. 

3. Hud-toxin, som kan orsaka hudinflammation, produceras av de flesta BGB. 
 
Det finns olika rapporter om hur djur och människor blir drabbade av alg-gifter. Människor 
har blivit sjuka av dricksvatten som kommit från en blommande vattenreservoar (Texeira et 
al. 1993) eller när de har ätit musslor eller andra blötdjur, som har algtoxin i sig. Musslor 
från saltvatten har visat sig innehålla stora mängder nerv-toxin, därför kallas dessa toxiner 
Paralytic Shellfish Poison, PSP (Negri och Jones 1995). Purschner et al. (1998) beskriver hur 
kvigor i Colorado, USA dött efter att druckit vatten från en damm med blommande 
Microcystis sp. I Australien har det rapporterats om att får har dött efter att de kommit i 
kontakt med algblommande vatten (Negri, Jones och Hindmarsh 1995). Sveriges Veterinär-
medicinska anstalt (SVA 2014) och försäkringsbolaget Agria (2014) varnar på sina hemsidor 
för att låta djur komma i kontakt med blommande vatten. Nu är det dock inte alla BGB-arter 
som kan producera toxin, och toxinproducerande arter släpper bara ut toxinet från cellen om 
cellväggen skadas (Carmichael 2001; USEPA 2012). Detta har visat sig vara orsak till att 
människor förgiftats av dricksvatten, när deras vattenreservoar behandlats med kopparsulfat 
för att få bukt med algblomning (Carmichael 2001). 
 

1.2  Tidigare undersökningar i Avan 

Avan hade stor biomassa (4,14 mg/ l) och dålig ekologisk status redan 1987 med främst 
rekylalgen Cryptomonas sp. (Nebaeus 2014).  BGB kvantifierades inte vid det tillfället. Fem 
år senare dominerades växtplanktonsamhället under maj – september av olika flagellater 
bl.a. Rhodomonas lacustris (rekylalg), Trachelomonas sp. (ögonalger) och Ceratium 
hirundinella (pansarflagellat) med störst biomassa i maj (3.41 mg/l) men lägre i juli (1.60 
mg/l) och september (0.55 mg/l). I juli fanns det enstaka BGB och i september 2002 fanns 
det 21 % Gonyostomum semen (nålflagellat). Den ekologiska statusen rör sig från måttlig till 
god 2002.  Fem år senare (2007) består planktonmassan i slutet på maj av 2 % BGB, 23 % 
kiselalger och 38 % rekylalger (Rhodomonas lacustris, Cryptomonas arter och små 
flagellater), enligt Nebaeus (2014).  2009 inträffade en kraftig blomning där 
planktonsamhället skiftar i juli 2009 till 90 % BGB (främst Dolichospermum, f.d. Anabaena, 
cf smithii), 5 % pansarflagellater, 4 % rekylalger och den ekologiska statusen bedöms som 
dålig. Vattenprov i juni 2010 visade att biomassan bestod av 71 % kiselalger med 41 % 
Asterionella formosa. I juli var det 39 % av en rak BGB, Dolichospermum (D.) sp. och 32 % 
av kiselalgen Fragilaria crotonesis, och Gonyostomum semen. Med stor biomassa (4,42 
mg/l) bedömdes den ekologiska statusen som dålig. I september 2010 visar vattenprov 59 % 
rekylalger (Cryptomonas sp.) och 33 % Planktothrix agardii (BGB).   Nebaeus (2014) 
nämner att ett augustiprov 2012 visar samma plankton-sammansättning som 2009 (90 % D. 
smithii, 5 % pansarflagellater och 4 % rekylalger). 
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Rekylalger förekommer som plankton i den fria vattenmassan och i strandzonen, men verkar 
föredra humös och eutrofierad miljö. Rhodomonas lacustris är en allmän planktonisk art 
som finns i olika typer av vatten. Ögonalger som Trachelomonas sp. är typiska för små sjöar, 
planktiska eller bentiska och trivs i eutrofisk miljö. Pansarflagellaten Ceratium hirundinella 
finns i olika vatten (inte gärna i humösa sjöar), men trivs mycket bra i eutrofisk miljö och kan 
utgöra stor del av biomassan i blommande sjöar. Gonyostomum semen föredrar i sura, 
humösa sjöar, men kan leva i pH 5,0–7,7 och är rikligt förekommande i näringsrika sjöar 
(Rosén 1981, Tikkanen och Willén 1992).  

 
 
1.3  Syfte och frågeställning 

 
Syftet med denna undersökning är att ta reda på hur fosforfraktioner ser ut i sedimentet, och 
hur koncentrationen av näringsämnen, syrehalt och temperatur varierar i vattenmassan från 
islossning till och under blomning. De tidigare undersökningarna (Nebaeus 2014) har inte 
undersökt hur näringsämnen förändras på olika djup i Avan, och inte studerat bottenfaunan i 
sjön. Smith, Tilman och Nekola (1999) har visat att blomning beror på överskott av 
näringsämnen.  
Frågeställningar: 

• Hur varierar koncentrationen av näringsämnen, syrehalt och temperatur i sjöns 
vattenmassa? 

• Hur är koncentrationen av fosfor i sediment? 
• Varifrån kommer näringsämnen komma till sjön?  
• Hur förändras art-sammansättningen av alger i sjön och vilka är de dominerande 

algorganismerna?   
• Kan sammansättningen av bottenfauna i strandzonen bekräfta trofigraden i sjön?  
• Finns det litteratur som berättar om åtgärder mot algblomning?  
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2  Metoder 

2.1  Områdesbeskrivning 

Avan är en sjö nordost om Tavelsjön, ca 35 km väster om Umeå, med koordinater 
64°02’19.82” N, 20°05’11.23” Ö (Fig. 2).  Det är en liten och grund sjö (A=0,3788 km2, 
medeldjup är 2,7 m) med 2 djuphål på 6.5 m (Nebaeus 2014). Sjön ligger 107 meter över 
havet, medelnederbörd är 633 mm, och medeltemperatur är 3°C (SMHI 2011). 
 

 
Figur 2. Avans läge i östra Västerbotten. Tavelsjön är den större sjön till vänster om märket. Umeå flygplats syns i 
förgrunden. 

Enligt SGU:s bergrundskarta som beställdes från SGU:s kartgenerator (SGU 2014), är sjöns 
geologiska botten granit och detta innebär vanligtvis låg produktivitet i sjöar p.g.a. granitens 
lägre vittringsbenägenhet. Loberg (1999) berättar att Västerbotten vilar på den svekofenniska 
delprovinsen, dvs. en del av urberget, där berggrunden har gnejs- eller migmalitprägel. 
Enligt Sverigekartan i Lobergs bok, ligger Tavelsjö på en plutonit bergart. Denna bergart är 
grovkornig och inte heller särskilt vittrings-benägen (Loberg 1999). 

Avan har två inlopp; ett från norr (Avalid-bäcken) och ett från söder (Östibyn/ Västerbacka), 
och utlopp är till den betydligt större Tavelsjön (A= 9,74 km2, medeldjup= 7 m, max djup= 25 
m) som inte blommar på samma vis. Idag är det extensiv vallodling i södra, västra och norra 
delen av Avan, i öster är det skog (Fig. 3), men på 1950-talet var det vall även här (Holmberg 
muntl.). Sjövolymen är ca 1,15 miljoner m3, sjön har en vattenomsättning på ca 0,4 år och 
dess avrinningsområde är 56 % skogsmark och 27 % jordbruksmark, enligt Nebaeus (2014). 
Figur 3 visar dock att avrinningsområdet närmast sjön är ca 67 % jordbruksmark och 33 % 
skogsmark. Vattnet i södra inloppet kommer från områden med omgivande jordbruksmark. 



6 
 

 Tre sommarstugor finns nära sjön, på ett avstånd mindre än 15 m. Av dessa har två egen 
avloppsbrunn och den tredje har utedass. Avaliden, norr om sjön, har sex fastigheter som är 
permanenta boende med egna avloppsbrunnar. Östibyn, som ligger sydost om Avan har åtta 
fasta boende, men ytterligare sex sommarstugor och samtliga har egna avloppsbrunnar. I 
Tavelsjö (boende mellan sjön Tavelsjön och Avan) är det ca 20 fastigheter som är anslutna till 
ett kommunalt avloppsreningsverk strax söder om Tavelsjö Kyrka. Detta reningsverk 
påverkar inte Avan. 

 

 
Fig. 3. Djupkarta Avan (Nebaeus 2014). Proven togs i det södra djuphålet. 
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2.2  Vattenkemi 

2.2.1 Vattenprov  

Vattenprov togs med en Rüttner-hämtare i Avans södra djuphål (64°02’23”N 20°05’25,39”Ö, 
Fig. 3), från 6,5 m och vid varje meter för att undersöka fosfor (P) -halt och kväve (N) -halt 
från bottnen till ytvattnet.  Vattenprov togs i början på maj (en vecka efter islossning), i mitt 
på juni och från 29 juni togs vattenprov varje vecka fram till 11 augusti. Det togs två prov på 
varje djup, ett vardera för P- och N-analys. Det togs även prov från sjöns inlopp i augusti, när 
det hade upptäckts mycket näring i sjön. Vattnet överfördes till 250 ml Azlon hög-densitet-
polyeten (HDPE) -flaskor (SciLabware Ltd, UK)och efter provtagning under sommaren 
forslades plastflaskorna i kylvätska till laboratoriet. I laboratoriet kontrollerades pH i vattnet, 
innan fortsatt preparering inför de kemiska analyserna. Vid vattenprovtagning noterades 
siktdjup med Rüttner-hämtaren (metallbricka i topp, 65 mm i diameter), temperatur och 
väder. 
 
2.2.2  Syremätning 

Vattnets syrehalt (O2) mättes på varje meter med en YSI proODO, som mäter syrehalt via en 
syrgaselektrod. Elektroden registrerar också temperatur och tryck. Sladden till elektroden 
hade markeringar för varje meter, så det precisa läget på elektroden kunde specificeras. 
 
2.2.3  Fosforanalys 

Fosforanalysen gjordes enligt SS-EN ISO 6878: 2004. Varje prov surgjordes med 1 ml 
svavelsyra (4,5M H2SO4) per 100 ml. När analysen inte kunde fortsätta p.g.a. tidsbrist eller 
annat, så förvarades de syrade vattenflaskorna i kyl. Vattenproverna från 9 maj 2014 
förvarades 5,5 veckor i frys i väntan på analys. De kylda proverna fick bli rumstempererade 
och därefter överfördes 25 ml vattenprov med syradiskad vollpipett till syradiskad flaska. Två 
flaskor per djup analyserades; Total fosfor (TP) och löslig fosfor (sP). Prov där sP 
analyserades filtrerades genom 0,45µm tvättat filter. Därefter tillsattes mellan 0,23 och 0,27 
g kaliumperoxodisulfat till varje vattenflaska. Sedan autoklaverades (Uniclav 360 sp) 
vattenproverna i 120°C i 20 min under tryck, så att proverna oxideras då organiska och 
oorganiska fosforföreningar blir till fosfat. Efter autoklavering fick proverna svalna. Sedan 
gjordes färgframkallning genom att tillsätta 1,0 ml askorbinsyra och prov blandades – 
väntade i 30 s – och tillsatte 1 ml molybdatlösning till prov som blandades. Efter 30 min 
mättes absorbansen i provet i en spektrofotometer (UV-1600 PC) vid 880 nm. Absorbansen 
sattes mot en standardkurva, där µg fosfor/l ficks fram. 
   
2.2.4  Kväveanalys 

10 ml av vattenproven överfördes till varsitt provrör, som märktes efter prov. En skopa 
”oxisolv” (Merck) tillsattes, vilket är ett oxideringsmedel som innehåller kaliumperoxodi-
sulfat. Därefter autoklaverades rör i 120°C i 20 min under tryck, då en alkalisk miljö bildades 
i provet och organiska och oorganiska kväveföreningar oxiderades. Då bildades nitrat av 
kväveföreningar i provröret. Provröret fick svalna till rumstemperatur, och placerades sedan i 
en FIA-apparat (FIA Star 5000 analyzer) tillsammans med en standardlösning. Där 
passerade provrören en kadmiumkolonn och nitrat oxiderades till nitrit. Här tillsattes också 
olika reagens, bl.a. sulfidamid som tillsammans med nitrit bildade ett blått azofärgämne. 
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Därefter mättes absorbansen vid 545 nm. Absorbansvärde för varje prov sattes emot en 
standardkurva, och ett värde på mg total kväve (TN) /l ficks fram. 

 
2.3  Sedimentkemi 

2.3.1  Provtagning 

Sedimentprov togs med en kajakhämtare (Fig.4). Vid återkomst till strand delades 
sedimenten upp i 100 ml bägare, numrerade efter sedimentdjup: 2-4 cm, 4-6 cm, 6-8 cm, 8-
10 cm, 10-12 cm, 12-14 cm, 14-16 cm, 16-18 cm 0ch 18-20 cm.  2-4 cm var mest vatten, och 
analyserades inte vidare. Bägarna förslöts, markerades och lades i kyl i väntan på transport 
till laboratoriet för fosforfraktionering, eller lades i frys i väntan på kiselalganalys. 

 
Figur. 4. Kajakhämtare med Avan sediment 

 

2.3.2  Analys 

Sedimentanalysen utfördes på Erkenlaboratoriet, Norrtälje, Uppsala universitet (ackredi-
terade för vattenhalt, glödgningsförlust, totalfosforhalt och fosforfraktionering i sediment). 
För att beräkna vattenhalt i proven vägdes först sedimentprov. Därefter frystorkades prover, 
som vägdes igen och sedan kan viktskillnad beräknas, och torrsubstans fås fram. I analysen 
av glödgningsförlust vägdes först proverna och sedan brändes de i 550 °C (± 25°C) i 2h, då 
organiskt material brinner upp. Därefter placerades prover i excikator tills de antog 
rumstemperatur, då de vägdes igen och viktskillnaden är provets organiska mängd.  
 
