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Elevated nutrient content in a coastal lake in northern 
Sweden - Mapping of Gammbåtlänningen (Umeå 
kommun) and proposals for action. 

 

Inger Jonsson 

 

Abstract 

Gammbåtlänningen is a lake located close to Holmsund, near the coast of the Baltic. The lake 
has during recent years been affected by eutrophication. Gammbåtlänningen is surrounded 
by a golf course, forest and a few private properties with their own private sanitation 
facilities. The runoff from the golf course drains into Gammbåtlänningen through two 
streams. One stream has upstream of the inlet to Gammbåtlänningen a sedimentation basin. 
The purpose of this study is to evaluate to which degree Gammbåtlänningen is nutrient 
enriched, using a combination of available historical water monitoring data and own 
measurements covering the year 2015. Furthermore, reasons for the nutrient enrichment     
are assessed, and possible measures to reduce eutrophication are evaluated. Water samples 
were taken during the autumn 2015 at seven different sampling points, and analyzed for pH, 
total phosphorus, total nitrogen and temperature. Analyses of historical and recent water 
samples indicate that Gammbåtlänningen is nutrient enriched, due to human activities and 
the land use in the catchment. The sedimentation basin which is designed to reduce nutrient 
inputs from the golf course seems not properly dimensioned for the stream size. A 
consequence, the sedimentation basin does not fulfill its intended function. It is possible to 
reduce the eutrophication of Gammbåtlänningen through a number of different measures. 
Some of them are easy to achieve, such as for example allowing the vegetation around the 
lake to grow up in order to increase nutrient uptake, or restoring the sedimentation basin and 
adjust its dimension.  
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1 Inledning 
 

Eutrofieringen är ett av de viktigaste miljöproblem vi har i Sverige och även internationellt.   
I Sverige uppmärksammades eutrofieringen i början av 1900-talet. Sjöar som var belägna 
nära jordbruksområden vart grönfärgade och illaluktande. Vid ökad algtillväxt i sjöar, 
försvann den naturliga vegetationen så som näckrosor och andra växter (Pansar 2004). 
Boskap som drack ur de eutrofierade sjöarna blev förgiftade och fiskarna i eutrofierade 
sjöarna dog (Länsstyrelsen i Stockholms län 2015). Efter andra världskriget började man 
bygga ut de kommunala reningsverken. Omkring år 1970 hade de flesta reningsverk i Sverige 
installerat fosforrening (Länsstyrelsen i Stockholms län 2015). 

Kväve (N) och fosfor(P) tillgången har ökat på grund av antropogen påverkan. N kan komma 
ifrån naturliga källor, men även ifrån mänsklig påverkan som till exempel vid förbränning. P 
kan tillkomma både naturligt genom till exempel vittring av sten men även genom mänskliga 
markstörningar som till exempel gruvdrift. Jordbruket och den industriella utvecklingen 
påverkar mängden P och N (Havens och Pearl 2015). 

P som inte ackumuleras i marken vid till exempel gödsling kan eroderas av ytvattnet och 
avrinna och förorena sjöar och vattendrag. N och P ifrån jordavrinningen och ifrån orenade 
privata avlopp och kommunala och industriella utsläpp har man sett ha ett samband med 
den ökade övergödningen. Den interna gödningen i sjöar har också en stor inverkan på 
eutrofieringen (Havs och vattenmyndigheten 2014). 

Avverkning av växtlighet nära sjöar påverkar eutrofieringen av sjöar negativt. Detta på grund 
av att träd och annan växtlighets förmåga att kunna ta upp näringsämnena, innan de når 
fram till sjön (Briones et al. 2015). En sjöns vattenkvalitet beror på vilka markegenskaper och 
markanvändningen tillrinningsvattnet kommer ifrån.  Kommer tillrinningsvattnet ifrån 
diken som ligger i närheten av jordbruksmark har sjön ofta näringsrikt vatten, det vill säga 
höga halter av P och N (Davis och Koop 2001). 

