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Examination of nutrition leach to aquatic environments – Survey 
of the Nutrition status in the water environment for the area around 
Byssträsket, Lycksele Municipality 
 
Simon Larsson 
 
Abstract 
 
During the summer of 2013 the environmental office at Lycksele Municipality received a 
complaint, regarding algal blooms at the stream outlet between the lakes Kalven and 
Byssträsket in the southern parts of Lycksele Municipality. No deeper studies were made to 
ensure what could have caused the bloom. The purpose of this report was to examine if there 
was a specific source contributing to high levels of nutrients in the stream, mainly focusing 
on clear-cuts and a small dam by the stream inlet, and if the nutrient status differed along the 
stream flow. Therefore, suitable sites were picked for examination, following the stream flow 
between the two lakes, and in a stream not affected by clear-cuts for reference. Water 
samples were picked at each site, determining the status of the parameters total-nitrogen, 
total-phosphorus, nitrate, ammonium, pH and conductivity. The result showed quite high 
levels of total-phosphorus (ranging from 40-50 µg/l) and total-nitrogen (ranging from 350-
450 µg/l), but low levels of ammonium and nitrate. The results showed no sign of a nutrient 
input from a specific location. The conclusion of this study is that the present nutrient levels 
could be high enough to result in a bloom, though probably dependent on contributing 
factors, such as warmer weather and lower water levels. An alternative explanation is that the 
nutrient levels could have been higher 2013, deriving from new clear-cuts, but that these 
clear-cuts stopped leaching nutrients due to older age. Hence, due to lack of previous studies 
no exact assumption can be made.  
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1 Inledning 
 
Sjöar, hav och andra vattenmiljöer är ekosystem myllrande av liv. Mänsklig aktivitet, som till 
exempel jordbruk, industriella utsläpp, skogsbruk, avloppsvatten, vägtrafik och sjöfart, har 
dock bidragit till tillförsel av näringsämnen vilket resulterat i att vissa arter i de akvatiska 
ekosystemen gynnats kraftigt i förhållande till andra (Naturvårdsverket 2014, Havs- och 
vattenmyndigheten 2014a). En regelbundet förekommande effekt av antropogen 
näringstillförsel visar sig i form av algblomning. Sådant näringsläckage är dock inte alltid den 
bakomliggande faktorn till dessa fenomen (Anderson m.fl. 2002), eftersom algblomningar 
förekommer i naturliga cykler under ett år; de första under vårsäsongen och de sista mot 
hösten (Havs- och vattenmyndigheten 2014b). Även mängden solljus och vind är faktorer 
som spelar in i hur kraftiga algblomningarna blir, då en god tillgång på solljus och 
avsaknaden av omblandning i ytskiktet (d.v.s. vindar) skapar gynnsamma förhållanden för 
algerna (SMHI 2014). De förhöjda nivåerna av näringsämnen i vattenmiljön som kopplats 
samman till mänskliga aktiviteter har dock konsekvent lett till att alger fått förhöjda 
resurstillgångar (Havs- och vattenmyndigheten 2014a). Övergödningen av akvatiska miljöer, 
som en konsekvens av förhöjda näringskoncentrationer, är ett allvarligt globalt problem, med 
fler än 400 vattensystem med en area större än 245 000 km2 som är drabbade (Diaz och 
Rosenburg 2008). Större vattenmiljöer som är särskilt drabbade är bland annat Östersjön, 
Kattegatt, Svarta havet, Mexikanska golfen och Östkinesiska havet (Diaz och Rosenburg 
2008). Då framförallt hela Sveriges kustområden i Östersjön är drabbade av övergödning är 
det ett stort nationellt problem där mycket forskning pågår för att förutse och förhindra 
uppkomsten av algblomningar (Diaz och Rosenburg 2008, SMHI 2014). En stor del av de 
näringsämnen som tillförs hav kommer från tillflöden som floder och älvar (Hänninen och 
Vuorinen 2015). 
 
För algtillväxt krävs näringsämnen, främst kväve (N), som behövs för växters proteinsyntes, 
och fosfor (P), som behövs för den genetiska uppsättningen (Conley m.fl. 2009). Kvoten av 
dessa två ämnen beskriver vilken av de två som är begränsande för ytterligare tillväxt (Ehlin 
m.fl. 1983). Generellt är den begränsande faktorn för Bottenviken P medan N är den 
begränsande faktorn i egentliga Östersjön med mellanliggande Bottenhavet som en gränszon 
(Ehlin m.fl. 1983). Cyanobakterier, även kallade blågröna alger, har dock förmågan att fixera 
N från luften och blir på så sätt enbart begränsad av P-tillgången (Ehlin m.fl. 1983, Conley 
m.fl. 2009). P tillsammans med N, samt även andra joner, är betydande för näringsupptaget. 
T.ex. brukar vissa kväveföreningar där organiskt kväve via mikrobiell verksamhet brutits ned 
till ammoniumjoner (NH4+) och i vidare steg till nitratjoner (NO3-) (Kreutzweiser m.fl. 2008) 
gemensamt utgöra närsaltsnivåerna vid kusten (Ehlin m.fl. 1983). Konduktivitetsmätning i 
vattnet ger ett värde på mängden joner som finns i vattenmiljön, inklusive tidigare nämnda 
NH4+ och NO3-, men även andra lösta joner i vattenmiljön (Vattenmyndigheten Bottenhavet 
2010).  
 