I beräkningen av totalfosfor i glödgnings-metoden vägdes ett 100 mg torrt sediment i ett 
autoklavrör. Därefter glödgades rören i 550 °C i 1 tim. Sedan fick rör svalna, och då tillsattes 
10 ml 1 M HCl till rören. Nu skruvades lock på rören, de autoklaverades i 120-125 °C under 
60 min. Därefter fick prov svalna, och proven neutraliserades genom tillsats av 2,5 ml 2 M 
NaOH i varje rör. Sedan överfördes vartdera provet till 250 ml glasflaska med lock. Flaskor 
fick sedan sedimentera över natt. Därefter pipetterades 10 ml från vardera flaskan till en 
scintburk, som gick till fosfatanalys. I analysen av fosforfraktionerna vägdes först vartdera 
våtsediment i centrifugrör (tre replikat).  
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För ammoniumklorid-fraktionen, som visar lättlösligt P i sedimentet, tillsattes 1 M NH4 till 
varje rör för att nå pH7, och det fick sedan stå på skakbord i ca 2 h. Därefter centrifugerades 
rören. Sedan hälldes supernatanten i scintburkar, och fosfatanalyserades enligt metoden för 
fosfatfosfor (se nedan). Därefter gjordes metoden på nytt (totalt 2 rundor).  
 
I analysen av natriumdithionit/ natriumbikarbonat (ND/NB)-fraktionen, som visar järn-
bundet P i sedimentet, tillsattes 0,11 M ND/NB i rören som rördes om. Centrifugrören fick 
stå på skakbord i 1 h, och därefter centrifugerades rören. Supernatanten hälldes försiktigt 
över i scintburkar, och sedan kördes fosfatanalys enligt fosfatfosfor (se nedan). I analysen av 
natriumhydroxid (NaOH), som visar aluminiumbundet P i sedimentet tillsattes 0,1 M NaOH 
till provrören och som rördes om. Rören fick stå O/N på skakbord, och som centrifugerades 
sedan. Prov togs från supernatanten till fosfatanalys, blindprov och till TP analys. Till alla 
prov tillsattes HCl för att neutralisera dem (pH7). Därefter späddes proverna med avjoniserat 
vatten och fosforanalys kördes enligt fosfatfosfor och TP (se nedan).  
 
För att få fram saltsyra (HCl) – fraktionen, som visar kalciumbundet P i sedimentet, tillsattes 
0,5M HCl till provrören som rördes om. Sedan fick provrören stå O/N på skakbord, och nästa 
dag centrifugerades proverna. Av supernatanten togs prov, som neutraliserades med NaOH 
och späddes med avjoniserat vatten. Därefter kördes fosfatanalys enligt fosfatfosfor (se 
nedan).  
 
Analysen för fosfatfosfor gjordes enligt SS-EN ISO 6878:2005 kap 4, med ändringar;  
1. Provvatten filtrerades inte (de mättes ofiltrerade). 2. Vattnets egenfärg mättes och värdet 
drogs ifrån provets värde. 3. Provvolymen var 10ml. 4. proverna mättes på 5 cm-kyvett. 
Blandreagens var 100 ml 2,5M H2SO4 blandat med 30 ml 4 % Ammoniummolybdat och 10 
ml Kaliumantimon (III) oxidtitrat (1 mg Sb/ml). 70 % av denna lösning blandades med 30 % 
0,1M askorbinsyra. Vattenblindlösning var 100 ml 2,5M H2SO4 blandad med 60 ml 0,1M 
askorbinsyra och 40 ml avjoniserat vatten. 10 ml av prov togs till färgreaktionen, 10 ml av 
prov togs till ett vattenblindprov, d.v.s. två prov togs från samma flaska. Därefter tillsattes 2 
ml av blandreagenset till färgreaktionen. Till vattenblindprovet tillsattes 2 ml av vattenblind-
lösningen. Proverna mättes sedan i en spektrofotometer i 5 cm-kyvett på 889 nm, som 
detekterar fosfatjoner.  
 
Analysen för TP gjordes enligt SS-EN ISO 6878:2005 kap 7, med dessa ändringar; 1. 
Provvolym var 10 ml, 2. Proverna mättes i 5 cm-kyvett, 3. Blandreagens var enligt 
fosfatfosfor-analys (se ovan). 10 ml prov + 2 ml 5 % kaliumpersulfatlösning, blindprov och 
kontrollprov kokades i 30 min i 120°C och 1,5 Bar. Därefter fick prov svalna och 2 ml 
blandreagens tillsattes till samtliga prov. Sedan mättes prover i spektrofotometer (5 cm-
kyvett, 889 nm) efter 30 min. 
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2.4   Bottenfauna 

Provtagning av bottenfauna gjordes med sparkmetod SS-EN 27 828, beskrivet som M42-
metod i bilaga 1, handledning för miljöövervakning (NV 2008a). Utrustning som användes 
var; Vadarstövlar, för att gå och sparka i 1 m djupt vatten. Finmaskig Mackan-håv (0,5 mm) 
för att fånga upp uppsparkade organismer. En balja och en 15 liters hink att tömma håven i. 
Tre till fem 100-300 ml plastburkar med 1,2 ml Lugol-lösning (konservering) för att dela upp 
håv-materialet i undersökningssyfte. Strandsträckan mättes upp med ett måttband. 
 
Inför provtagning av bottenfauna, utmättes först en 30 m strandsträcka och för varje 5 m 
sattes en hink/ balja för uppsamling av håv material. I vattnet sparkades bottenmaterial upp, 
och håv fördes fram och tillbaka, som tömdes i hink eller balja. Sedan överfördes samprov 
(2x5 m-material) till en plastburk, som märktes med datum och nummer.  Under sommaren 
transporterades proverna i kylvätska till laboratoriet. På laboratoriet förvarades proverna i 
frys, vid längre väntan, eller i kyl i väntan på analys. Analys av prov gjordes i lupp (Nikon 
SMZ645) och mikroskop (Nikon Eclipse TS100). Klassificering gjordes m.h.a. Mandahl-Barth 
(1991) och Ursing (1981). 
 

2.5  Kiselalg-analys 

2.5.1  Sedimentfälla 

En sedimentfälla konstruerades med en Tullgren-tratt (280x280 mm) med nät (avlånga, 
fyrkantiga hål 10x5 mm), som passar i en Tullgren-benställning. Nätet begränsar grövre 
material från att hamna i den 500 ml Azlon hög-densitet-polyeten(HDPE)-flaskan 
(SciLabware Ltd, UK) som sätts under tratt. Idén att använda sedimentfälla för kiselalger 
kom från en artikel om fosforhalter i engelska sjöar (Batterbee et al. 2014). Sedimentfällan 
sattes i strandkant ca 2 m ut från strand, och tratt hölls ca 10-20 cm under vattenyta för att 
fånga upp levande kiselalger som finns i strandvattnet. Innehållet i HDPE-flaskan 
behandlades sedan enligt kiselalgpreparering (se nedan). 

2.5.2  Preparering  

Prepareringen tog 12 dagar. Under dag 1 hälldes 1 g sediment (1 ml om vattenlösligt 
sediment) i provrör (180x16 mm, 30 ml), som fylldes med 9 ml avjoniserat vatten. Därefter 
fylldes rören till hälften med 30 % H2O2. Efter 5 timmar fylldes rören till 2 cm från topp 
med avjoniserat vatten. Provrör lämnades över natt (O/N) för att väteperoxid skulle oxidera 
allt organiskt material. Under dag 2 tillsattes mer 30 % H2O2 i provrören, och dessa 
värmdes i vattenbad (+75 °C) under 2 timmar. Detta för att få bort ytterligare organiskt 
material. Provrören vaktades så att inte all vätska kokades bort. Sedan tillsattes mer 30 % 
H2O2 och fortsatt värmning (+75 °C) i 3 timmar. Därefter fylldes provrören med destillerat 
vatten (dest-H2O), täcktes med aluminiumfolie och lämnades O/N. Under dag 3 sögs 
vätskan över kiselagspelleten bort med pipett (25 ml) till ca 6 cm vätska var kvar. Rör 
rördes om enligt ”finger-knack metod”, så att pellet löstes upp. Därefter fylldes provrör med 
dest-H2O. Därefter upprepades dag 3 (suga bort vätska och fylla med destillerat vatten) åtta 
gånger. Därefter ansågs väteperoxid vara borta och proverna kunde hanteras säkert.   

  På dag 11 tvättades täckglas i 10 % HCl för att bli mer vattenattraktiva. Den klara vätskan i 
varje provrör sögs bort till 2 cm från botten på provrör. Kiselalgssuspensionen späddes 
utifrån hur stor pelleten varit i rören. Sedan gjordes tre 1:10 spädningar av varje prov. En 
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väl blandad kiselalgsspädning överfördes till täckglas med engångspipett. Prov torkades 
O/N på skyddad plats. På den efterföljande dagen sattes en droppe Naphrax på täckglaset 
(med kiselalgerna), och detta vändes försiktigt till ett objektglas. Objektglas med täckglas 
värmdes på värmeplatta i dragskåp tills lösningsmedlet (toluen) ”kokat” bort från Naphrax. 

 
2.5.3  Analys av kiselalgpreparering 
 
Sedan studerades objektglasen i mikroskåp (Nikon Eclipse TS100). Vid rikligt prov räknades 

minst 400 celler på varje objektglas, annars räknades alla celler. Klassificering gjordes 
m.h.a. Hellbergs kiselalgkompendium (1981). 

 

2.6  Växtplanktonanalys  

Prov togs från vattenytan i 100 ml Azlon hög-densitet-polyeten (HDPE) -flaskor med 400 µl 
Lugollösning i. Ytvattenprov togs från djuphål, strand (ytvatten efter sparkmetod), utlopp, 
inlopp från Östibyn-ån och Avalid-ån. Det togs inget vattenprov för planktonundersökning i 
maj, och inte heller i mitten av juni. Det första vattenprovet som analyserades i 
sedimentationskamrarna togs i slutet av juni, och då bara i utlopp respektive i vattnet ovan 
djuphål. Vattenprov hälldes i 10 ml sedimentationskammare, och fick sedimentera i minst 8 
h (NV, 2006). Därefter analyserades sedimentationskamrarna i omvänt mikroskåp (Motic 
AE31), och det räknades minst 400 celler när det var rikligt i prov, annars räknades allt. 
Klassificering gjordes m.h.a. Tikkanen och Willén (1992).  
 
Vissa vattenprov där sP analyserades, sparades filtret som sedan analyserades på förekomst 
av plankton, och detta kallas för Filterprov: Sjövatten filtrerat genom 0,45 µm filter. Detta 
filter har lagts i blöt och från det vattnet har det tagits prov som lagts droppvis på objektglas. 
Filterprovet fick torka över natt (O/N). Därefter lades ett täckglas försiktigt över objektglaset, 
med lite vatten som lim (kallas Objektglasprov), innan analys i mikroskop. 
 

2.7  Avloppsinventering 

För att undersöka om näringsämnen i sjön kan komma från enskilda avlopp gjordes en 
avloppsinventering. Den 11 juli 2014 undersöktes alla avloppsbrunnar i Avans närområde. 
Det undersöktes om avloppsbrunnarna följde Naturvårdsverkets rekommendationer (NV 
2008b) och om det var 3-kammar-brunnar. Vidare gjordes kommentarer om hur 3-kammar-
reningen verkade fungera med hänsyn på synligt skräp i respektive kamrar, om utloppsrör 
syntes och om det fanns närvaro av nässlor runt avloppsbrunnen. Brännässlor växer där det 
finns mycket näringsämnen. Denna tid var ca 1.5 mån innan beräknad slamtömning. Några 
kunde inte kontrolleras vid detta tillfälle, eller hittades inte, så dessa kontrollerades några 
dagar senare.  
 
2.8  Litteraturstudie om åtgärd mot blomning 

Sökning gjordes via Google och Umeå universitetsbiblioteks sökmotor. 
Sökord var; 
 Stoppa/ hindra algblomning, prevent algal blooming, cure for algal blooming. 
  



12 
 

3  Resultat 

 
I slutet av juni börjar gubbslem (Gonyostomum semen) finnas i Avans utlopp, och siktdjup 
var då 80 cm. I mitten på juli blir siktdjupet sämre, med ca 70 cm. sedan sjunker siktdjupet 
till som lägst 25 cm (Tab. 1).  
 
Tabell 1. Väder och sjöutseende under provtagningsdagarna. 

Datum Väderförhållande 

140509 4-6°C. Mulet, duggregn. 

140616 11°C. Mulet, växlande sol, hagel, regn, uppehåll. 

140629 15°C. Växlande molnighet, ca 2 m/s. Siktdjup 80 cm. 

140707   18°C, sol, < 0.5 m/s. Siktdjup 60 cm. 

140714 20°C. Växlande molnighet, mest sol, svag bris < 0,5 m/s. Siktdjup 45 cm. 

140721 25-30°C. Växlande molnighet (mest sol), svag bris < 0.5 m/s. 
Siktdjup 25 cm. 
 

140728 23-24°C. Växlande molnighet (mest sol), lätt bris 0.5-1 m/s. Siktdjup 35 cm. 
Utseende: Grönt vatten i Avan. Blå- och grönalger vid utlopp. 
 

140804 20,4°C, växlande molnighet, < 0.2m/s. 
Siktdjup ca 25 cm. Utseende: Grönt vatten vid utlopp till Tavelsjön. 
 

140811 20 -21°C. Växlande molnighet, 0 m/s. 
Siktdjup ca 60 cm. Utseende: Brunt vatten i sjön, algblomning på väg ut i 
Tavelsjön. 

 
Jag gjorde ett enkelt försök att mäta om det fanns något flöde i Avan, genom att släppa ner en 
plastflaska för att se hur fort den kom fram. Men jag lyckades inte få fram något flöde någon 
gång, vilket tyder på relativt stillastående vatten i Avan och att det bara är vinden som driver 
ytvattnet. 

 
3.1   Vattenkemi 
 
Alla mätvärden redovisas i appendix 1. 
 
3.1.1  Fosfor 

Efter islossning var det höga fosforhalter i bottenvattnet (djup 7,0 m) med 450 µg TP/ l och 
875 µg sP/l (App. 1). Det var betydligt lägre halter uppemot sjöytan, mellan 5 och 32 µg TP/ l 
och mellan 14 och 30 µg sP/ l. Därefter varierade halterna av TP under sommarens provtag-
ningar mellan 5 µg (1,5 m; 16 juni) och 106 µg TP/l (6,5 m; 11 aug). Under sommaren är 
halten TP stadig över 25 µg/l (NVs eutrof gräns), och stigande (Fig. 5). Halten sP (Fig. 6) 
varierade mellan 0,5 µg (1 m; 16 juni) till 90 µg sP/l (6,5 m; 16 juni). Vattenmassans sP är 
sjunkande över sommaren (Fig. 6).  
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Figur 5. Total-fosfor (TP) över tid i Avan under sommaren 2014. 
 

 
Figur 6. Löslig-fosfor (sP) över tid i Avan under sommaren 2014.  
 