P och N är inte bara eutrofierande de är även livsnödvändiga för allt liv i våra sjöar. N behövs 
till proteinsyntesen och P behövs för DNA, RNA och båda krävs för att stödja vattenväxternas 
tillväxt. Näringsämnet P är ofta den begränsande faktorn i våra sjöar. N kan i vissa kraftigt 
övergödda sjöar vara tillväxtbegränsande (Boesch et al. 2009). 

Klimatförändringarna ger oss ett varmare klimat, vilket gör så att den biogeokemiska 
processen påskyndas (SMHI 2011). Varmare klimat ger förlängd växtsäsong med ökad risk 
för algblomning (Jeppesen et al. 2007). Vid ökade nederbördsmängder frigörs näringsämnen 
så som kväve N och P som finns på land och transporteras ner till sjön (SMHI 2011). 

Symptom på eutrofiering av en sjö är ansamlingar och snabb tillväxt av växtplankton. 
Områden med vass ökar. Vattenkvaliteten försämras, vattnet blir grumligare och luktar och 
smakar dåligt på grund av den ökade algtillväxten. Även ljusinsläppet i vattnet minskar 
(Dyble 2001). De växter och djur som är bäst anpassade efter det rådande förhållandena 
överlever. Den biologiska mångfalden utarmas (Naturvårdsverket 2003).  

Cyanobakterierna, även kallad blågröna alger, trivs i eutrofierat vatten. Dessa alger har en 
fördel framför andra växter och djur. De blågröna algerna kan nämligen lagra fosfor och vissa 

http://www.cabdirect.org/search.html?q=au%3A%22Koop%2C+K.%22
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Cyanobakterier kan även fixera kväve direkt ifrån atmosfären. Cyanobakteriernas tillväxt 
påverkar ljusinsläppet negativt. Ungefär hälften av Cyanobakterierna kan bilda toxiner. Om 
man får i sig toxinerna ifrån Cyanobakterierna kan man drabbas av illamående, kräkningar, 
lunginflammation, och diarré och muskelkramper (Alonso och Camargo 2006).  

Gammbåtlänningen som skall undersökas i denna studie är en sjö som ligger efter den 
norrländska kusten, närmare bestämt i Holmsund (Umeå Kommun). Sjön har under många 
år haft problem med eutrofiering (Viss 2012). Gammbåtlänningen omges av en golfbana, 
skogsmark och ett fåtal privata tomter med egna avloppsanläggningar. Innan eutrofieringen 
uppmärksammades i Gammbåtlänningen, användes sjön för rekreation, bad och fiske. Sjön 
har så dålig vattenstatus i nuläget att ingen vill nyttja sjön. För att kunna åtgärda problemet 
med eutrofieringen av Gammbåtlänningen måste man utreda vad orsaksaken är till sjöns 
problem med eutrofiering. 

1.1  Syfte  

Syftet med examensarbetet är att genom vattenprovtagning, studera Gammbåtlänningens 
näringsstatus av total-fosfor (TP) och total- kväve (TN) och jämföra mätresultaten med 
befintliga, historiska mätdata. Syftet är även att undersöka vilka faktorer i dagsläget påverkar 
näringsstatusen av TP och TN i Gammbåtlänningen, och även undersöka möjliga åtgärder för 
att minska eutrofieringen. 

1.2 Frågeställningar 

• Vilken näringsstatus har Gammbåtlänningen idag? 

• Hur har näringsstatusen förändrats över tiden? 

• Vad är orsaken till att Gammbåtlänningen är en eutrofierad sjö? 

• Vilka åtgärder bör vidtas för att eutrofieringen ska minska? 

 