Även om sjöar kan tåla en viss belastning så gör deras mindre storlek att konsekvenserna av 
övergödning kan bli mer permanenta vilket leder till att sjöns karaktär ändras betydligt 
(Vattenmyndigheten Bottenhavet 2010). I sjöar specifikt anses det ofta att P är det 
näringsämne som är mest begränsande för algtillväxt (Ehlin m.fl. 1983). Dock har en studie 
av Bergström m.fl. (2008) pekat på att det i många fall, och framförallt i norra Sverige, kan 
vara N som är den begränsande faktorn i sjöar. Vid övergödning och ökad algtillväxt i en sjö 
kan fotosyntesen skapad av akvatiska växter bidra till högre pH-nivåer (Xie m.fl. 2003). Dock 
kan andra faktorer, som surstötar under våren, naturligt sura sjöar och skogsbruk motverka 
ett förhöjt pH (Vattenmyndigheten Bottenhavet 2010). Extremt höga pH-nivåer kan i sin tur 
leda till ökad näringshalt, genom frisättning av P från bottensedimentet (Seitzinger 1991), 
men effekten av detta har dock visat sig vara begränsat av halten NO3- (Anderson 1982). 
Ökad algtillväxt medför även en ökad bakteriell aktivitet vid nedbrytningen av döda alger på 
sjöbotten (Havs- och vattenmyndigheten 2014a). Detta är en syrekrävande process som 
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resulterar i reducering av syretillgången i vattenmiljön, vilket påverkar och slår ut flertalet 
andra arter som fiskar, bottenlevande djur och andra akvatiska växter (Diaz och Rosenburg 
2008, Havs- och vattenmyndigheten 2014a).  
 
Skogsbruk är en av de mänskliga verksamheter som påverkar näringsstatusen i vattenmiljöer 
(Kreutzweiser m.fl. 2008, Havs- och vattenmyndigheten 2014a). Skogsvegetation binder 
mycket av näringen i marken, både från mark och nederbörd, via omvandling till 
växtbiomassa (Cooper 1969). Vid skogsavverkning försvinner därför den filtrerande effekten 
som vegetationen bidrar med så att en större del av näringsämnena, främst N men även i viss 
utsträckning P, läcker ut till närliggande vattenmiljöer (Cooper 1969, Kreutzweiser m.fl. 
2008). Vid avverkningar är det därför viktigt att skogspartier sparas vid vattenbrynet för att 
skapa en skyddande zon som förhindrar läckage av näringsämnen (Cooper 1969). Även 
uppdämning av rinnande vatten har visat sig kunna leda till en berikning av näringsämnen 
nedströms från dammen (Camargo m.fl. 2005), eftersom vatten som släpps från 
uppdämningen innehåller upplagrade näringsämnen vilket i sin tur kan resultera i förhöjda 
nivåer av biomassa, bl.a. i form utav alger, nedströms från dammen (Camargo m.fl. 2005).  
 

1.1 Klagomålsärende 
 
År 2013 inkom ett klagomålsärende till Lycksele kommun rörande bäcken mellan Kalven och 
Byssträsket. Klagomålsärendet baserades på ett klagomål från en närboende vid Kalven till 
en annan närboende. Enligt klagomålsärendet ska det enligt klagande fastighetsägare vara 
avloppsvatten från den motsvarande fastigheten som är källa till övergödningen i bäcken, 
vilket visat sig i form utav slambildning samt algblomning (bilaga 1). Klagande kompletterade 
även med egen bekostad provtagning på näringsämnen tagna i Byssträsket, men med okänd 
provtagningslokal och provtagningsmetod. I bilaga 2 går det att se provtagningsresultaten. 
Då kommunen fann att problemet ej gick att koppla till den enskilda fastigheten och bevisen 
pekade mot annan källa än den angivna, så beslutades enbart om försiktighetsåtgärder för 
fastighetsägaren (bilaga 1). Detta överklagades dock av klagande med kompletterande bilder 
av algblomningar på plats i bäckmiljön och uppmaning till fler provtagningar (bilaga 3). Inga 
vidare steg har tagits i ärendet.  
 
1.2 Syfte och frågeställningar 
 
Denna studie syftade till att undersöka näringsstatusen i bäckmiljön mellan sjöarna Kalven 
och Byssträsket samt även i de två sjöarna, för att kontrollera näringsstatusen och undersöka 
om omkringliggande områden bidrar med näringstillskott.  
 
Resultaten jämfördes mot referensområden i området och användes för att besvara 
frågeställningarna: 
I)Hur ser näringsstatusen ut i bäckmiljön i jämförelse med en referensbäck utan tidigare 
tecken på övergödning? 
II) Går det att se skillnader av näringsstatusen längs bäcken samt mellan sjöarna i 
förhållande till specifika lokaler som kalhygge, damm eller sker läckage vid någon lokal som 
det inte finns någon teori om än?  
 