I början på augusti analyserades prover från de två inflödena till Avan. Dessa resultat visas 
inte i diagram utan kan ses i appendix 1, tabell 10. Proverna visade att inloppet från Avaliden 
hade runt 100 µg TP/l och 63 µg sP/l, medan Östibyn-ån har 4 ggr mer än Avalid-ån med 415 
µg TP/l och 260 µg sP/l (App. 1 Tab. 10). 
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3.1.2  Kväve 

Avan hade mellan < 0,01 mg TN/l (5,5 och 6,5 m; 16 juni) och 4,96 mg TN/l (6,5 m, 29 juni). 
11 aug (5,5 m) och 28 juli (6,5 m) hade Avan 1,81 mg TN/l. Kvävehalten steg över tiden, 
förutom toppnotering på 6,5 m djup den 29 juni (Fig. 7). Värdena i Avan är något lägre än 
FN:s eutrof gräns (utom det höga värdet). Trendlinjen visar stigande värden under 
sommaren. 

 

Figur 7. Total-kväve (TN) över tid i Avan under sommaren 2014.  
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3.1.3  Syre 

Figur 8 visar att sjöns syrehalt är ganska jämn på alla djup, runt 10 och 11 mg/l fram till 29 
juni. Den 29 juni skiktade sig syrehalten i vattnet mellan ytvattnet och bottenvattnet. Två 
veckor senare höll vattnet i alla djup igen ungefär samma syrehalt, för att sedan skikta sig den 
21 – 28 juli. Efter blomningens början 21 – 28 juli (Tab. 1) så blir det markant högre syrehalt 
i ytvattnet (Fig. 8). 
 

 
Figur 8. Total syrehalt (TO, mg/l) i Avan under sommaren 2014.  
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3.1.4  Vattentemperatur och pH 

Temperaturen i Avan under sommaren 2014 visar ingen temperaturstagnation (Fig. 9).  
Ungefär en vecka efter islossning, i början på maj höll vattnet ca 6°C över alla djupen jämnt 
med lufttemperaturen den dagen (Tab. 1). I mitten på juni var det också jämt över djupen 
med ca 16°C, vilket var något högre än lufttemperaturen den dagen. Under sommaren höll 
djup 3, 4, 5, 6 och 7 m runt 15°C, medan djup 2, 1 och 0 m höll likt lufttemperaturen (Fig. 9, 
Tab. 1).  

 
Figur 9. Vattentemperatur i Avan under sommaren 2014. 
 
Det är relativt neutralt vatten i Avan med pH växlande mellan 5 på 6.5 m och 8,5 på 0.5 m 
(Fig. 10). Tyvärr kontrollerades inte pH i vattenproverna 9 maj och 16 juni. Därför saknas pH 
på djup 7 m, eftersom det inte togs något vattenprov från det djupet efter 16 juni. Då togs 
prov istället från 6,5 m djup. 
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Figur 10. Avans pH under sommaren 2014. 

 

3.2  Sedimentkemi 

Fosforfraktioneringen av sedimentproverna visar att TP minskar med djup i sediment, och 
det är 1300 µg TP/g TS på 2-4 cm djup och 890 µg TP/g TS på 16-18 cm djup (Fig. 11). 
Kalciumbunden fosfor och aluminiumbunden fosfor fanns mellan 240 µg/g TS till 460µg/g 
TS. Järn-bunden och organiskt bunden fosfor fanns mellan 120 µg P/g TS och 260 µg P/g TS. 
Den lättlösliga fosforn är negligerbar (0-1 µg/g TS), och den resterande fosforn (TP minus 
fosforfraktionerna) i sedimenten var mellan 43 µg och 91 µg /g TS (Fig. 11; app. 1).  
 

 
Figur 11. Fosforfraktioner i sediment på olika djup. 
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3.3  Bottenfauna  

I appendix 7 visas vilken bottenfauna som fanns vid de fyra provtagningarna. Efter 
islossningen var det hjuldjur, virvelmaskar, mygg- och nattsländelarver i bottenfaunan, 
tillsammans med vattenpest och någon storalg. I mitten av juni tillkom padd-yngel, fisk- och 
hästigel, maskar och märlkräftor, tillsammans med kiselalger och gubbslems-slemsäckar.  I 
juli tillkom dykarskalbaggar i håv-materialet, och gulbruna alger, BGB, kiselalger och grön-
alger. I sista strandprovtagningen (11/8) tillkom dykkvalster, spindel, gråsugga och 
vattenloppor. Tabell 2 visar i vilka miljöer dessa arter vanligen finns.  
 
Tabell 2. Bottenarternas miljökrav (1Mandahl-Barth 1991, 2Ursing 1981, 3Tikkanen och Willén 1992,  
4Hellberg 1981, 5Backlund och Brånin 1983). 

Art Miljö 
Amöbadjur (Sarcodina) 

 
Hjuldjur (Rotifer) 

Vanliga bland växter i dammar och sjöar1.  
 

Allmän som plankton och på vattenväxt i sjö1. Mindre djur är anpassade till 
näringsfattig miljö, och större djur i näringsrika miljöer. 

Virvelmaskar Vanliga i växt-rika sjöar, och är mestadels rovdjur1 (bakterier, protozoer och 
mindre invertebrater). 

Mygglarver Lever på botten i sjöar och åar. Svidknottlarv är allmän i stillastående vatten, 
och lever av mygglarver1. Chironomus sp finns i stora mängder i littoral zon, 

och de gynnas av goda näringsbetingelser5.  
Nattsländelarver Dessa olika arter lever i vatten och äter plankton1. 

Maskar Tagelmask är vanlig vid sjöstränder. Är fritt levande eller parasiterar på 
insekter1. 

Grod- och padd-yngel Vanliga i dammar och strandkant på sjöar. Grodynglet lever av djur- och 
växtrester, men de får näring ifrån svansen under omvandlingen till kräldjur. 

När stjärten är förverkad söker sig unggrodor och – paddor upp på land1. 
Fiskigel Parasiterar på fiskar och är allmän i sjöar och åar1, och gynnas av god 

näringsbetingelse5. 
Hästigel 

 
Vanlig i stillastående vatten och gynnas av god näringsbetingelse5.  

Suger inte blod utan lever av snäckor och insektslarver1. 
Vattengräshoppa Allmän i sjöar och i åar1. 

Gulbandad dykare Allmän i växt-rika dammar, och dess larver är glupska rovdjur1.  
Dykkvalster Allmän på gyttjebotten i stillastående vatten1. 
Märlkräftor På grunt vatten i sjöar och åar1.  

Sötvattengråsugga Vanlig vid sjöstrand och bottnen på i dammar1. 
Piratjaktspindel Allmän i strandkant i alla sjöar1. 

Vattenloppor (Daphnia och 
Diaphanosoma sp.) 

Allmän i sjöar och dammar, sommartid1. 

Växt: Braxengräs  
(Isóëtes lacústris) 

På bottnen av sjöar och vattendrag2. 

Vattenpest (Elódea 
canadénsis) 

I sjöar och åar. Mindre allmän2. 

Aulacoseira-kedja (AU) Förekommer i sjöar och brackvatten.  AU granulata är allmän i eutrofa vatten3. 
Vass (Phragmatis sp.) Sött och bräckt vatten. Allmän2. 

Gulbrun-alg (Chrysophyta): 
Dinobryon sp. 

Är vanliga i sjöar och vattendrag, rikliga i oligotrofa och sura vatten, men de 
finns också i eutrofa vatten3. 

Grönalg (Chlorophyceae): 
Pediastrum sp. 

Karaktäristiska planktiska grönalger i eutrofa vatten. Kan dock förekomma i 
strandzon i näringsfattigare vatten3. 

BGB: Microcystis sp., 
Aphanizomenon sp., 

Tillhör de vattenblommande arterna i eutrofa vatten3. 
Är planktiska arter och kan blomma i eutrofa inlandsvatten3. 

Dolichospermum sp. Finns planktisk, i strandkant och som bentisk. Blombildande i eutrofa vatten3. 
Kiselalger: AU, 

 
Achnantes,  

Förekommer i sjöar och brackvatten.  AU granulata är allmän i eutrofa 
vatten3. 

De är typiska påväxtalger (bentiska) och förekommer tillfälligt som plankton3. 
Cyclotella sp. 

 
Förekommer mest som plankton i sötvatten. CT stelligera Cleve och Grunow är 

typisk för eutrofa vatten3. 
Fragilaria sp.,  Förekommer både i sött och salt vatten, mest som benthos i strandzon3. 
Tabellaria sp. Allmän art, både på litoral vegetation och i plankton3. 
Navicula sp. Huvudsakligen bentiska arter, där vissa är typiska för eutrofa vatten4. 
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3.4 Kiselalgförekomst: sediment, djuphål, strandzon och sedimentfälla 

I sediment 6-8 cm var det mest Tabellaria (TA) med 35 % (Fig. 12a). I sediment 8-10 cm 
fanns det 55 % Aulacoseira (AU), ungefär lika mängder av TA (33 %) och 27 % Fragilaria 
(FA) (Fig. 12b). Då fanns det också 13,6 % Asterionella (AS) formosa arter i sjön.  I sediment 
10-12 cm var det igen mest AU (40 %), det fanns 28 % Cyclotella (CT) och 18 % FA, men bara 
6,3 % TA arter i sjön (Fig. 12c). I djupaste sedimentet (18-20 cm) var det mest TA (58 %), 28 
% CT, 20 % AU, 17 % Pinnularia (PI) och bara 6 % FA arter (Fig. 12d, appendix 2). SD är 
Stephanodiscus, NI är Nitzschia, GO är Gomphomena och EU är Eunotia arter.  
 
Sedimentfälla (SF) 1, som satt från 9 maj till 16 juni, visade algsammansättning med 16 % 
AU, 14 % FA, 5 % AH och 3,5 % TA arter. SF 2 (16 juni till 11 juli) hade 32 % CT, varav 63 % är 
CT stelligera, 7,5 % AH, 4 % AU, 2,4 % FA och 1,4 % TA arter. SF 3 (11 juli till 11 aug) visade 
36 % FA, 14 % Meridion (ME), 11 % AH, 8 % NA, 5,6 % AU, 4 % CT och Cymbella (CM) arter 
(Fig. 13). 
 
Djupets bottenvatten (lagret mellan sediment och vattenmassan) innehöll 18 % AU och FA 
arter, 15 % CT, 13,5 % ME, 2 % AH och NA arter. Makrofyt-provet (uppsparkat från 
strandbotten och uppsamlat med håv) hade i juli 37 % FA, 16 % AH, 14 % TA, 9 % CT och 5 % 
AU arter. Bottenvattnet undersöktes för att se vilka arter som kan luckra upp sedimentets 
fosforkälla. Strandvatten togs i vattnet efter håven och hade i juli 43 % TA, 21 % NA, 14 % FA 
och 7 % CT arter. Efter att sedimentfälla hämtats in i augusti, så skrapades tratt för att se 
vilka bentiska arter som kunde finnas på den. Analysen visade på 60 % FA arter, 13,5 % TA, 9 
% NA, 8 % AU, 4,5 % AH och 2 % CT arter (Fig. 14, appendix 2). Tabell 3 visar i vilka miljöer 
kiselalg-arterna trivs i.  
 
Tabell 3. Kiselalgers miljökrav (Tikkanen och Willén, 1992). 

Art Miljö 
Achnantes (AH) AH Minutissima är släktets vanligaste art, är typisk påväxtalg (bentisk) och 

vanlig i sjöars strandzon. 
Aulacoseira (AU) AU arter (spec. AU granulata, 24 % i sed.8-10) är typiska i eutrofa vatten, 

men kan också finnas i oligotrofa vatten. 
Cyclotella (CT) Är vanlig i sötvatten. CT. stelligera (32 % i SF 2 och 10 % i bott-H2O) är typisk 

för näringsrika vatten. 
Fragilaria (FA) FA crotonesis (57 % på SF-tratt) och capucina (17 % i SF 2) är typiska i eutrofa 

vatten. 
Meridion (ME) Sällsynt i sjöar. Mer allmän i kalla, strömmande vatten. 
Navicula (NA) Vissa arter är näringskrävande ex. NA seminulum (Jarlman, 2009) 
Tabellaria (TA) Allmän i litoral zon, men kan finnas planktisk. Typisk i oligotrofa vatten. 

Asterionella (AS) formosa Allmän i sötvatten och smal form i näringsfattigt vatten. Normal och robust 
utseende i eutrofa vatten, och det robusta utseendet kallas för AS gracillima.  
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Fig. 12. Proportion fossila kiselalger i sediment, a) 6-8 cm, b) 8-10 cm, c) 10-12 cm, d) 18-20 cm. 
SD = Stephanodiscus, PI = Pinnularia, NI = Nitzschia, GO = Gomphomena, EU = Eunotia, CM = Cymbella.  
 
 
 
 
 
 

 

 



21 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Figur 13. Proportion levande kiselalger från sedimentfällor i Avans strandzon;  

a) 140509 - 140616, b) 140616 – 140711, c) 140711 - 140811. 

 

 
Figur 14. Portion levande kiselalger i Avan; Djuphål a) sedimentvatten. Strandzon; b) håv 7 juli. 
 c) strandvatten 7 juli, d) från sedimentfälle-tratt. 
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3.5  Växtplanktonförekomst 

Vattenproven i slutet av juni innehöll 45 BGB celler/ml i utlopp och 6 cell BGB/ml ovan 
djuphål. Det fanns bara 6,6 kiselalg-celler per ml i utlopp respektive 2,8 cell per ml ovan 
djuphål. Grönalgen Monoraphidium cf griffithii Berkeley fanns i utloppet med 3 cell/ml, och 
nålflagellaten Gonyostomum semen med 0.2 cell/ml i utlopp. Dessa alger fanns inte alls i 
provet från djuphål (Tab. 4, App. 4). Förekomsten av växtplankton i sedimentations-
kamrarna visar att nästan alla prov dominerades av cyanobakterien Dolichospermum cf 
inaequalis. I början på juli fanns det 356 celler BGB/ ml ovan djuphål och 6 arter till bl.a. 
Microcystis och Aphanizomenon, men D. circinalis dominerade med 150 cell/ ml och D. 
inaequalis var 90 cell/ml. Det var också mer kiselalger, med Aulacoseira som den 
dominerande algen (6,3 cell/ml).  
 