2 Bakgrund 
 

2.1 Eutrofiering 
Eutrofiering är ett allvarligt miljöproblem i våra sjöar. Eutrofiering orsakas bland annat av 
att avrinningen ifrån omkringliggande områden innehåller kemikalier och andra gödande 
ämnen. Ämnen som påverkar övergödningen mest är N och P (Admiraal et al. 1994). Vid 
eutrofiering ökar algtillväxten, vilket leder till att antalet döda organismer ökar. De döda 
organismerna sjunker till sjöbotten, där sker en bakteriell nedbrytning av organismerna. Vid 
nedbrytningen minskar syrehalten i vattnet, detta på grund av att nedbrytningsbakterierna 
behöver syre till sin cellandning. Vid syrebrist i vattnet slutar bakterierna som sköter 
nedbrytningen att fungera och istället tar svavelbakterierna, som inte är beroende av syre, 
över nedbrytningen (Alonso och Camargo 2006). Syrebristen i vattnet påverkar även det 
oxiderade järnet som är bundet i sedimentet. När det oxiderade järnet minskar frigörs fosfor 
ifrån sedimentet och hamnar tillgängligt i vattnet. Kvar blir en syrefattig och svavelhaltig 
sjöbotten som luktar svavel och ”ruttna ägg” (SMHI 2014). Detta resulterar i toxiska effekter 
på vattenlevande växter och djur (Alonso och Camargo 2006). 
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2.2 Temperaturförändring  

En temperaturhöjning och ett varmare vatten kommer att bidra till en snabbare issmältning.  
Näringsämnena frigörs då tidigare under året. Detta kommer att gynna Cyanobakterierna, 
vilka får möjlighet att föröka sig under fler antal dagar under året (Ausinsch 2014). 

Temperaturhöjningen i våra sjöar har stor inverkan på de växelvarma vattenlevande 
organismerna. Deras metabolism och reproduktion styrs av omgivningens temperatur. Vid 
temperaturhöjning kan processer som reproduktionen starta tidigare på året för de 
organismer som är mest temperaturkänslig.  

Vissa organismer påverkas inte nämnvärt av temperaturhöjning, utan reagerar mer på 
ljustillgången. Livscykeln kan hamna i otakt mellan de organismerna som påverkas av 
temperaturhöjningarna och de organismer som påverkas av ljuset. Detta kan göra att betande 
djurplankton missar algförekomsten vilket gör att algförekomsten ökar. Detta scenario 
påverkar den biologiska mångfalden i våra sjöar och givetvis vattnets kvalitet 
(Miljöforskningen 2009). 

2.3 Cyanobakterier  

Cyanobakterier har blivit vanligt förekommande i våra sjöar. Detta beror på eutrofieringen d 
v s. tillgängligheten av närsalterna P och N i våra sjöar har ökat. Vid höga halter av närsalter 
P och N växer Cyanobakterierna till och kan bilda en hinna i vattnet. Solljuset klarar inte av 
att tränga igenom hinnan av Cyanobakterier, de fleråriga växterna i vattnet som behöver 
ljuset för sin fotosyntes missgynnas. Djuren som har levt i skydd av dessa växter blir lätta 
byten (Edler et al. 1995). 

Vissa Cyanobakterier kan med hjälp deras gasvakuoler reglera sin flytförmåga, vilket gör att 
de kan hämta fosfor ifrån sedimentet och ljus för sin fotosyntes vid vattenytan. 
Cyanobakterierna kan blomma på sommaren även fast tillgången på fosfor är låg. Detta beror 
på att Cyanobakterierna kan lagra fosfor.  Vissa Cyanobakterier kan även fixera luftkväve 
(Ausinsch 2014). Många av de skadliga arterna av Cyanobakterier är toleranta mot höga 
temperaturer, starka ljus nivåer och till viss del uttorkning (Dyble et al. 2001).  

Syrehalten och pH-värdet påverkar algernas förmåga att blomma. Blomningen av 
Cyanobakterier sker ofta högsommaren, det vill säga juli-augusti. För att minimera risken för 
algblomning ska man förhindra att för mycket N och P når våra sjöar, se till att vattnet inte 
blir syrefattigt och att vattnet i sjön omsätts (Hansson 2008). 
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Vattnet som man ser på bilden (Fig. 1) är ifrån Gammbåtlänningen. Vattnet var i augusti 
månad grönfärgat på grund av algblomningen. 

 

Figur 1. Vattnet i Gammbåtlänningen i augusti 2015. (Foto Inger Jonsson). 

 

Vattnet ifrån Gammbåtlänningen rinner ut via en bäck in till Raggavaviken. Raggavavikens 
vatten var grönfärgat av algblomningen i augusti 2015 (Fig.2). 

 

Figur 2. Vattnet i Raggavaviken i augusti 2015 (Foto Inger Jonsson). 