2 Metod 
2.1 Områdesbeskrivning 

Området kring Byssträsket och Kalven (figur 1) består till stor del av tallskog med inslag av 
björk. Vid bäckmiljöerna förekommer i större utsträckning blandad lövskog. Kalven har en 
ungefärlig sjöareal av 0,95 km2 medan Byssträsket uppmäter en areal av 2,41 km2 (SMHI 
2015a). Tre inloppsflöden finns vid Byssträsket där ett (provtagningsbäcken) mynnar från 
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Kalven och det andra (referensbäcken) från Stenträsket (figur 1). Det tredje flödet, som ej 
undersöktes i denna studie, mynnar vid sjöns nordvästra ände. Utloppet från Byssträsket 
finns vid sjöns östra ände och huvudavrinningsområdet är Umeälven (SMHI 2015a). Den 
ekologiska statusen i Byssträsket är enligt Länsstyrelsernas vatteninformationssystem 
”måttlig” utan tecken på övergödning eller syrefattiga förhållanden (VISS 2014). Provtagning 
för näringshalter eller andra parametrar är inte genomförda utan klassificeringen baseras på 
Naturvårdsverkets (2007) bedömningsgrunder. Försurning är ej beräknat att förekomma, 
men förändrade habitat genom fysisk påverkan är klassad att finnas i området (VISS 2014). 
Den fysiska inverkan härrör bland annat från skogsbruk. Kring sjökanten av Kalven finns ett 
antal kalhyggesområden där skogspartier har avverkats (figur 2). Dessa är till stor del 
föryngringsavverkningar utförda under olika år, med den senaste från 2006 (Skogsstyrelsen 
2015). Yngre avverkningar finns vid inloppet till Kalven och längre upp i skogsområdena i 
kontakt med vissa andra avverkningar (Skogsstyrelsen 2015).  

 

 

Figur 1. Karta över området kring Byssträsket och Kalven, där (1) är provtagningsbäcken och (2) är 
referensbäcken. Röd ring markerar var dammen är belägen (Eniro 2015a).  
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Figur 2. Karta över avverkningsområdena vid Byssträsket och Kalven. Åldern för avverkningarna intill Kalven 
finns markerade på kartan samt för en avverkning vid inloppsflödet till Kalven. 

2.2 Provtagning 
 
För provtagning valdes 8 lokaler i vattenmiljöerna kring Byssträsket (figur 3). Lokal 1 är 
tagen utanför ett kalhygge vid Kalven, lokal 2-4 följer provtagningsbäcken och lokal 5 ligger 
inne i en vik bortanför bäckens utloppsflöde. Lokal 6 är tagen som referens för lokal 5 då den 
ligger i den bortre änden av Byssträsket och därför inte borde vara påverkad av bäckflödet. 
Lokal 7 och 8 är tagen från en referensbäck som rinner in från Stenträsket norr om 
Byssträsket. Referensbäcken valdes utifrån svag påverkan från skogsbruk, i jämförelse med 
den starkare påverkan som finns vid Kalven och provtagningsbäcken (Skogsstyrelsen 2015).  
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Figur 3. Karta över provtagningslokalerna markerade från 1 till 8 (Eniro 2015b).  
 
Trippelprov togs vid varje lokal för de olika parametrarna. Prover för att analysera 
konduktivitet och pH togs i 150-ml-flaskor och totalkväve (tot-N), NH4+, NO3- och prover för 
att analysera totalfosfor (tot-P) togs gemensamt i 25o-ml-flaska. Provflaskorna sköljdes två 
gånger med provvattnet innan fyllning, om möjligt i vatten i rörelse.  

2.3 Analys 
 
Analys av tot-N, NH4+, NO3- och tot-P valdes då dessa är grundparametrar för att kartlägga 
näringsstatusen i sjöarna och bäcken (Cooper 1969, Kreutzweiser m.fl. 2008). Utifrån 
resultatet av tot-N och tot-P tas även en kvot fram vilket kan beskriva vilket av de två ämnena 
som är begränsande för t.ex. ytterligare algtillväxt (Naturvårdsverket 1999). Konduktivitet 
analyserades för att ge en grövre bild över jonmängden i vattnet (Vattenmyndigheten 
Bottenhavet 2010). Den sista parametern, pH, valdes för att också se om det fanns en 
variation vid de olika lokalerna och om det vid potentiell algblomning fanns högre värden 
orsakad av fotosyntesen hos algerna (Xie m.fl. 2003). Temperatur mättes även i vattnet med 
en digital utomhustermometer med kabelsensor för att ge en ungefärlig bild på 
värmeförhållandena och dess potentiella inverkan på algblomning (SMHI 2014). Syrehalt i 
vattnet och klorofyll-a var potentiella parametrar att mäta i denna rapport. Syrehalten kan 
visa hur stor mängd syrekrävande processer som finns i vattenmiljön (Diaz och Rosenburg 
2008), t.ex. bakteriell nedbrytning av organiskt material som döda alger (Havs- och 
vattenmyndigheten 2014a), men valdes bort då många av lokalerna var för grunda för 
syremätning. Klorofyll-a kan visa på mängden levande biomassa, som alger, i vattnet (Cloern 
m.fl. 1995), men valdes bort då den krävde en speciell och krävande analysmetod. Då 
provtagningen även togs tidigt under sommaren skulle förmodligen utslaget varit lägre än 
senare under sommaren (Havs- och vattenmyndigheten 2014b).  
 
Utöver provtagning utfördes också platsobservationer för att kartlägga statusen på hyggena, 
samt en observation av marken runt sjöarna för att kunna avgöra hur markanvändningen kan 
ha påverkat sjömiljön. Utöver observation på plats användes även satellitbilder från eniro.  
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2.3.1 Konduktivitet 
 
Proverna placerades till att börja med i ett vattenbad inställt på 25 ° C. Konduktivitet mättes 
sedan med konduktivitetsmätare av modell Metrohm 660. Analysen följde svensk standard 
SS-EN 27888 (Standardiseringskommissionen i Sverige 1994). 