I strandvattnet den 7 juli fanns 7 arter av BGB (293 celler per ml) och D. inaequalis 
dominerade med 177 cell/ml och sedan kom D. circinalis (40 cell/ ml). Kiselalgerna var 
mellan 0,7 och 9,1 celler/ml, och Asterionella (AS) formosa dominerade med 9.1 celler/ ml. 
Guldalgen Dinobryon bavaricum fanns med 2.1 celler per ml, men resterande alger var 
mellan 0.1-1.9 celler per ml (Tab. 4, App. 4). Den 11 juli togs ett vattenprov efter 
håvinsamlingen (se bottenfauna-avsnitt) och det visade på 98 % D. inaequalis. Av kiselalger 
var TA flocculosa mest med 6,5 celler/ ml och sedan 2,3 FA pinnata celler/ml. Sammanlagt 
var det 11,1 kiselalg-celler per ml, bara 0,4 grönalger, men 900 BGB celler i bottenfaunan.  
 
Den 14 juli var det 685 BGB celler per ml strandvatten (98 %), och den dominanta var D. cf 
inaequalis (579 cell/ ml). Kiselalgerna uppgick till 8,6 celler per ml med mest AS formosa 
(6,2 cell/ml). Grönalgerna fanns bara med 2 celler/ ml, pansarflagellat och ögonalger fanns 
med 0,2 respektive 0,1 cell per ml. Den 21 juli var det 100 % BGB i sjön (2686 celler/ml), och 
bara 0,1 Staurastrum cell per ml (Tab. 4, App. 4). I början på augusti visade vattenprover 
från utlopp och södra inlopp (Östibyn-ån) att södra delen av sjön fortfarande dominerades av 
BGB (923 celler per ml). I utloppet fanns 15 grönalgceller och 0,8 kiselalg per ml och i 
Östibyn-ån hittades 0,1 djurplankton. Sista prov-dagen (11/8) var det fortfarande dominans 
av BGB i sjön, i strandprov fanns 999 BGB celler per ml och utlopp hade 345 BGB celler per 
ml. Kiselalger hade börjat komma tillbaka i strandvatten (0,6 celler/ml) och i utlopp (0,2 
cell/ml). I utloppet fanns också 0,2 grönalg och pansarflagellat per ml (Tab. 4, utförlig tabell i 
appendix 4). 
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Tabell 4. Växtplankton i sedimentationskamrarna. Klassificering genom Tikkanen och Willén (1992). Mer utförlig 
tabell finns i appendix 4. 

Datum Lokal Växtplankton (antal/ ml) Biomassa 
(antal/ml) 

% 

1406291 Utlopp 1,5 remsa Dolichospermum (D) cf 
inaequalis*(x 30 cell) 

45 82 

  6,3 Cyclotella (CT) comta 6,3 11,5 
  3 Monoraphidium griffithii (Berkley)4 3 5,5 
  Övrigt 0,51: Σ= 54,9 0,9 
 Djup 0,2 remsa D. cf inaequalis* (x 30 cell) 6 61 
  2 Pinnularia sp. 2 22 
  1 Aulacoseira (AU) italica 1 11 
  Övrigt 0,8: Σ=9,8 9 
  Hela sjön 64,7  
     

140707 Strand 5,9 remsa D. cf inaequalis* (x 30 cell) 177 57,04 
  4,0 remsa D. circinalis Rabenhorst*1 (x 10 

cell) 
40 12,9 

  1,1 koloni Coelospharium(Co) kützingianum* 
(x 20 cell) 

22 7,09 

  1 remsa Planktothrix (P) agardhii*1 (x20 cell) 20 6,45 
  0,8 remsa D. affinis*1 (x 20 cell) 16 5,16 
  0,6 koloni Microcystis (M) reinboldii* (x 20 

cell) 
12 3,87 

   0,3 remsa D. cf mucosum*1 (x 20 cell) 6 1,93 
  9,1 AS formosa 9,1 3 
  Övrigt 8,1:Σ=310,3 2,9 
     

140707 Djup 5 remsa D. cf circinalis Rabenhorst*1 (x 30 
cell) 

150 40,5 

  3 remsa D. cf inaequalis* (x 30 cell) 90 24,3 
  2 remsa D. cf curvum* (x 20 cell) 40 10,8 
  1,6 remsa Aphanizomenon (A) flosaqua* 

(x20 cell) 
32 8,6 

  0,7 koloni M. wesenbergii*1 (x20 cell) 14 3,8 
  0,7 koloni SN lacustris* (x20 cell) 14 3,8 
  0,8 koloni av M. reinboldii (Richter)* 16 4,3 
  6,3 AU italic      7,6 2,1 
  1,3 AS formosa    1,2 AS gracillima5 2,5 0,7 
  Övrigt 4,6: Σ=370,7 1,2 
     

140711 Strandbotten7 18 remsa D. inaequalis (x50 cell) 900 98 
  Övrigt 19,6: Σ=919,6 2 
     

1407014 Strand 19,3 remsa D. cf inaequalis* (x 30 cell) 579 83,2 
  4 koloni av Snowella (SN) cf lacustris*  

(x 20 cell) 
80 11,5 

  1,3 koloni Co. kützingianum* (x 20 cell) 26 3,7 
  6,2 koloni av AS formosa 6,2 0,89 
  Övrigt 4,7: Σ=695,9 0,68 
     

140721 Strand 10 remsa D. cf inaequalis* (x 30 cell) 300 98 
  0,2 remsa P. agardhii (x 30 cell) 6: Σ=306 2 
 Djup >18 remsa D. cf inaequalis* (x 30 

cell) 
540 93 

  2 remsa P. agardhii* (x 20 cell) 40: Σ=580 7 
 Utlopp D. cf inaequalis* (30 x 60 cell) 1800 100 

1Filterprov   2Objektglas-prov   *Cyanobakterie  *1 Cyanobakterie (eutrof indikator)    3 Guldalg     4Grönalg    5Eutrof 
miljö   6 Okalger (Desmidiales)  7Vattenprov efter sparkmetod    8 Pansarflagellat  9 Ögonalger   10Konjugater.  
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Fortsättning Tabell 4. Växtplankton i sedimentationskamrarna.  
Datum Lokal Växtplankton (antal/ml) Biomassa 

(antal/ml) 
% 

140804 Inlopp: 
Östibyn-å1 

9,3 remsa D. cf inaequalis*1 (x 30 cell) 279 74,5 

  3 remsa cf D.* (x 30 cell) 90 24 
  0,5 remsa D. cf affinis*1 (Lemmermann)*  

(x 10 cell) 
5  
 

1,3 

  Övrigt 0,3: Σ= 374,3 0,1 
 Utlopp2 10 kedjor av D. cf affinis*1 (x 30 cell) 300 75,4 
  0,6 kedjor av P. sp*1 (x 30) 18 4,5 
  2 kedjor av Cylindospermum majus* (x 

30) 
60 15 

  0,2 koloni Microcystis*1 (x 20) 4 1 
  0,2 remsa grönalg Chlorophyta resp. (x 30) 

Chlamydomonas 
15  3,8 

 
  Övrigt 1,1: Σ= 398,1 0,3 
     

140811 Strand 23,2 remsa D. cf inaequalis*1 (x 30 cell) 696 69,6 
  3,9 remsa D. affinis*1 (x 30 cell) 117 11,7 
  3 remsa D. aqualis* (x 30) 90 9 
  1 remsa A. flosaqua* (x 30 cell) 30 3 
  2,1 koloni M. cf reinboldii* (x 30 cell) 60 6 
  Övrigt 7,1: Σ= 1000,1 0,7 
 Utlopp 5,5 remsa D. cf inaequalis*1 (x 30 cell) 165 47,8 
  4 remsa D. cf affinis (x 30 cell) 120 34,7 
  1.5 koloni M. cf reinboldii (x 30) 45 13 
  0,5 kedja P. agardhii (x 30 cell) 15 4,3 
  Övrigt 0,4: Σ= 345,4  0,1 
     

140509 - Trattskrap >80 % FA capucina5 26 83,6 
0811  8 AU italica 4 17 

  0,3 Audomonas sp.3 0,3 1,3 
  Övrigt 0,3: Σ= 31,1 0,96 

1Filterprov  2 Objektglas prov  *Cyanobakterie  *1 Cyanobakterie  (eutrof indikator)   3 Guldalg     4Grönalg   5 Eutrof 
miljö    6Okalger(Desmidiales)   7Vattenprov efter sparkmetod      8 Pansarflagellat          9 Ögonalger     10Konjugater  
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3.6  Avloppsinventering 

Många avloppsbrunnar i Avans närområde befanns vara i dåligt skick, med synligt material i alla 
kamrarna och överfulla kamrar. En avloppsbrunn hade trasiga avdelningarna mellan kamrarna. Av 
sommarstugorna, som ligger närmast Avan, var det bara en som hade utedass. Vid en sommarstuga 
låg avloppsbrunnen bara 11 m från Avan i sluttande terräng ner mot Avan. Av avloppsbrunnarna i 
Östibyn befanns många vara i dåligt skick (Tab. 5). 
 
Tabell 5. Avloppsbrunns-inventering i Avans närområde. 

Fastighet Brunnsutseende: Kommentar 
 Kamrar Lukt Utloppsrör  

Tavelsjö 1. Vinter-
bonad sommarstuga. 

Ser inga kamrar, och 
det bubblar i vätskan. 

Luktar illa.  
 

 Ligger bara 11 m från Avan. 

Tavelsjö 2. 
Sommarstuga. 

Mindre skit i 3:e 
kammaren.  

Inte stark lukt.  Utloppsrör syns. 
 

 

Tavelsjö 3. 
Permanent bostad. 

Full, inga kamrar 
syns. 

 

 Inget utloppsrör 
syns. 

 

Fastighetsägare berättar att 
det bara har varit slam-

tömning vartannat år. Har nu 
beställt tömning varje år. 

Tavelsjö 4. 
Permanent bostad. 

Smuts i alla kamrar.  
 

 Utloppsrör är i 
ytan 

Skräp kan läcka ut i markbädd. 

Avaliden 1. 
Sommarstuga 

   Utedass. 

Avaliden 2. 
Permanent bostad. 

1:a brunn: Alla 
kamrar syns med 

mindre synligt skräp i 
3:e kammaren.  

  Ej lukt runt, men när lock 
öppnas luktar det illa.  

2:a brunn: Låst. 

Avaliden 3. 
Permanent bostad. 

Skräp i både 1:a och 
2:a brunn, men 

utloppsrör syns. Dock 
finns det skräp upp 

på väggen. 

  Son i hus berättar att det varit 
stopp i avlopp i våras. Avlopp i 

garage saknar oljeavskiljare. 

Avaliden 4, 5. 
Permanent bostad. 

Mindre skräp i 3:e 
kammaren. 

 Synligt utloppsrör. Ägaren har beställt 
extratömning. 

Avaliden 6, 7, 8. 
Permanent bostad. 

Skräp i alla kamrar.  Ingen dålig lukt. Inte synligt 
utloppsrör. 

3 fastigheter delar 
avloppsbrunn. 

Östibyn 1. 
Permanent bostad 

Ganska full, smuts i 
alla kamrar. 

Ingen märkbar 
lukt. 

 Enligt ägare har det aldrig varit 
fullt i brunn. 

Östibyn 2.  
Sommarstuga. 

Smuts i alla kamrar. 
 

Luktar mycket 
illa.  

Skadat 
utloppsrör. 

 

Östibyn 3. 
Sommarstuga. 

Träplank skiljer 
kamrarna, och det är 
smuts i alla kamrar.  

Luktar mycket 
illa. 

 

 Nässlor runt brunn tyder på 
läckage. 

Östibyn 4. 
Permanent bostad 

Smuts i alla kamrar. 
 

Ingen stark lukt. Utloppsrör syns. Inga nässlor runt brunn. 

Östibyn 5. 
Permanent bostad. 

Har 2 enkammar-
brunnar, som är båda 

smutsiga.  

 Inget synligt 
utloppsrör i 2:a 

brunn. 

 

Östibyn 6. 
Sommarstuga. 

Har varit 3-
kammarbrunn, men 
idag är träavskiljarna 

trasiga.  

Ingen lukt innan 
lock är 

borttaget. 

 Det är stark lukt när 
brunnslock tas bort. Det växer 

nässlor utanför. 
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3.7  Åtgärder mot algblomning 

Enligt Goldman och Horne (1983) ska först och främst näringsämnena i sjön begränsas, då 
blommande alger är beroende av både C, P och N för sin fotosyntes. En sjö som blommar 
med BGB visar det första tecknet på eutrofiering i sjön p.g.a. av läckage från jordbruket. 
Hansson (1992, referat i tab. 1 i Stevenson, Botwell och Lowe 1996) har visat att hos 
lågproducerande sjöar i Sverige är sjöarnas biomassa direkt korrelerat till mängd fosfor i det 
allra översta sedimentlagret, som är i ständigt utbyte med vattenmassan. BGB kan fixera 
kväve, både till sin egen försörjning och till sjön (Stern 1997), vilket tyder på att det är fosfor 
som är den begränsande faktorn. Det är alltså begränsning av näringsämnen i inloppen, men 
också av den inneboende cirkulationen av näringsämnen i sjön som är den viktigaste 
åtgärden mot blomning (Rast och Thornton 1996, Pearl och Otten 2013). Det gäller även den 
eventuella näring som finns i sedimenten, som kan frigöras i syrefri miljö, av bottendjur och 
– växter (Goldman och Horne 1983).   
 
Det finns olika alternativ att begränsa cirkulationen av näringsämnen i vattenmassan: Kalk, 
som kan höja pH i sjön och göra att den fosfor som finns i bottnen inte blir lösligt från 
sedimenten. Persson (muntl.) berättar att de har kalkfiltreringsaggregat i tillrinnande 
vattendrag till Skråmträsket (Berggren och Persson 2012), en blommande sjö i Skellefteå 
kommun. Filtreringsaggregat i inlopp, där filtreringen ska fånga upp den fosforn som finns i 
vattendraget. I Norge har Ádám et al. (2007) testat filtermaterialen Filtralite-P® och 
snäcksand i olika kolumner, som fosforhaltigt vatten strömmade igenom. Snäcksanden var 
bättre på att adsorbera med 92 % mindre fosfor efter filtreringen av syntetiskt fosfor-vatten, 
jämfört med 91 % för Filtralite-P kolumn när sekundär-renat avloppsvatten runnit igenom 
och bara 54 % för Filtralite-P kolumn med syntetiskt fosfor-vatten. Oliviera et al. (2014) har 
gjort fosforreningsförsök med en ’fixed-bed polymer nanocomposite biofilm’ reaktor. De 
lyckades rena vattnet och få en filtermättnad till 50 %. När filtret är mättat kan det användas 
till att framställa gödnings-fosfor istället för att bryta fosfor i gruvor, vilken är en ytterligare 
miljövinst.  
 