2.3.2 pH 
 
För pH-mätningen användes en pH-meter 220 av märke Corning. Värdena togs fram genom 
att låta proverna stå några minuter tills värdena stabiliserats. Analysen följer svensk standard 
SS-EN ISO 10523 (Standardiseringskommissionen i Sverige 2012). 

2.3.3 Nitrat och ammonium 
 
Provtagningsvattnet filtrerades först genom 0,45 µm sprutfilter ned till glasprovrör. 
Provrören lämnades sedan in för analys med jonkromatograf på EMG:s laboratorium. 
Provtagningsmetoden för NO3- följer standarden SS-EN ISO 11732 
(Standardiseringskommissionen i Sverige 1996) och för NH4+ standarden SS-EN ISO 13395 
(Standardiseringskommissionen i Sverige 2005a). 

2.3.4 Totalfosfor och totalkväve 
 
Tio ml vatten från vardera 250-ml-flaska pipeterades över till glasprovrör. Därefter tillsattes 
en oxiderande nedbrytningsreagens. Provrören lämnades sedan in för analys med 
jonkromatograf på EMG:s laboratorium. N mättes med flödesanalys och följer 
provtagningsmetoden beskriven i standarden SS-EN ISO 11905-1 
(Standardiseringskommissionen i Sverige 1997). P mättes med spektrofotometrisk metod och 
följer provtagningsmetoden beskriven i standarden SS-EN ISO 6878:2005 
(Standardiseringskommissionen i Sverige 2005b).  

2.4 Litteratursökning 
 
Litteraturstudiens källor som del av rapporten har främst sökts via sökmotorn Web of 
Science via Umeå universitetsbiblioteks hemsida. Källor har även sökts vid 
myndighetshemsidor och via referenslistor härrörande ifrån andra vetenskapliga rapporter.  
 
Sökord: eutrophication, lake, logging, clearcut, algae, algal bloom, denitrification 

3 Resultat 
 
3.1 Platsobservationer 
 
En del kalhyggen invid Kalven, särskilt de anlagda 2003 och 2004, saknade en tydlig 
vegetationszon ner mot vattnet. Ingen jordbruksmark har observerats att förekomma runt 
Byssträsket (Eniro 2015a).  
 
3.2 Konduktivitet och pH-värde 
 
I tabell 1 går det att se samtliga resultat för konduktivitet och pH. Konduktivitet ligger i ett 
spann med 1,74 mS/m som lägsta värde och 2,19 mS/m som högsta. För pH ligger det lägsta 
värdet på 6,31 och det högsta 6,67.  
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Tabell 1. Medelvärdena av konduktivitet och pH-värde för samtliga lokaler.  
 

 

Kond 
mS/m pH 

Lokal 1 1,90 6,50 
Lokal 2 1,73 6,39 
Lokal 3 1,69 6,58 
Lokal 4 1,71 6,31 
Lokal 5 1,95 6,43 
Lokal 6 2,19 6,66 
Lokal 7 1,76 6,67 
Lokal 8 1,74 6,50 

 

3.3 Kväve 

3.3.1 Tot-N 
 
I figur 5 visas medelvärdena för tot-N. Inga näringsläckage eller ovanligt höga nivåer går att 
se utifrån provsvaren, utan resultaten följer en ganska jämn kurva. Resultatet visar något 
lägre nivåer av tot-N vid referensbäcken (lokal 7 och 8).  
 

 
 

 
Figur 5. Medelvärdet av totalkvävenivåerna för samtliga lokaler uppmätt i mg/l.  
 

3.3.2 NH4+ och NO3-  
 
För NH4+ visades enbart nollvärden, förutom två toppar på 10 och 30 µg/l. Eftersom dessa 
två värden skiljer sig stort mot övriga värden, där ingen detektion av NO3- kunde urskiljas, 
avfärdas de som felvärden. För NO3- låg medelvärdet för samtliga punkter på 2 µg/l. Det 
högsta värdet som ficks fram låg på 11 µg/l, medan det lägsta värdet var ett nollvärde där 
ingen detektion gått att göra. 
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3.3 Tot-P 

I figur 6 visas resultaten för tot-P, sammanställda till medelvärdet för de trippelprover som 
togs. För tot-P syns ingen större variation, så inget tecken på högre nivåer vid någon lokal 
gick att se enligt de framtagna resultaten.  
 

 
 
Figur 6. Medelvärdet av totalfosforhalterna för samtliga lokaler uppmätt i µg/l.  

3.4 Kväve-/fosforkvot 
 
I tabell 2 går det att se N/P-kvoten för samtliga lokaler. De framtagna resultaten ger ett 
spann mellan 7,64 som lägsta kvot och 11 som högsta.  
 
Tabell 2. Kväve-/fosforkvoten för samtliga lokaler. 
 

 

Tot-N/Tot-
P 

Lokal 1 10,15 
Lokal 2 10,92 
Lokal 3 11 
Lokal 4 10,25 
Lokal 5 9,78 
Lokal 6 10,08 
Lokal 7 7,64 
Lokal 8 8,83 

4 Diskussion 
 
Alla de värden som uppmättes för pH (tabell 1) ligger i jämförelse med Naturvårdsverkets 
(1999) bedömningsgrunder mellan svagt surt (pH 6,5-6,8) och måttligt surt (6,2-6,5).  
Konduktiviteten i Svenska sjöar brukar ungefärligt ligga på värden mellan 2-20 mS/m (Göta 
älvs vattenvårdsförbund 2011), så de uppmätta värdena för samtliga lokaler (tabell 1) 
betraktas i jämförelse som låga. Nivåerna för tot-N faller alla under klassen måttligt höga 
halter (0,3-0,625 mg/l) enligt de bedömningsgrunder som är utfärdade av Naturvårdsverket 
(1999). Analysen av oorganiskt kväve i form utav NH4+ och NO3- gav väldigt låga värden. 
NH4+ gav inte ens detektionsvärden förutom två höga toppar, som med tanke på övriga 
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nollvärden därför blev klassade som felvärden. För NO3- så går det att jämföra med 
medelnivåerna i svenska insjöar, som ligger på nivåer något lägre än 2 mg/l, värden uppemot 
20-40 mg/l klassas som högt (Johansson och Bång 2014). Då värdena för NO3- i resultatet 
ligger på ett medelvärde av 2 µg/l, så bedöms de i jämförelse vara väldigt låga. De uppmätta 
nivåerna av tot-P bedöms samtliga som höga (25-50 µg/l) enligt Naturvårdsverkets (1999) 
bedömningsgrund. Enligt Smith m.fl. (1999) bedöms samma nivåer vara eutrofierande, alltså 
tillräckligt höga för att kunna vara bidragande till övergödning och algblomning. Slutligen går 
det via N/P-kvoten i tabell 2 att se att det vid samtliga lokaler råder ett N-underskott 
(Naturvårdsverket 1999). För lokalerna 1-4 samt 6 råder ett måttligt N-underskott (kvot 10-
15) och vid lokalerna 5, 7 och 8 råder ett stort N-underskott (kvot 5-10) (Naturvårdsverket 
1999). Detta tyder på att det vid potentiell algblomning blir N som begränsar ytterligare 
tillväxt (Naturvårdsverket 1999, Schindler 2006). 
 
Jag fann inte några tecken på näringsläckage vid någon specifik lokal. Nivåerna från Kalven 
ned genom bäcken och slutligen ut i Byssträsket låg på liknande nivåer utan någon tydlig 
urskiljande lokal. Den enda skillnaden som faktiskt kunde noteras var den mellan 
referensbäcken och den övriga vattenmiljön gällande nivån av tot-N. Detta är en indikation 
på inverkan som skett via antropogen aktivitet, gissningsvis via skogsbruk och 
kalhyggesbildning med tanke på mängden kalhyggen runt Kalven (Skogsstyrelsen 2015). Med 
tanke på att skillnaden mellan referensbäck och övriga lokaler var låg är nog dock påverkan 
på vattenmiljön i dagsläget liten. Rent generellt går det nog också att säga att halterna av tot-
N och tot-P som uppmätts vid provtagningstillfället alla låg på nivåer som kan påverka 
vattenmiljön, även om de inte är alarmerande höga (Naturvårdsverket 1999, Smith m.fl. 
1999).    

Utifrån N/P-kvoten gick det att se att det är N som är den begränsande faktorn. Sett ur ett 
mer generellt och globalt perspektiv är N-begränsande vattenmiljöer ovanliga i dagsläget, så 
fokus för att förhindra algblomningar har därför legat på att minska nivåerna av P (Schindler 
2006). N har i så pass stor utsträckning tillförts vattenmiljöer genom gödsling av 
jordbruksmark innehållande stora mängder N samt N-rik nederbörd med ursprung från 
industriell verksamhet och trafikemissioner att N-begränsade sjöar har blivit ovanliga i stora 
delar världen (Schindler 2006). I norra Sverige, till skillnad från södra, är dock mängden N 
som tillförs genom nederbörd låg, då det inte förekommer samma mängd industriell 
verksamhet samt att trafiken är lägre och mer utspridd (Bergström m.fl. 2008). Bergström 
m.fl. (2008) har även visat att sjöar i södra Sverige kan skifta mellan att vara N- och P-
begränsande mellan årstiderna (N-begränsande under sommaren), medan sjöar i norra 
Sverige ofta visar konstant N-begränsning. Detta visar alltså ett motsatsförhållande till det 
mer globala stadiet av framförallt P-begränsande vatten (Schindler 2006). Samma studie 
pekar även på att de oorganiska N-halterna i sjöar i norra Sverige ofta är låga i början av 
sommaren (maj-juni). Detta eftersom det i norra Sverige förekommer större vårfloder vid 
snösmältningen, men även via de lägre nivåerna av N från nederbörden. Enligt VISS (2014) 
bedöms det förekomma en viss förorening från nedfall, däribland N-föreningar, men även 
här bedöms påverkan från detta nedfall vara svagt. Detta kan vara en förklaring till de väldigt 
låga nivåerna av oorganiskt N som uppmättes i denna studie. En annan förklaring kan vara 
att halterna av oorganiskt N är som lägst under växternas uppbyggnadsfas när de tar upp 
oorganiskt N som näring, eftersom detta också i stor utsträckning sker under denna period 
(maj-juni) (Allan och Castillo 2007). Skulle det dock vara den mer konstanta växtligheten i 
området som tar upp nästintill allt oorganiskt N, så som vid provtagningstillfället då halten 
oorganiskt N var låg men ingen algblomning förekom, så skulle förmodligen utrymmet för 
potentiell algblomning vara låg även andra år eftersom denna är beroende av oorganiskt N 
som näring (Cooper 1969), detta då baserat på en jämn halt av oorganiskt N genom åren.  