Aluminiumhydroxid (AlOH) kan användas för att binda den lösliga fosforn i sjön. Natur-
vårdsverkets rapport nr 5914 (2009) beskriver denna behandlingsmetod. Aluminium kan 
bilda komplex med fosfor, och komplexet sedimenterar sedan mot botten. Denna metod 
används bl.a. i reningsverk, när de använder flockningsmedel (ex. PAX 21 eller PAX XL60) 
för att ta bort fosforn från avfallsvattnet. Så länge pH är över 5.0 i vattnet så mobiliseras inte 
Al från sedimenten, och kan inte bli giftigt för livet i sjön (Andrén och Rydin 2012). 
Muddring av sjöbotten är ett fjärde alternativ till att minska cirkulation av näringsämnen i 
sjön. Sjön Trummen, söder om Växjö i Småland, är en grund sjön (djup 1-2.2m, A= 1,0 km2) 
som muddrades på 70-talet för att få bukt med algblomningar (Bengtsson 1975, ref. i 
Goldman och Horne 1983). Ca 0,5 m av bottnen tog upp och lades i en blivande park till en 
kostnad av 500 000 US $ (1974-års valuta, och idag motsvarar det ca 4 000 000 kr). Därefter 
behandlades det näringsrika lagret mellan vattenmassan och sedimenten med ”alum” 
(AlSO4). Alum sönderdelar sig i vattnet till Al(OH), vars effekt beskrivs ovan. Denna 
kombinerade rening reducerade mängd fosfat i vattenmassan och blomningarna av BGB 
minskade. Annadotter et al. (1999) beskriver hur de delvis använde muddring i slutet av 
1980-talet för att åtgärda Finjasjöns blomningsproblem i Hässleholms kommun.  
 
Kopparsulfat (CuSO4) är ett annat alternativ till att minska algblomning (Goldman och Horne 
1983, Jia et al. 2014). Enligt Goldman och Horne (1983) var det den mest använda metoden 
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på den tiden för att få bukt med algblomning. Dels för att koppar är antimikrobiellt genom 
att den bryter ner cellvägg hos organismer, och att den bildar komplex med organiskt 
material som sjunker till botten. Jia et al. (2014) beskriver resultat från laboratorieförsök 
med sediment (samlat i mars) från en blommande sjö i Kina. Dessa visar att det behövs 10 
mg CuSO4/l för att inhibera utveckling av Microcystis (en BGB-art), och det tog några dagar 
innan effekt.  Författarna referar till Roman (1997) och avråder starkt från användning av 
CuSO4 i sjöar, då Cu är en tungmetall och toxiskt även för andra vattenorganismer. Goldman 
och Horne (1983) menar att kopparsulfat förblir olösligt i botten och därför inte orsakar 
någon större effekt på näringskedjan i sjön.  
 
Väteperoxid H2O2 har använts i laboratorieförsök (Jia et al. 2014) där de visade att 10 mg 
H2O2/l hade en inhiberande effekt (>95%) på Microcystis från 3:e -15:e dagen efter 
behandling. Biologiska sätt att minska utbredningen av algblomning är att lägga 
kuddar/korvar av kornhalm (Welch et al. 1990) och/ eller löv.  I en engelsk studie (Ridge, 
Walters och Street 1999) visade de att algblomning av grönalger (Chlorella och Cladophora) 
minskade i laboratorieförsök, och efter tillsats av löv och kornhalm i dammar minskade 
mängd Cladophora också där. Newman, Barrett och Cave (1993) hindrade blomning av 
cyanobakterier (Microcystis aeroginosa) genom kornhalm. På Irland (Caffrey och Monahan 
1999) minskade de algväxt i en kanal genom att ankra kuddar med kornhalm (plastflaskor 
gjorde att de inte hamnade i botten), som lades med 50 m mellanrum. Jia et al. (2014) tittade 
även på rishalm, och en blandning av rishalm och H2O2 fann de var den bästa åtgärden för 
att förhindra algblomning. Både torra löv, korn- och rishalm kan bilda ämnen som dödar 
alger (algicider) under aerobisk nedbrytning i vatten (Gibson 1990, Pillinger, Cooper och 
Ridge 1994, Pillinger, Gilmore och Ridge 1995).  
 
Inplantera andra organismer är ett annat biologiskt sätt att åtgärda algblomning. Det kan 
vara organismer (ex. musslor) som äter plankton (Fishman et al. 2010). Zebramusslorna 
(Dreissena polymorpha Pallas) invaderade de stora sjöarna i USA på 80-t, och när den 
upptäcktes i stora mängder 1988 i Lake St. Clare så uppskattades musslorna vara 2-3 år (Jour 
Sent Milw 2014). Zebramusslan är en sötvatten-art, ursprungligen från Kaspiska och Svarta 
Havet som spritts sig till floder i Europa och sedan hade följt med båtar vidare över Atlanten 
(Fishman et al. 2010). Denna nya art i sjöarna förorsakade förändrad ekologi i sjöar och 
ekonomiska förluster till en början (Vanderploeg, Nalepa och Jude 2002, Jour Sent Milw 
2014). Musslorna kom även in i vattenledningar, som de ”korkade” igen (Malm-Renöfält 
muntl.). Senare upptäcktes det att zebramusslor äter fytoplankton (Holland 1993) och tävlar 
om näringsämnen med bentiska macroinvertebrater som märldjur (Diporeia) och 
herbivorer. Under en 7-års period på 1990-talet såg Fisherman et al. (2010) hur ekologin 
efter zebramusslans invasion förändrades signifikant, till större siktdjupet och de eutrofiska 
förhållandena ändrades till mer oligotrofa. Cyanobakterien Planktothrix (f.d. Oscillatoria) 
redeckii blev sällsynt, kiselalger som Cyclotella arter blev vanligare.  
 
Att anlägga våtmark (Devito, Dillon och Lazerte 1989, Landers och Knuth 1991) kan vara ett 
sätt att naturligt konstruera fosfor- och kvävefällor. Ett annat ”naturligt hinder”, som kan 
absorbera överskott av fosfor och kväve i inflöden är göra tillflödet mindre rakt (Karlsson, 
muntl.), exempelvis genom att lägga dit jordavlagringar eftersom fosfor absorberar bra till 
jord. Att använda konstruerade våtmarker för att rena avloppsvatten är en vedertagen metod 
idag (ex. Bureå avloppsanläggning, muntl.). Verhoeven och Meuleman (1999) säger att 
våtmark kan rena avloppsvatten från BOD (biologiskt syreförbrukning), COD (kemisk 
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syreförbrukning), partiklar och bakterier till 90 %. Däremot är våtmarker sämre på att 
reducera fosfor och kväve. De talar om försök i Holland, som har visat att avloppsvatten 
renats på fosfor till 25 % och kväve till 35 % lägre halt i utgående vatten. Detsamma visar 
Schulz, Gelbrucht och Rennert (2004) i försök att rena avloppsvatten från en fiskodling. 
Skörd av alger kan också vara en metod att minska näringscirkulationen i sjön (Landers och 
Knuth 1991). Genom att ta bort algerna från vattnet kan inte de blommande algerna sjunka 
till bottensedimenten och därigenom återföra näringen till vattenmassan. 
 
 
 

4 Diskussion 

 
4.1 Avans vattenkemi och sedimentkemi  

4.1.1 Vattenkemi 

Enligt Naturvårdsverket (NV 2011) är gränsen för att en sjö ska kallas för eutrof 25 µg P/l. 
Enligt UNEP definieras en eutrof sjö av näringsämnen i mängder om 84 µg TP/l och 1,9 mg 
TN/l (UNEP 2014). Enligt Wetzel (1975, referat av Backlund och Brånin 1983) är en sjö 
hypereutrof om den har 30 till 5 000 µg TP/l och 0,5 till 15mg TN/l. Dessa gränshalter 
överskrider Avan med fosforhalter i sjön mellan 1,3 µg och 460 µg TP/l (Fig. 5, app. 1), i 
genomsnitt 79 µg TP/l. Kvävehalterna i Avan är generellt lägre än UNEP:s gräns, förutom i 
ett värde (Fig. 7, app. 1). Avan har i genomsnitt 0,80 mg TN/l. P.g.a. fosforhalten i sjön kan 
den klassas som hypereutrof, och algblomning är ett välkänt fenomen vid mycket näring i sjö. 
Enligt Nebaeus (2014) så har Avan en omsättningstid på 0,4 år, men då jag inte fick fram 
något flöde någon gång tyder det på relativt stillastående vatten i Avan och det är bara vinden 
som driver ytvattnet. Detta skulle kunna betyda att det är hög tillförsel av näring via 
inflödena till Avan, vilket också vattenprov från tillflöden visade (App. 1 Tab. 10). 

Den kemiska statusen säger som sagt, att sjön är eutrof idag. Arter som enligt Tikkanen och 
Willén (1992) klassas som oligotrofa arter exempelvis Tabellaria och Cyclotella har 
eventuellt ett bredare näringsspektrum, vilket stöds av Fishman et al. (2010). Sjön verkar 
vandra från att vara oligotrof till hypereutrof under perioden, från islossning till augusti. Det 
behövs dock göras längre studier av sjön, för att bedöma trofistatus och dessutom jämföra 
både biologiska och kemiska förhållanden med andra sjöar. Dessa resultat pekar dock på att 
Avan är en hypereutrofisk sjö, och för att minska blomningen måste näringen i sjön minskas. 
 
4.1.2 Sedimentkemi 

Fosforfraktioneringen av Avans sediment visar att TP var hög i det översta lagret med 1,2 – 
1,3 mg TP/g TS (Fig. 10; App. 1, tabell 10 ). Goldman och Horne (1983) säger att sjösediment 
kan innehålla mellan 0.06 och 1.3 mg lös fosfat. Avans TP mängd i sediment är större än i 
Skråmträsk, Skellefteå kommun i Västerbotten (se nedan), som har mellan 140 µg (23-24 cm 
djup) och 400µg TP/g TS, och Norrviken, Norrtälje kommun, Uppland (Arvidsson, Rydin och 
Lindqvist 2013), som har mellan 302 och 412 µg. Det var dock bara 7-10 % organiskt P (150-
260 µg org-P/g TS) i sedimentprovet. Denna P-fraktion är lättlöslig och kan direkt tas upp av 
algceller/ BGB. Bakterier kan frigöra oorganiskt fosfat (Goldman och Horne 1983), som 
sedan kan användas av algceller/ BGB. Aluminium-, järn- och kalciumbunden fosfor kan 
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lösas ut från sedimenten vid syrebrist eller lågt pH. Avan har dock god tillgång på syre (Fig. 
10), men vid några tillfällen lät jag mätaren gå ner till 7,5 m (data inte visat) och då visade 
den syrehalter på minus. Detta berodde troligen på att mätaren hamnat i bottensedimenten 
där syrefri nedbrytning av organiskt material sker, vilket visade sig när jag hämtade vatten 
från samma djup och vattnet var mycket grumligt. Figur 5 visar också att det är mycket fosfor 
i dessa vattendjup. TP i sediment plus den recirkulerande fosforn i sjön kan utgöra betydande 
resurs för nästa års BGB population. Enligt Hansson (1992, referat i Stevenson, Botwell och 
Lowe 1996), Head, Jones och Bailey (1999) är en hög halt TP i översta sedimentlagret en 
orsak till stor biomassa i sjön. 
 
4.2  Avans vattenkemi i jämförelse med Skråmträsket 

Skråmträsket är en liten sjö i Skellefteå kommun, som har blommat mycket under senare år. 
Därför gjorde kommunens ekolog och limnolog en utredning om dess vattenkemi. 2010 hade 
Skråmträsket mindre varierande halter fosfor i vattnet (Berggren och Persson 2012) än i 
Avan 2014. Skråmträsket hade mellan 30 µg (0.5 m) och 510 µg TP/l (8 m), medan Avan 
hade mellan 1,3 µg TP per liter ytvatten och 875 µg sP per liter bottenvatten efter islossning 
(Fig. 5-6, App. 1).  Den efterföljande variationen i P-halter mellan 0,5 µg till 63,5 µg TP/l, kan 
tyda på att BGB populationen finns på olika djup vid olika tid. TP är både komplexbunden 
och cellulär fosfor (Head, Jones och Bailey-Wattsy 1999, Mur, Skulberg och Utkilen 1999).  
Diagrammen visar på stigande TP-halt (Fig. 5) och sjunkande sP-halt i Avan över tid (Fig. 6), 
vilket enligt tidigare resonemang visar att mängden DNA (organismer) ökar så länge näring 
och temperatur är rätt och näringen blir mindre när det är fler organismer.  
 
TN i Skråmträsket var mellan 1000 µg TN/l (0.5 m) och 290 µg TN/l (8 m), medan Avan 
hade mer varierande halt i de olika djupen. Avan hade mellan mindre än 0,01 mg TN/l och 
4,96 mg TN/l (Fig. 7). Ökande kvävehalter i sjön sker på grund av de kvävefixerande 
bakterierna. När det gäller kvävefixerande bakterier i jord så kan de tillföra minst lika mycket 
kväve till jorden som att använda 25 kg konstgödsel/ha. När sjön hade en hög halt TN i 
djupet en dag, så kan det bero på att kvävefixerande bakterierna från sedimenten ”vaknat” 
och börjar fixera kväve från sediment (inte analyserat). Det kan också orsakas av mer kväve 
från inlopp, som dock inte analyserats på kväveinnehåll. I juni har ju vårbruket med trolig 
gödsling varit på åkrar i Västerbacka, och gödselbrunnar i Västerbacka kan ha varit fulla efter 
vintern och runnit över. Detta extra nitrat från gödsling och gödselbrunn kan ha tagit sig till 
ån, då nitratjoner rör sig lättare genom jorden än fosfat- och ammoniumjoner som fäster vid 
jordpartiklarna (Goldman och Horne 1983).  
 