En följd av en låg N/P-kvot brukar vara tillväxt av cyanobakterier (Schindler 2006), då dessa 
genom sin N-fixering direkt från luften inte är beroende av oorganiskt N i vattenmiljön 
(Bergström m.fl. 2008). Detta verkar dock inte förekomma i så stor utsträckning i sjöar 
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belägna i norra Sverige där en studie av Jansson m.fl. (1996) visat att tillväxten av biomassan 
i vattenmiljön, däribland algtillväxt, inte förekommer vid ökad insättning av P till sjömiljön 
utan enbart vid insättning av N. I jämförelse med bilder tagna på plats i bäckmynningen då 
algblomning förekom (bilaga 2) och de egna observationerna gjorda vid provtagningstillfället 
går det också att se att det inte enbart var alger som hade haft en ökad tillväxt, utan även 
andra akvatiska växter som t.ex. vassgräs. Hade det varit N-fixerande arter som förekommit 
till följd av låga halter oorganiskt N borde inte en ökning av andra arter förekommit parallellt 
med algblomningen. Rent allmänt kan en ökning av andra vattenlevande växter som vass och 
sjögräs fungera skyddande mot övergödning genom att fixera en del av N (Burkholder 2007), 
så att någon typ av högre nivåer förekom under algblomningen 2013 känns som ett rimligt 
antagande att göra.  

Gällande skogsbrukets påverkan inom området går det endast spekulera i den effekt det kan 
ha haft på vattenmiljön under 2013 eftersom noggranna mätningar saknas från den perioden. 
Dock finns det vissa underlag som skulle kunna stödja en teori om påverkan från de 
kalhyggen som finns lokaliserade runt Kalven. I en studie av Palviainen m.fl. (2014), utförd i 
norra Finland, påvisades långtidseffekten av avverkningar på vattenmiljö, där de kom fram 
till att återhämtningen från avverkningar kan ta flertalet år. De fann att kalhyggen kan 
påverka den kemiska statusen i närliggande vattenmiljöer mer än 10 år från det att 
avverkningen utfördes, framförallt i form av nitratutsläpp. Denna studie utfördes dock i 
ganska flacka förhållanden gällande topografin, medan kalhyggena vid Kalven låg i ganska 
branta förhållanden som potentiellt kan påverka läckaget av näringsämnena. En annan 
studie av Rosén m.fl. (1996) visade att effekten efter en avverkning kan försvinna efter en 
tidsperiod av ungefär 8 år. Att de kalhyggena som finns omkring Kalven (figur 2) kan ha haft 
en påverkan även 2013 är alltså inte omöjlig, då tre av kalhyggenas ålder faller inom ramen 
av en tioårsperiod och ett av dem även inom ramen för en åttaårsperiod. Det skulle vidare 
också kunna vara så att näringstillförseln kommer från det yngsta av kalhyggena, nämligen 
det från 2012 just vid inflödet av Kalven. Nitratnivåerna börjar inte läcka från 
kalhyggesområdet direkt, men läckaget kan dock vara som störst inom en period av två år 
från det att avverkningen har ägt rum (Likens m.fl. 1970). Detta ärende kom in till 
Skogsstyrelsen i september 2012 (Skogsstyrelsen 2015), så ett läckage som påverkade 
bäckmiljön nedanför Kalven sommaren 2013 kan ha ägt rum även från detta kalhygge. Med 
tanke på avsaknaden av skyddande vegetationszon så blir potentiell påverkanen från 
kalhyggena desto större, då näring mer fritt haft möjlighet att läcka ut i vattenmiljön (Cooper 
1969). Hade en bättre skyddszon funnits eller om avverkningarna skett i form utav delskörd, 
där några träd eller partier inom avverkningen sparats, så hade en bättre skyddsåtgärd tagits 
för att undvika potentiella näringsläckage (Kreutzweiser m.fl. 2008).  
 
Några ytterligare faktorer som kunnat påverka bäckmiljön och skapat gynnsamma 
förhållanden för algblomning är till att börja med vattennivån. De bilder bifogade i 
klagomålsärendet (bilaga 2) visar en lägre vattennivå i bäcken än vad som förekom vid 
provtagningstillfället. Om detta beror på dammen längre upp i bäckmiljön eller inte är svårt 
att ta reda på i efterhand. Skulle så vara fallet kan dock den minskade turbulensen från 
regleringen av bäcken leda till ökad algtillväxt eftersom många av dessa arter är 
turbulenskänsliga och gynnas av mer stilla vatten (Smayda 1997). Reglering av bäcken skulle 
också kunna leda till en mer stillastående vik vid bäckmynningen. I och med det skulle även 
vattenutbytet vid bäckmynningen samt nedan och ovanför dammen bli lägre, vilket ökar 
känsligheten för algblomning då näringstillförseln blir stillastående i sådana områden (Ruist 
2008). Vid lägre vattendjup kan eventuellt en ökad förekomst av muddring på sjöbotten 
återinföra sedimentbundet N till vattenmiljön (Kennish m.fl. 2014). Detta är dessutom 
särskilt skadligt om algblomning förekommit tidigare år, då de döda algerna efter 
algblomningen sjunkit till botten och därmed skapat en högre nivå av sedimentbundet N 
(Kennish m.fl. 2014). Högre temperaturer under 2013 än 2015 tillsammans med de lägre 
vattennivåerna kan också varit bidragande till gynnsammare förhållanden för algblomning 
(SMHI 2013, SMHI 2014, SMHI 2015b).  
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4.1 Förslag på fortsatta studier 
 
Då jag i denna studie blev tvungen att begränsa mig till ett visst antal parametrar så blev vissa 
som kunde varit intressanta för studien utelämnade. Syremängden samt klorofyll-a är två 
sådana som vid undersökning kunde berättat mer om förhållandena i sjö- och bäckmiljöerna. 
Studien var även begränsad till ett mättillfälle i början av sommaren då dammen stod öppen. 
Genom att göra fler mätningar under sommaren under olika förhållanden, t.ex. efter regn 
eller värmeperioder och med olika flöden i bäcken, kan en grundligare undersökning 
genomföras som tydligare säkerställer situationen i bäcken och sjöarna.  
 
5 Slutsats 
 
Utifrån mina mätvärden är det svårt att göra en bedömning på vad som orsakade 
algblomningen 2013. Som diskuterat kan många orsaker ha stått för eller bidragit till 
förhållanden för ökad algblomning. Det som heller inte klart framgått är om algblomningen 
varit en engångsföreteelse eller något återkommande. Bara en sådan enkel sak som högre 
temperaturer år 2013 än 2015, eller stillastående vatten, kan vara en orsak nog till att 
algblomningen förekommit just 2013. Mycket finns alltså att begrunda, men det går dock att 
säkerställa att det i dagsläget inte förekommer något näringsläckage i bäcken eller något 
större sådant från kalhyggena invid Kalven.  
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Bilaga 1. Handläggning av klagomålsärendet rörande 
bäckmiljön i Byssträsket 
 

 

Datum  Vår ref.                              
1 (3) 

2014-07-
25 

Dnr: 2013 1010 
Byssträsk 1:46 

Miljö- och samhällsförvaltningen                            Stig Hanefjord 
            Knaftvägen 74
                               921 34 Lycksele 

     
 
Föreläggande med stöd av 26 kap 9 § miljöbalken  

 

Beslut 

Miljö- och samhällsnämnden förelägger Stig Hanefjord, 
19370218-8610 med stöd av 26 kap 9 § att på fastigheten 
Byssträsk 1:46 

• kompostera, gräva ner eller på annat sätt omhänderta 
urinen från utedasset så att risken för läckage till 
bäcken minimeras. 

• kompostera, gräva ner eller på annat sätt omhänderta 
fekalierna så att risken för läckage till bäcken 
minimeras. 

• endast använda fosfatfria tvätt- och rengöringsmedel.  
 

Motivering 

Bäckens kondition tyder på att det råder överskott av 
näringsämnen i bäcken. Provtagningsresultatet visade på ett 
överskott av näringsämnen samt låga värden av de parametrar 
som kan indikera avloppsförorening. Provresultatet är dock inte 
förlitligt då provtagningsmetodiken inte är känd.  

 

Slambildningens omfattning och att slambildning noterats även 
uppströms fastigheten Byssträsk 1:46 gör att det bedöms 
orimligt att fastigheten med sin begränsade avloppmängd har 
orsakat problemen i bäcken. Eftersom utedasset och BDT (bad, 
disk och tvätt)- brunnen ligger relativt nära bäcken bedöms det 
däremot rimligt att fastighetsägaren vidtar skyddsåtgärder för 
att minska risken för att näringsämnen läcker ut i den redan 
näringsmängda bäcken.  



 
 

 

Med hänsyn till markens lutning i kombination med skogsbruk 
bedöms det nödvändigt att Skogsstyrelsen handlägger ärendet 
vidare.  

 

Bakgrund 

Beslutet har kommunicerats vid telefonkontakt med Erland 
Levisson och Stig Hanefjord. 

 

Sommaren 2013 inkom ett klagomål från Erland Levisson 
fastighetsägare Byssträsk 1:47, angående igenväxning och 
slambildning i bäcken mellan Byssträskkalven och Stor-
Byssjaträsket samt i Stor-Byssjaträsket kring området där 
bäcken mynnar. Miljö- och samhällsförvaltningen noterade vid 
en inspektion att bäcken och området i Stor-Byssjaträsket där 
bäcken mynnar visade tecken på övergödning (igenväxning och 
slambildning). Klagande menar att problemen i Stor-
Byssjaträsket och bäcken orsakas av att fastighetsägaren på 
Byssträsk 1:46 släpper ut sitt avloppsvatten direkt i bäcken.  

 

Erland Levisson tog den 2 september 2013 ett 
recipientprov.  Provet visade höga halter av total fosfor 
och total kväve samt låga halter av ammoniumkväve, 
fosfatfosfor samt nitrit och nitrat kväve. Enligt konsult på 
alcontrol är låga halter av ammoniumkväve, fosfatfosfor 
samt nitrit och nitrat kväve en indikation på att 
recipientprovet inte var kontaminerat av avloppsvatten. 
Det är viktigt att provtagningen utförs korrekt för att 
provresultatet inte ska bli missvisande.  
 