Skråmträsket (2012) hade 2010 högre TP halt i sedimentet, som varierade mellan 1,6 och 1,9 
mg/g TS. Men enligt uppgift (Persson och Vestermark muntl.) så har inte Skråmträsket 
blommat mycket i år, och de är inte säkra på om det beror på kalkfiltreringsaggregatet. På 
grund den torra och varma sommaren så har det inte runnit mycket vatten igenom 
filtreringsaggregatet. Enligt Li et al. (2009) så var deras biofilters fosforabsorberande 
förmåga mindre vid lägre flöde, och absorptionsförmågan avtog efter 4 m3/d, vilket tyder på 
den minskade algblomningen inte beror på kalkfilteringsaggregatet. Skråmträskets beteende 
i år är skillnad mot Avan som blommade mycket under sommaren. Däremot så avtog 
blomningen fort när temperaturen sjönk under 17°C i luften, vilket skedde en vecka efter sista 
provtagningen, som bilderna den 23 augusti visar (App. 5). Det stämmer med litteraturen 
(Asklöf 2013, Pearl och Otten 2013) som berättar att bästa tillväxt av BGB är vid 14-28°C. 
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4.3  Avans vattenbiologi 

Det jag såg i Avan under sommaren 2014 var delvis det som Leeuwenhook rapporterade om 
trådiga grönalger i insjön Berkelse-Lake redan 1674: ” In the midst of summer the lake grew 
whitish, and there were small green clouds too” (Referat i Goldman och Horne 1983). 
Berkelse-Lake hade en dyig botten likt Avan, som också beter sig på liknande sätt. Avan 
visade vita flak och gröna klumpar i slutet av juni (Fig. 1). De gröna klumparna i bakgrunden 
är Gubbslem (Gonyostomum semen), vilket Mats Nebaeus (2014) också visade fanns både 
2008, 2009 och 2010 i hans maj-prover. Detta är indikation på den förestående blomningen. 
Det vita flaken är troligtvis en BGB som heter Dolichospermum circinalis, enligt likhet med 
bild från GreenWater laboratories (2014). Den 7 juli fanns det 13 % D. cf circinalis i 
strandvattnet (Tab. 4). Den 21 juli visade dock strandvatten-provet inget D. circinalis, utan 
98 % D. cf inaequalis och 2 % Planktothrix agardhii (App. 4). Detta skulle kunna betyda att 
BGB arter i strandkant har ett ständigt utbyte med resten av sjön, eftersom djuphålet 
uppvisade 40 % D. cf circinalis 7 juli. Tyvärr togs inget vattenprov av flaket, som kunde 
undersökas på laboratoriet.  Alla vattenprover från 29 juni till 11 aug 2014 visade dominans 
av D. cf inaequalis förutom i mitten av juli, då djuphål dominerades av D. cf circinalis. 
Förutom dessa BGB arter fanns det Microcystis- och Aphanizomenon-arter i olika vattenprov 
från sjön, och alla är möjliga toxinproducenter enligt flera rapporter (Negri och Jones 1995, 
Negri, Jones och Hindmarsch 1995, Jones och Negri 1997). Om den dominanta BGB 
Dolichospermum inaequalis kan bilda toxin finns det ingen uppgift om i litteraturen, men 
eftersom många Dolichospermum-arter (tidigare Anabaena) bildar toxin är det troligt.  
 
När Avan blommar den 21 juli (App. 5) är siktdjupet mindre än 50 cm (Tab. 1), och tempera-
turen är över 20°C i ytvattnet (Fig. 9), vilket stämmer med litteraturen som säger att BGB har 
bästa tillväxt då (Asklöf 2013). Syreinnehållet är då mellan 14 och 15 mg/l i ytvattnet, vilket 
tyder på stor syreproduktion av fotosyntetiserande organismer (Goldman och Horne 1983, 
Stevenson, Botwell och Lowe 1996). En Östibyn-bo sade vid avloppsinventeringen, att vattnet 
började bli fult i Östibyn-ån och det sprids sig senare till sjön. Tyvärr togs det inte 
kontinuerliga vattenprov från inloppen, som sattes i sedimentations-kamrar, och därför kan 
det inte bekräftas. Men vattenprov från södra inloppet (Östibyn-å) den 4 augusti visar enbart 
BGB (376 celler per ml), och södra delen av sjön har nu i genomsnitt 761 BGB-celler per ml 
(App. 4). Bottenfaunan i strandzonen bestod mest av mygglarver bl.a. röda fjäder-mygglarver 
och vattenpest, men också grodyngel, dykskalbaggar, braxengräs, gulbruna och kiselalger 
(Tab. 2). De flesta av arterna är vanliga i strandkant hos alla sjöar. Några av dessa arter ex. 
svidknottlarver och hästigel trivs i stillastående vatten (Mandahl-Barth 1991), som en enkel 
flödesmätning i Avan visade på.  Andra arter i Avans strandzon trivs i näringsrika vatten t.ex. 
större hjuldjur, virvelmaskar, gulbandad dykare, grönalger som Pediastrum arter och 
kiselalgen AU granulata (Mandahl-Barth 1991). Enligt Backlund och Brånin (1983) gynnas 
även vattengråsuggor, iglar och röda fjädermygg-larver av näringsrika miljöer. I augusti-
provtagningen var det också mycket BGB och grönalger (Tab. 2). 
 
4.3.1  Vattenbiologi historiskt och idag 

Sedimenten berättar genom kiselalganalysen att för ca 30 år sedan (6-8 cm, om man räknar 
med att sedimenten växer med 0.5 mm per år, Evans och Håkansson 1992) var det dominans 
av kiselalgen Tabellaria (TA, 35 %) i Avan (Fig. 12) och alltså oligotrofa förhållanden enligt 
Tikkanen och Willén (1992). Samtidigt var det dock lite Cyclotella (CT) arter, bara 4 % och 
dessa kiselalger anses vara typiska för oligotrof sjö. Uppgifterna om vilken trofigrad dessa 



31 
 

arter signalerar går dock isär, eftersom Fishman et al. (2010) menar att TA tyder på eutrof 
miljö. Fragilaria (FA, 15 %) och Aulacoseira (AU, 11 %) är arter som båda författarna anser 
vara typarter för en eutrof sjö. Det här skulle mera tyda på en mesotrof miljö. För 40 år 
sedan (8-10 cm) var det också mesotrof miljö men åt det eutrofa hållet, med dominans av 
de eutrofa arterna AU (55 %), FA (27 %) och många TA arter (33 %). Detta kan ha varit effekt 
av den större gödselgivan i avrinningsområdet 10-15 år tidigare. För 50-60 år sedan (10-12 
cm) var det mesotrof miljö, med något färre eutrofa arter som AU (40 %) och FA (18 %) 
och mer av den oligotrofa CT (28 %). På 1960-talet var det mer aktivt jordbruk på åkrarna 
runt Avan (ca 90 % jordbruksmark i avrinningsområdet), och en pensionär från Blomåker 
(strax norr om Tavelsjö) berättade att de använde ca 30 ton stallgödsel till 6 hektar 
spannmål. För 90-100 år sedan (18-20 cm) var det sannolikt mer oligotroft förhållande 
med 58 % TA-, 28 % CT-, 20 % AU-, 17 % Pinnularia- (P) och bara 6 % FA-arter (Fig. 12, 
appendix 3). Enligt litteraturen är det dock skilda meningar om vad detta tyder på för 
naturligt trofisk förhållande. Fishman et al. (2010) säger att sjön är naturligt eutrof, men 
Tikkanen och Willén (1992) anser att TA fenestrata och TA flocculosa är typiska för en 
oligotrof sjö.  
 
Innan blomningen syntes i strandvattnet (app. 4, 6) uppvisade vattnet låg halt av alla 
kiselalger. Bland kiselalgerna var det 32 % CT arter, och av dem var det 63 % CT stelligera 
(fig. 13, app. 3). Enligt Tikkanen och Willén (1992) är den arten vanlig i näringsrika vatten, 
vilket verkar troligt när det också finns 40 % TA arter i strandvattnet den 7 juli, som enligt 
Fishman et al. (2010) tyder på eutrof miljö. Sedimentationskamrarna (app. 4) visar att 
Asterionella (AS) formosa dominerar av kiselalgerna i strandvattnet i början på juli, men 
bara med 9.1 cell/ml. Däremot är det mycket BGB (293 cell/ml), men dessa syns inte än för 
blotta ögat. Det förväntades att figur 13.b) 0ch 14.c) skulle vara lika varandra, eftersom båda 
speglar strandvattnets innehåll av kiselalger. Figur 13.b) sedimentationsfällan 140616 – 0711, 
visar mindre än 10 % kiselalger med flest CT. Figur 14.c) strandvatten 7 juli, visar mest TA 
och mer än 40 % av kisel-algerna. Detta kan bero på sedimentfällans placering och hur 
strandvatten-provet togs. Sedimentfällan placerades där den kunde nås med vadarstövlar 
(max 1 m djupt, ca 2 m från strandkant), medan strandvatten-provet till sedimentations-
kamrar togs från båt ca 3-4 m från strandkant. Det kan ju vara så att i strandvattnet nära 
strandkant har BGB tagit plats och trängt undan kiselalger, medan ute i fria vattnet rör sig 
plankton-kolonierna över större områden. 

Det verkar vara så att kiselalgerna trängs undan av BGB p.g.a. av näringskonkurrens eller 
BGB:s giftiga substanser, och därigenom kanske inte alla kiselalger har blommat ut som de 
brukar i näringsrik sjö. Tyvärr gjordes ingen analys av vattnet i sedimentfällorna i  
sedimentations-kamrar, vilket hade underlättat vid jämförelse av sedimentfällans innehåll av 
kiselalger och strandvattnets innehåll av BGB. Det gjordes dock både en kiselalgpreparering 
och sedimentationsfälle-analys av alg-pålagringar på sedimentfällans tratt. De analyserna 
visade lika mängd FA arter. Kiselalgprepareringen hade något lägre AU och TA arter än i 
sedimentationsfällorna, och kiselalgprepareringen visade närvaro av NA, AH och CT arter 
medan dessa inte fanns i sedimentationsfällorna. Sedimentationsfälle-analysen kan ha visat 
BGB-närvaro i form av Microcystis art på sedimentfälle-tratt, men det är odefinierat. BGB 
arter är vanligtvis planktoniska i levande tillstånd, och bara bentiska i vilande tillstånd 
(Stevenson, Botwell och Lowe 1996). 

Tills det är säkert om och vad det är för algtoxin i sjön, så är rådet att vara försiktig att bada 
både djur och människor i sjön och ta dricksvatten från sjön. Alla BGB arter som finns i sjön 
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kan producera saxitoxin och andra PSP-toxin (Negri och Jones 1995, Sivonen och Jones 
1999). 
 
 
4.4  Slutsats och åtgärdsförslag 

 
Avan är hypereutrof och överskrider alla gränser som Naturvårdsverket och FN har satt. Sjön 
visar fosforhalter i sjön mellan 1,3 µg och 460 µg TP/l (Fig. 5), i genomsnitt 79 µg TP/l. 
Bottenfaunan i strandzon bekräftar denna höga näringsstatus. Sjön visar sig också mycket 
produktiv genom syrehalter på över 250 % under den blommande perioden (Fig. 8). 
Koncentration av fosfor i det ytliga sjösedimentet ligger i övre skiktet av vad som är normalt, 
och det kan också bidra till hög fosforhalt i sjön, och därmed stor biomassa i sjön (Fig. 11). 
Avan är ingen temperaturskiktad sjö, men vattentemperaturen visade när BGB börjar 
tillväxa. Den dominerande algorganismen är Dolichospermum inaequalis, som är en trolig 
toxinbildare. Näringsämnen verkar komma från tilloppen, från jordbruksmark och kan också 
komma från enskilda avlopp (App. 1 tab. 10, Tab. 5). Det gäller alltså att minska både 
näringstillförseln från inloppen, men också den inneboende cirkulationen av näringsämnen i 
sjön (Rast och Thornton 1996, Pearl och Otten 2013). Med tanke på kostnader och 
tillgänglighet för att utföra några av de åtgärdslösningar jag har beskrivit i detta arbete, är 
dessa mina förslag till att förbättra situationen för Avan; 

• Restaurering av avlopp 

Många avloppsbrunnar i Avans närområde befanns vara dåliga (Tab. 5), och alla ska 
restaureras så att Naturvårdsverkets riktlinjer för enskilda avlopp (2008:3) följs. 
Framförallt ska de slamtömmas varje år. Avloppsbrunnarna i Östibyn borde också 
restaureras, när ån nedanför byn har höga näringshalter. En annan lösning är att ansluta 
alla avloppsbrunnar till det kommunala reningsverket i Tavelsjö. Då måste 
uppsamlingspumpen också byggas ut, då det redan idag läcker ut mycket näring i diket 
mot Tavelsjön. Detta berör dock inte läget i Avan. 

• Fosforfilter 

Eftersom mycket näringsämnen (App. 1, tabell 10) kan komma från jordbruksmarker i 
Västerbacka, söder om sjön, föreslås sätta ett filtreringsaggregat med fosfor-
absorberande material i det södra tilloppet som ska minska fosfortillförseln till sjön. 
Eventuellt även i Avalid-ån, som också hade näringsrikt vatten (över 25 µg TP/ml). 
Filterkolumner har i flera försök (Adam et al. 2007, Li et al. 2009, Oliviera et al. 2014) 
visat sig rena fosforhaltigt vatten mellan 50 och 92 %, beroende på vilket filtermaterial 
som användes. Nordkalk AB saluför olika fosforrenande produkter som kan användas i 
avlopps-anläggningar (Nordkalk 2014). På deras hemsida visar de också ritningar på 
olika anläggningar, och nämner olika företag som producerar avlopps-brunnar. 

• Biologiska medel  

Ett biologiskt fosforfilter är att göra inloppen mindre raka, genom att lägga biologiska 
hinder i vägen som vattnet måste snirkla runt (Karlsson, muntl.). Dessa hinder kan vara 
grus eller jord med växtlighet på, som fosfor absorberar till (Goldman och Horne 1983). 
Samtidigt med installation av filter föreslås användning av halm och löv, eftersom det 
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har visat sig ha effekt på algblomning i England, Irland och Kina (Caffrey och Monahan 
1999, Ridge, Walters och Street 1999, Jia et al. 2014). Många lantbruk tar idag inte rätt 
på halmen efter spannmålsskörden, utan den anses som en restprodukt som ofta bränns. 
Höstlöv anses också som en restprodukt som bränns, körs till skogs eller till 
återvinningsstation. Här i Avan kan ju halmen och löven få komma till användning med 
att hjälpa till att minska blomningen på sommaren, iallafall tills fosforhalten i sjön 
minskat. Det kan utföras genom att lägga vattengenomsläppliga säckar med halm eller 
löv i vattnet ca 2-3 m från strandkant, med 50 m mellanrum. 