Miljö- och samhällsförvaltningen utförde den 24 juni 2014 
en inventering av avloppet på Stig Hanefjords fastighet 
Byssträsk 1:46. På fastigheten finns ett fritidshus med två 
separetter. Ena separetten finns i ett utedass. Urinen leds 
ner i marken, ca 10 meter från bäcken. Andra separetten 
finns inne i stugan, urinen leds ner i marken, ca 20 meter 
från bäcken. Fekalierna slängs enligt uppgift i 
hushållssoporna. Fastighetsägaren informerades om att 
det, av arbetsmiljöskäl för de som tömmer soporna, inte är 
tillåtet att slänga fekalierna i hushållssoporna. Fekalierna 
bör istället komposteras, grävas ner på lämplig plats eller 
på annat sätt omhändertas. BDT- vatten samlas i en brunn 
som infiltreras ner i marken ca 10 meter från bäcken. Vid 



 
 

inspektionen noterades slambildning i bäcken även 
uppströms fastigheten. 

 
Området uppströms bäcken Bastunäs består av skogsmark. 
Marken lutar och avverkning har skett i området. 
Skogsvårdsstyrelsen har efter att ha tittat på satelitbilder 
konstaterat att avverkning inte skett i någon ovanlig 
omfattning vidare kunde de inte heller upptäcka några 
dikningar eller omfattande körskador i området.  Däremot 
kan det vara svårt att upptäcka gamla dikesprojekt genom 
att titta på satelitbilder.  
 

Lagstiftning 

Miljö- och samhällsnämnden har beslutat om detta föreläggande 
med stöd av bestämmelserna i kap. 26 § 9 miljöbalken 
(1998:808). Av dessa bestämmelser framgår det att 
tillsynsmyndigheten får besluta om förelägganden som behövs 
för att miljöbalken ska följas. 

 

Enligt 2 kap 3 § miljöbalken ska alla som bedriver eller 
avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd utföra 
de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de 
försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, 
hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden 
medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller 
miljön. Dessa försiktighetsmått skall vidtas så snart det 
finns skäl att anta att en verksamhet eller åtgärd kan 
medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller 
miljön. 

 

Överklagande 

Detta beslut kan överklagas, se bilaga. 
 

Ingrid Lindgren 
Miljöinspektör 
0950 16754 
 
Beslut enligt delegationsordning fastställd 2013-12-03 § 109 av 
Miljö- och samhällsnämnden 

Kopia:  Skogsstyrelsen, Umeåvägen 1, 921 45 Lycksele 

  Erland Levisson, Brännbergsvägen 7 A, 921 36 Lycksele 

  



 
 

Bilaga 2. Provtagningsresultat 
 

 



 
 

Bilaga 3. Överklagan rörande Miljö- och 
samhällsförvaltningens beslut   

     

 

Till   
  
Lycksele Kommun   
Miljö- och samhällsförvaltningen 921 
81 Lycksele 
Ingrid Lindgren Miljöinspektör 

Dnr: 2013 1010
 

Överklagande beslut av Miljö-och samhällsförvaltningen i 
Lycksele. Dnr: 2013 1010 

 

Härmed överklagas beslut taget av Miljö- och samhällsnämnden i Lycksele att inte 
ytterligare undersöka orsaken till att utloppet mellan Byssträskkalven och Stor-
Byssträsket är i färd att växa igen. Som verkligheten visar flyter det omkring en onormalt 
bubblande "grön gegga" som måste ha sitt ursprung . 
Sjögräs, näckrosor och en onormal slambildning på sjöbotten breder ut sig alltmer och då 
inte minst mot vår badvik. 

 

I föreläggandet framkom att den provtagning som jag gjorde inte var tillförlitlig eftersom 
provtagningsmetodiken  inte är känd. Därmed underkändes mitt prov i detta beslut. 
- Efter underhandskontakt med ALcontrol Laboratories, Thomas Sunden och tillika 
analysansvarig, utfördes provtagningen enligt muntliga anvisningar och efter bästa 
förmåga. 

 

I föreläggandet framkom också att fastigheten Byssträsk 1:46 orimligen med sin 
begränsade avloppsmängd kunnat orsaka problemen vid bäckens utlopp. 

 



 
 

I föreläggandet framkom vidare att med hänsyn till markens lutning kring 
Byssträskkalven i kombination med dess omgivande skogsbruk skulle Skogsstyrelsen 
undersöka dess negativa påverkan och konsekvenser för det rådande förhållandet vid 
utloppet. 
- Efter ny kontakt med Skogsstyrelsen, Estefors, (muntligt utlåtande 2014-08- 

06) anser Skogsstyrelsen att det är helt uteslutet att skogsbruket kan ha  orsakat någon 
onormal överdos av näringsämnen. Detta antagande är gjort på grund av "skogsbrukets" 
ringa omfattning i området kring Byssträskkalven och Skogsstyrelsen  handlägger därmed  
inte  ärendet vidare.



 
 

Yrkande: 

Enligt ovanstående tveksamheter anser jag att en ny tillförlitlig provtagning görs för att 
möjliggöra ett korrekt beslutsunderlag i ärendet. 

Jag anser att ärendet bör tas upp på nytt för vidare bearbetning och utredning. 

 

Bilagor: 3 st. bilagor med bilder från området och bilder tagna 2014-08-08. 

 

Med vänlig hälsning! 

 

Byssträsk den 13 augusti 2014 

 

 

 

Erland Levisson 330321 
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