• Kemiska medel 

Första året efter filtreringsaggregatets installation måste det också användas kemiska 
medel i sjön mot den inneboende fosforcirkulationen i sjön och blomningen. Det kan 
vara aluminiumhydroxid, AlOH eller väteperoxid, H2O2, och dessa medel måste tillföras i 
slutet på maj, för att hindra tillväxt av BGB under sommaren. AlOH går att få tag på via 
avloppsslam från processindustriella fabriker, enligt NV rapport 5914. Det kan också 
köpas från avloppsbutiker ex. Avloppscenter (2014) eller VVS butiken (2014), som båda 
saluför PAX 21 (Polyaluminium-klorid, 549 kr/25 l) eller PAX XL60 (Polyaluminium-
klorid, 748 kr/15 l). Detta är flockningsmedel som används i kommunala 
avloppsanläggningar. Det tillförs efter hur mycket fosfor som finns i sjön, vilket visade 
sig vara 0.5 – 0.8 mg/m2 (fig.1-4) och det betyder att 2,5–4,0 mg AlOH/m2 om man 
tillämpar 5:1 proportionen (Rydin och Welch 1998). Mängd H2O2 tillsätts efter mängd 
vilande cyanobakterier i sjön. Det är alltså viktigt att uppskatta mängd BGB som finns i 
vilande stadier, därefter kan H2O2 köpas i färgaffärer.  

 

4.5 Fortsatta studier 
 
För att få en bättre bild av Avans problem måste det göras vidare studier av Avan under 
vinterperioden, motsvarande av det som jag har gjort, med vattenprov på olika djup för att se 
hur näringsämnes koncentrationer ändras och att samtidigt även kontinuerligt kontrollera 
näringsinnehållet i inflödena, så att en mer fullständig bild av hur näringsämnestillförsel går 
till. Det behöver tas planktonprov med plankton håv för att se hur planktonpopulationen 
förändras på olika djup. En ny planktonundersökning måste göras under sommar perioden 
då min undersökning inte utfördes på riktigt sätt med en planktonhåv. Under vinterperioden 
bör man också ta prov av bottnar för att se hur mycket BGB som finns i vilande stadier. 
Samtidigt behövs det också göras flertal toxintester på vattnet för att se om Avans BGB 
producerar toxin, eftersom inte alla BGB producerar toxin eller bara gör det vid vissa 
tillfällen.  
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1. Appendix 

Appendix 1. Avans vattenkemi. 

1.1 Tabeller över mätvärden. 
 
Tabell 1. Mätvärden 9 maj 2014. 

Djup (m) 
Temp 
(˚C) % O 

Tot-P 
µg/l 

mg O 
/l 

Tot-P 
(mg/l) 

Lösligt-P 
(mg/l) 

Tot-N 
(mg/l) Kvot N/P 

7 6,1 97 460 11,84 0,46 0,875 * * 

6 6,1 97,5 5 11,91 0,005 0,03 0,806 0,00620347 

5 6,1 97,7 32,5 11,94 0,0325 0,02 0,345 0,0942029 

4 6,2 97,8 32,5 11,92 0,0325 0,018 0,21 0,1547619 

3 6,3 97,5 30 11,81 0,03 0,015 0,31 0,09677419 

2 6,4 97,5 9 11,79 0,009 0,014 0,22 0,04090909 

1 6,4 98,8 1,3 11,99 0,0013 0,014 0,24 0,00541667 

0 6,3 99,6 * 12,09 * * * 
 *= Ej mätt. 

 
 

Tabell 2. Mätvärden 16 juni 2014. 

Djup Temp % O mg O/l 
Tot P 
(mg/l) 

Lösligt-P 
(mg/l) 

 Tot N 
(mg/l) Kvot N/P 

7 
   

0,007 0,02 0,07 10 

6 15,9 99,8 9,7 0,047 0,09 0,015 1,25 

5 15,9 99,8 9,74 0,01 0,012 0,0245 2,45 

4 15,9 99,9 9,74 0,021 0,09 0,03 1,4285714 

3 15,9 100 9,75 0,011 0,0155 0,09 8,1818182 

2 16 100,1 9,74 0,015 0,0075 0,07 4,6666667 

1 15,9 100,3 9,78 0,005 0,0005 0,04 8 

0 15,9 100,7 9,8 * * 
* 
 

 *= Ej mätt. 
 
 
Tabell 3. Mätvärden 29 juni 2014. 

Djup Temp % O  O (mg/l) 
Total P 
(mg/l) 

Lösligt-P 
(mg/l) 

Tot N 
(mg/l) Kvot N/P 

7 13,8 47,1 4,82 * * * * 

6 13,5 73,8 7,4 0,053 0,0635 4,96 78,110236 

5 13,4 81,2 8,2 0,0275 0,014 0,36 13,090909 

4 13,6 86,1 8,69 0,037 0,015 0,36 9,7297297 

3 13,9 95,7 9,71 0,037 0,0235 0,32 8,6486486 

2 14,6 106,5 10,7 0,0275 0,0105 0,29 10,545455 

1 14,9 110,5 10,98 0,0325 0,01 0,49 15,076923 

0 15,5 112,2 11 
  

0,32 
 *= Ej mätt. 

Utlopp (Gubbslem)                    0,475                    0,455 
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Tabell 4. Mätvärden 7 juli 2014. 

Djup(m) 
Temp 
(°C) DO % 

DO 
mg/L pH 

Tot P 
(mg/l) 

Lösl-P 
(mg/l) 

Tot N 
(mg/l) 

Kvot 
N/P 

6,0-6,5 14,4 12,8 1,33 5,23 0,033 0,019 0,31 9,393939 

5,0-5,5 13,7 32,8 3,5 5,04 0,027 0,017 0,85 31,48148 

4,0-4,5 14,2 52,9 5,33 5,66 0,032 0,0095 0,45 14,0625 

3,0-3,5 15 78,6 7,76 5,92 0,031 0,0105 0,23 7,419355 

2,0-2,5 18,7 111,8 10,24 6,35 0,033 0,0165 0,53 16,06061 

1,0-1,5 19,2 120,2 11,02 6,53 0,0285 0,01 0,25 8,77193 

0-0,5 20,5 123,7 11,08 5,66 0,0265 0,011 0,32 12,07547 
 
Tabell 5. Mätvärden 14 juli 2014. 

Djup(m) 
Temp 
(°C) DO % 

DO 
mg/L pH 

Tot P 
(mg/l) 

Lösligt P 
(mg/l) 

Tot N 
(mg/l) 

Kvot 
N/P 

6,5 13,6 88,6 8,6 6,3 0,045 0,031 0,59 13,11111 

5,5 13,5 66,33 6,6 6 0,041 0,012 0,54 13,17073 

4,5 14 72,6 7,2 5,3 0,0725 0,0075 0,55 7,586207 

3,5 15,4 63,6 6,5 6,6 0,035 0,004 0,57 16,28571 

2,5 18,9 70,19 7 7,1 0,037 0,0025 0,76 20,54054 

1,5 21,9 81,88 6,1 6,5 0,045 0,014 0,75 16,66667 

0,5 22,3 68,77 6,8 6,16 * * 0,97 
 Sedimentfälla 2014-06-16 - 07-11 

 
0,1 0,082  

 
Tabell 6. Mätvärden 21 juli 2014. 

Djup(m) Temp (°C) 
DO 
% DO mg/L pH 

Tot P 
(mg/l) 

Fosfat-P 
(mg/l) 

Tot N 
(mg/l) 

Kvot 
N/P 

6,0-6,5 13,9 3,7 0,38 5,8 0,05 0,01 1,44 28,8 

5,0-5,5 13,7 2,4 0,24 6,3 0,04 0,0075 1,12 28 

4,0-4,5 13,9 2,1 0,21 6,4 0,0495 0,0325 0,08 1,616162 

3,0-3,5 15,5 6,2 0,61 6,1 0,0325 0,005 0,79 24,30769 

2,0-2,5 17 36,2 3,3 7,7 0,0425 0,002 0,83 19,52941 

1,0-1,5 22,1 156,6 13,58 8,2 0,035 0,0055 1,1 31,42857 

0-0,5 22,9 172 14,64 8,5 0,0325 0,0085 1,2 36,92308 

         
Tabell 7. Mätvärden 28 juli 2014. 

Djup(m) 
Temp 
(°C) DO % DO mg/L pH Tot P (mg/l) 

lösligt P 
 (mg/l) 

Tot N 
(mg/l) Kvot N/P 

6,0-6,5 14,5 4,2 0,42 5,9 0,0605 0,0205 1,82 30,08264 

5,0-5,5 14,4 3,5 0,24 6,4 0,0345 0,0055 1,18 34,2029 

4,0-4,5 14,7 2,1 0,2 6,5 0,0255 0,005 1,34 52,54902 

3,0-3,5 16,4 2,2 0,21 6,7 0,0345 0,0055 1,2 34,78261 

2,0-2,5 20,3 16,5 1,47 7,1 0,041 0,0075 1,28 31,21951 

1,0-1,5 23,4 140,3 11,61 7,9 0,0535 0,007 1,1 20,56075 

0-0,5 24,1 150,3 12,41 8,2 0,0475 0,00105 1,2 25,26316 
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Tabell 8. Mätvärden 4 augusti 2014. 

Djup(m) 
Temp 
(°C) DO % 

DO 
mg/L pH 

    Tot P 
(mg/l) 

Lösligt P 
(mg/l) 

Tot N 
(mg/l) 

Kvot 
N/P 

6,0-6,5 14 >500 78 4,97 0,105 0,06 1,25 11,90476 

5,0-5,5 13,8 510 82 6,42 0,057 0,0175 1,18 20,70175 

4,0-4,5 14,6 480-523 63 6,7 0,045 0,032 1,02 22,66667 

3,0-3,5 14,8 531 70 6,66 0,075 0,0245 0,69 9,2 

2,0-2,5 20,8 515 60 6,47 0,049 0,019 0,92 18,77551 

1,0-1,5 21,8 >500 61,8 6,84 0,056 0,0175 0,71 12,67857 

0-0,5 22,1 547 57 6,86 0,045 0,032 1,1 24,44444 
 
 
Tabell 9. Mätvärden 11 augusti 2014. 

Djup(m) 
Temp 
(°C) DO % 

DO 
mg/L pH 

   Tot P 
(mg/l) 

Lösligt P 
(mg/l) 

Tot N 
(mg/l) 

Kvot 
N/P 

6,0-6,5 14,5 510,9 67 6,2 0,106 0,0155 1,19 11,22642 

5,0-5,5 13,9 517 70,3 6,1 0,021 0,0015 1,81 86,19048 

4,0-4,5 14,1 520 66 6,4 0,03 0,003 1,17 39 

3,0-3,5 16,9 519 67 6,5 0,022 0,0055 1,32 60 

2,0-2,5 19,1 520 64 6,2 0,0275 0,0055 1,17 42,54545 

1,0-1,5 21,1 546 57 6,7 0,022 0,005 1,28 58,18182 

0-0,5 21,5 536 63 6,6 0,022 0,0065 1,1 50 
 
 
Tabell 10. Tillflöden 140804-0811. 
0804 

   
pH 

       Tot P 
(mg/l) 

Lösl P 
(mg/l) 

 Östibyn-ån 
  

4,94 428 321 
 Avalidån 

  
6,03 104 71 

 

 
 

   0811 

   
pH 

        Tot P 
(mg/l) 

Lösl P 
(mg/l) 

 Avalidån 
  

5,79 100 52 
 Östibyn-ån 

  
5,88 400 195 
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1.2  Avans pH 
 
Avans pH 140629–140811. 

  
pH 

     Djup 140629 140707 140714 140721 140728 140804 140811 

6 m 6,6 5,2 6,3 5,8 6,9 5,0 6,2 

5 m 6,3 5 6 6,3 6,4 6,4 6,1 

4 m 6 5,7 5,3 6,4 6,5 6,7 6,4 

3 m 6,5 5,9 6,7 6,1 6,7 6,7 6,5 

2 m 6,4 6,4 6,9 7,7 7,1 6,5 6,2 

1 m 6,4 6,5 7,1 8,2 7,9 6,8 6,7 

0 m 6 5,7 6,5 8,5 8,2 6,9 6,6 
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Appendix 2. Fosforfraktioner i Avans sjösediment 

Fosforfraktioner i sediment. 

Djup i 
sedime

nt 

Org. 
mtrl 

Glödgförl
ust sed 

(%) 

Tot-
P)  

(µg/g 
TS) 

H2O 
(%) 

Ammon.-
bunden P 
NH4Cl-P  

(µg/g TS) 

Alum. 

bunden 
P NaOH-

P 

(µg/g TS) 

Kalcium- 
bunden P 

HCl-P  

(µg/g TS) 

Järn- 

bund. 
P 

BD-P  

(µg/g 
TS) 

Org. 

bunden 
P 

NaOH 
org-P  

(µg/g TS) 

Rest
-P 

(µg/g 
TS) 

2-4 cm 10,1 1300 80,6 1 440 330 230 260 91 

8-10 cm 8,6 1200 73 0 460 310 180 210 40 

12-14 cm 8,8 960 73,7 0 240 360 120 180 60 

16-18 cm 6,9 890 68,8 0 240 330 130 150 43 
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Appendix 3. Avans kiselalger  

Kiselalger i Avan(andel av det totala antalet). 

Art Av 6-
8 

Av 8-
10 

Av 10-
12 

Av 18-
20 

Av SF 
3 

0711-
0811 

Av SF 
2 

0616-
0711 

Av SF 
1 

0509-
0616 

Bott-
djup 

Håv 
0711 

Strand-
vatten 

0711 

SF-
tratt 
05-08 

AH sp 0,06 0,127 0,021 0,195 0,114 0,075 0,05 0,022 0,163  0,045 

AU sp 0,11 0,545 0,408   0,056 0,041 0,16 0,18 0,052  0,079 

CM sp 0,02     0,284 0,044     0,005 0,007    

CT sp 0,04   0,284   0,043 0,32 0,021 0,15 0,085 0,071 0,022 

EU sp       0,059   0,007 0,007   0,007     

FA sp 0,15 0,273 0,184   0,362 0,024 0,14 0,18 0,373 0,143 0,6 

GO sp 0,009   0,003   0,023 0,005 0,007 0,005 0,02     

ME sp 0,09     0,017 0,14     0,135       

NA sp 0,018 0,103   0,017 0,079   0,021 0,02   0,214 0,09 

NI sp 0,027 0,009 0,051 0,166 0,037     0,007       

PI sp 0,08 0,045 0,03 0,011  0,005 0,018         

SD sp 0,04 0,118   0,585    0,01 0,015 0,02   0,011 

TA sp 0,35 0,336 0,063   0,014 0,035 0,41 0,144 0,43 0,135 

AS for 0,03 0,136 0,057  0,047  0,05  0,026   

            AH Achnantes  ME Melosira 
AU Aulacoseira  NA Navicula 
CM Cymbella  NI Nitzschia 
CF Cyclotella  PI Pinnularia 
EU Eunotia  SD Stephanodiscus 
FA Fragilaria  TA Tabellaria  
GO Gomphomena  AS for Asterionella formosa 
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Appendix 4. Avans växtplankton 
 
Resultat från analys av sedimentationskamrar. 

Datum Lokal Växtplankton (antal/ml) Biomassa 
(antal/ml) 

% 

1406291 Utlopp 1,5 remsa Dolichospermum(D) cf inaequalis* 
(x 30 cell) 

45 82 

  6,3Cyclotella (CT) comta 6,3 11 
  3 Monoraphidium griffithii (Berkley)4 3 5,5 
  0,3 Tabellaria(TA) flocculosa 0,3 0,5 
  0,2 Gonyostomum semen 0,2 0,4 
   0,007 Synedra ulna 0,007 

54,9 
0,01 

 Djup 0,2 remsa D. cf inaequalis*(x 30 cell) 6 61 
  2 Pinnularia sp. 2 20 
  1 Aulacoseira(AU) italica 1 10 
  0,4 Asterionella(AS) formosa 0,4 4 
  0,4 CT comta 

 
Hela sjön 

0,4 
9,8 

Σ 9,8+54,9=64,7 

4 

     
140707 Strand 5,9 remsa D. cf inaequalis*(x 30 cell) 177 57 

  4,0 remsa D. circinalis Rabenhorst*1 (x 10 cell) 40 12,9 
  1,1 koloni Coelospharium(Co) kützingianum* 

(x 20 cell) 
22 7 

  1 remsa Planktothrix(P) agardhii*1 (x20 cell) 20 6,5 
  0,8 remsa D. affinis*1(x 20 cell) 16 5,16 
  0,6 koloni Microcystis(M) reinboldii* (x 20 

cell) 
12 3,87 

   0,3 remsa D. cf mucosum*1(x 20 cell) 6 1,9 
  9,1 AS formosa 9,1 3 
  1,9 CT comta 1,9 0,6 

  1 ,6 koloni av TA flocculosa 1,6 0,6 
  0,7 Fragilaria(FA) crotonensis5 0,7 0,2 
  2,1 Dinobryon(Di) bavaricum3 2,1 0,7 
  1 koloni av Closterium cf acutum var. 

Variabile6 
1 0,3 

  0,4 Scenedesmus (Sc) cf arcuatus4 0,4 0,1 
  0,4 Crucigenia cf tetrapedia4 0,4 0,1 
  0,1 Desmus desmus4 0,1 

Σ 310,3 
0,03 

 Djup 5 remsa D. cf circinalis Rabenhorst*1 (x 30 cell) 150 40 
  3 remsa D. cf inaequalis* (x 30 cell) 90 24 
  2 remsa D. cf curvum* (x 20 cell) 40 10,8 
  1,6 remsa Aphanizomenon(A) flosaqua (x20 

cell) 
32 8,6 

  0,7 koloni M. wesenbergii*1(x20 cell) 14 3,7 
  0,7 koloni SN lacustris*(x20 cell) 14 3,7 
  0,8 koloni av M. reinboldii (Richter)* 16 4,3 
  6,3 AU italic      7,6 2 
  1,3 AS formosa    1,2 AS gracillima5 2,5 0,7 
  1 CT stelligera 1 0,3 

140707 Djup 0,3 Acanthoceras zachriasii   0,3 0,08 
  0,2 Cymbella (CM) sp. 0,2 0,05 
  2,5 Di. cf divergens30,3 Di. Cf bavaricum3 2,8 0,8 
  0,2 Cosmarium (Cos) cf pygmaeum10 0,2 0,05 
  0,1 Sc. Quadricauda4 0,1 

Σ 370,7 
0,03 

1Filterprov, se metoddel för beskrivning. 2 Objektglas-prov se metoddel för beskrivning. 
*Cyanobakterie               *1 Cyanobakterie (eutrof indikator) 3 Guldalg 4Grönalg 5 Eutrof miljö6 
Okalger(Desmidiales)  7Vattenprov efter sparkmetod    8 Pansarflagellat          9 Ögonalger       10Konjugater.  



2 
 

Datum Lokal Växtplankton (antal/ml) Biomassa 
(antal/ml) 

% 

140711 Strand- 18 remsa D. inaequalis* (x50 cell) 900 98 
 botten7 8,0 AU islandica 8,0 0,9 
  6,5 TA flocculosa      0,1 TA fenestrata                     6,6 0,7 

  2,3 FA pinnataEhrenberg   0,7 FA construens              3 0,3 
  0,3 CT stelligera     0,2 CT planktonica           0,5 0,05 
  0,3 Sc. armatus4 0,3 0,03 
  0,2 Diatoma sp       0,2 0,02 
  0,1 Tetracycleus (TE) lacustris 0,1 0,01 
  0,1 CT ocellata 0,1 0,01 
  0,1 FA ulna           0,1 FA viriscens 0,2 0,02 
  0,1 AS formosa 0,1 0,01 
  0,1 AH minutissima                0,1 0,01 
  0,1 EU lunaris 0,1 0,01 
  0,1 Cocconeis placentula Ehr 0,1 0,01 
  Pteromonas sp.4 0,1 0,01 
  0,1 Cos cf pygmaeum10 0,1:Σ 919,6 0,01 
     

1407014 Strand 19,3 remsa D. cf inaequalis* (x 30 cell) 579 83 
  4 koloni av Snowella(SN) cf lacustris* (x 20 

cell) 
80 11,5 

  1,3 koloni av Co. kützingianum* (x 20 cell) 26 3,7 
  6,2 koloni av AS formosa 6,2 0,9 
  1,8 AU varians            1,8 0,3 
  0,6 TA flocculosa 0,6 0,08 
  1,6 Crucigenia cf quadrata4 1,6 0,3 
  0,4 Sc. sp.4 0,4 0,06 
  0,2 Ceratium hirundella8 0,2 0,03 
  0,1 Trachelomonas sp.9 0,1= Σ 695,9 0,014 
     

140721 Strand 10 remsa D. cf inaequalis* (x 30 cell) 300 98 
  0,2 remsa P. agardhii* (x 30 cell) 6 2 
  0,1 Staurastrum cf cingulum10 0,1 0,03 

 Djup >18 remsa D. cf inaequalis* (x 30 
cell) 

540 93 

  2 remsa P. agardhii* (x 20 cell) 40 7 
 Utlopp 100 % D. cf inaequalis* (30 x 60 cell) 1800 100 
  Hela sjön: Σ 2686,1  
     

140804 Utlopp2 10 kedjor av D. cf affinis*1 (x 30 cell) 300 74 
  0,6 kedjor av P. sp*1 (x 30) 18 4,5 
  2 kedjor av Cylindospermum majus*  

(x 30) 
60 15 

  0,2 koloni Microcystis*1 (x 20) 4 1 
  0,1 kolonier av cf Anacystis* (x 20) 2 0,5 
  0,1 koloni Snowella*1sp. (x 10) 1 0,2 
  0,5 TA flocculosa 0,5 0,1 
  0,3 Navicula 0,3 0,07 

   0,1 Cf Odontella 0,1 0,02 
  0,2 remsa grönalg Clorophytha resp. (x 30) 

Chlamydomonas 
15 = Σ 400,9 3,7 

 
     

1Filterprov:  2 Objektglas-prov        *Cyanobakterie  *1 Cyanobakterie (eutrof indikator)        3Guldalg 
4Grönalg     5Eutrof miljö    6 Okalger(Desmidiales)     7Vattenprov efter sparkmetod       8 Pansarflagellat          
9 Ögonalger       10Konjugater. 
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Datum Lokal Växtplankton (antal/ml) Biomassa 
(antal/ml) 

% 

140804 Östibyn1 9,3 remsa D. cf inaequalis*1 (x 30 cell) 279 74 
  3 remsa cf D.* (x 30 cell) 90 24 
  0,5 remsa D. cf affinis*1 (Lemmermann) (x 10 

cell) 
5 1,3 

  0,2 koloni Co. kützingianum*1 (x 10 cell) 2 0,5 
  0,1 Salpingoeca frequentissima 

(Djurplankton) 
0,1 = Σ 376,1 0,02 

  3 remsa D. aqualis* (x 30) 90 9 
  1 remsa A. flosaqua* (x 30 cell) 30 3 
  2,1 koloni M. cf reinboldii*(x 30 cell) 60 6 
  0,2 remsa Achroonema cf proteiforme  

Skuja*1 (x 30 cell) 
6 0,6 

     
140811 Strand 23,2 remsa D. cf inaequalis*1 (x 30 cell) 696 70 

  3,9 remsa D. affinis*1 (x 30 cell) 117 12 
  0,2 Chroococcus* 0,2 0,02 
  0,3 TA flocculosa 0,3 0,03 
  0,1 Suriella linearis 0,1 0,01 
  0,1 AH minutissima         0,1 0,01 
  0,1 CT stelligera 0,1 0,01 
  0,2 Cer. hirundella4 0,2 0,02 
  0,1 Trachelomonas armata5 9 0,1 = Σ1000,1 0,01 
     

140811 Utlopp 5,5 remsa D. cf inaequalis*1(x 30 cell) 165 48 
  4 remsa D. cf affinis* (x 30 cell) 120 35 
  1.5 koloni M.cf reinboldii*(x 30) 45 13 
  0,5 kedja P. agardhii* (x 30 cell) 15 4,3 
  0,2 FA pinnata 0,2 0,06 
  0,1 Koliella cf longiseta4 0,1 0,03 
  0,1 Cer. Hirundella8 0,1 = Σ 345,4 0,03 
     

140509 - Trattskrap >60 % FA capucina5 20 62,3 
0811  7,5 TA sp. 7,5 23,4 

  4 AU italica 4 12,5 
  0,3 Audomonas sp.3 0,3 0,9 
  0,1 Kirchnella cf lunaris4 0,1 0,3 
  0,1 AH sp. 0,1 0,3 
  0,1 Suriella sp. 0,1 = Σ 32,1 0,3 
     

1Filterprov:  2 Objektglas-prov        *Cyanobakterie  *1 Cyanobakterie (eutrof indikator)        3Guldalg 
4Grönalg     5Eutrof miljö    6 Okalger(Desmidiales)     7Vattenprov efter sparkmetod       8 Pansarflagellat          
9 Ögonalger       10Konjugater. 
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Appendix 5. Bilder från Avan 

5.1. Avan strand 

Bild 1. Avan strand 2014-07-07 
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Bild 2. Avan strand 2014-07-21   

   
  

 

Bild 3. 2014-08-11 
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Bild 4. 2014-08-23 

 
 
 
Bild 5. Avan strand mot öster. 
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5.2  Utlopp 
 
Bild 6. Avan utlopp 2014-08-11 

 
Bild 7. 
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Bild 8. Avans utlopp 2014-08-23 

 

Bild 9. Avan utlopp 2014-08-23 
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Appendix 6. Planktonorganismer ovan djuphål  

Organismer i sedimentationskammare, från vattnet ovan djuphål 21/7-14: 

Dolichospermum cf inaequalis (BGB) 
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Asterionella formosa (kiselalg) 

 

 
Ceratium hirundella (pansarflagellat) 

 

  



3 
 

Konjugat 

 

 
Staurastrum sp. (konjugat) 

 

  



4 
 

Planktothrix sp. (BGB) och TA fenestrata (kiselalg) 
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Appendix 7. Bottenfauna i Avans strandzon 

Bottenfauna (M42-metod). Klassificering m.h.a. Mandahl-Barth (1991) och Ursing (1981). 

 
 
 

  

Datum Arter  Växter  Alg 
140509 Encelliga djur ex. amöbor och 

hjuldjur(Rotifera), 
Virvelmaskar (planarier) ex. 
spinnvirvelmask(Mesostoma 

sp.) och flerögd planarie 
(Polycelis sp.), 

Nattsländelarver ex. 
husbyggare och trattsil-

nätbyggare, 
Mygglarver som fjäder-

mygglarver(chironomus sp.) 
och knottlarver (Palpomyi 

sp.). 

Vattenpest (Elódea 
canadénsis) 

 
 

Storalg 

140616 Paddyngel (Bufo sp.), 
Fiskigel (Piscicola sp.), 

Hästigel (Herpobdella sp.) 
Maskar som 

tagelmask(Gordius sp.), 
Mygglarver som 

fjädermygglarver (Chironomus 
sp.) och knottlarver  

(Palpomyi sp.), 
Märlkräftor som relik- 
(Pontoporeia sp.) och 

sötvattensmärlor (Gammarus 
sp.), 

Nattsländelarver ex. 
husbyggare och trattsil-

nätbyggare, 
Vattengräshoppa (Tettix sp.) 

Braxengräs (Isóëtes 
lacústris) 

Vattenpest(Elódea 
canadénsis) 

Aulacoseira-kedja 
(AU) 

Gubbslem slemsäckar 
 

140711 Gulbandad dykare (Platambus 
sp.), 

Mygglarver som 
fjädermygglarver (Chironomus 

sp.), 
Nattsländelarver ex. 

husbyggare och trattsil-
nätbyggare. 

 

Vattenpest(Elódea 
canadénsis) 

Braxengräs (Isóëtes 
lacústris) 

 
 

Gulbruna alger (Chrysophyta sp.) 
Blågröna alger (Aphanizomenon, 

Dolichospermum och Microcystissp.) 
Kiselager (Achnantes, AU, Cyclotella, 
Fragilaria, Navicula och Tabellaria 

sp.) 
Pediastrum sp. 

 

140811 Encelliga djur(Rotifer) ex. 
amöbor och hjuldjur, 

Dykkvalster (Mideopsis sp.),  
Hästigel (Herpobdella sp.), 

Maskar som 
tagelmask(Gordius sp.), 

Mygglarver som 
fjädermygglarver (Chironomus 

sp.) och skäggmyggelarver 
(Atrichopogon sp.), 
Nattsländelarver ex. 

husbyggare, 
Piratjaktspindel (Pirata sp.), 
Sötvattengråsugga (Asellus 

aquaticus), 
Vattenloppor (Daphnia och 

Diaphanosoma sp.), 
Virvelmaskar (planarier) 

Braxengräs (Isóëtes 
lacústris) 

 
Vattenpest (Elódea 

canadénsis) 
Vass (Phragmatis 

sp.) 

Bågröna alger: 
Aphanizomenon,Chlamydomonas,Doli
chospermum, Scenedesmus sp.  
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