2.4 Total-P  
P är det elfte vanligaste grundämnet i jordskorpan och ett grundämne som är ändligt 
(Vestergren 2014). TP i sjön innefattar organiskt bunden fosfor och även fosfat (Bydén et al. 
2003). Alla levande celler innehåller P. P behövs för DNA, RNA och både P i form av fosfat 
och N krävs för vattenväxternas tillväxt (Boesch et al. 2009). 

Höga halter av TP indikerar på att sjön är eutrofierad. I sötvatten är det oftast P som är den 
begränsande faktorn (Naturvårdsverket 2003). Den naturliga halten av TP i sjöarna i 
Norrland är mellan 5 och 25µg/liter vatten (Bydén et al. 2003). Förmågan att fästa och 
släppa P skiljer sig mellan olika ämnen. P i vattnet kan ibland bindas till järn, aluminium 
eller kalcium och sjunka ned till sjöbotten. Vid syrgasbrist kan fosforn i sedimentet frigöras 
ifrån järnet pga. att järnet reduceras (Bydén et al. 2003).  
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2.5 Total-N 

Det finns N i alla levande organismer. TN innefattar både organiskt och oorganiskt kväve och 
kväve som är bundet till partiklar och biomassa. N behövs till växternas proteinsyntes.  Bland 
de oorganiska kväveföreningarna som de vattenlevande djuren kan ta upp direkt ifrån vattnet 
är ammoniak den giftigaste och nitratjoner och ammonium de minst giftiga (Alonso och 
Camargo 2006). Efter P är N det viktigaste näringsämnet i våra sjöar.  I sjöar som har höga 
halter av P, kan det vara kväve som är den begränsande faktorn (Naturvårdsverket 2003). TN 
kan vara en bra indikator på eutrofiering av en sjö för att totalkvävekoncentrationen varierar 
väldigt lite under året (Bydén et al. 2003). 

2.6 pH-värdet i sjöar 

pH-värdet är ett mått på hur mycket vätejoner som det finns i vattnet. De flesta sjöar har ett 
pH-värde mellan 6 och 9 (Bydén et al. 2003). Hur hårt näringsämnen är bundna till 
bottensedimentet styrs av pH-värdet. När pH-värdet ligger omkring 5-6 (svagt surt) är P 
bunden till järnet som finns i sedimentet. När pH-värdet är ungefär 9 frigörs P ifrån 
sedimentet (Havs utsikt 2008) ytvattnets pH-värde ökar när det sker en kraftig algblomning. 
Vid nedbrytning av organiskt material minskar pH-värdet (Bydén et al. 2003). Växtplankton 
trivs bäst med ett neutralt pH. Blågröna alger trivs bästa i pH mellan 7,5 och 9 och sjunker 
pH-värdet under 6 minskar antalet Cyanobakterier (Havs utsikt 2008). 

2.7 Intern gödning 

Intern gödning av sjöar innebär att näringsämnet fosfor som är bundet i sedimentet frigörs, 
vilket sker i samband med syrebrist. Syrebrist i sjön uppkommer till följd av att det förbrukas 
syrgas vid nedbrytning av organiskt material. När syrebrist uppstår klarar inte järnet som 
binder fast fosforn i sedimentet av att binda fosforn. Fosforn frigörs då och hamnar i vattnet 
(Boesch et al. 2009). 

2.8 Lagstiftning  

År 1999 tog Sveriges Riksdag ett beslut om att det ska finnas nationella miljökvalitetsmål. Ett 
av miljökvalitetsmålen är ”Ingen övergödning”. Riksdagens definition av miljökvalitetsmålet 
är: ”Halterna av gödande ämnen i mark och vatten ska inte ha någon negativ inverkan på 
människors hälsa, förutsättningar för biologisk mångfald eller möjligheterna till allsidig 
användning av mark och vatten” (Naturvårdsverket 2013). 
 

Miljöbalken trädde i kraft år 1999. Miljöbalkens syfte är att säkerställa att nuvarande och 
kommande generationer ska få leva i en hälsosam miljö. Enligt 2kap 1§ Miljöbalken 
(1998:808) ska alla som bedriver en verksamhet kunna visa att de följer de allmänna 
hänsynsreglerna. Enligt de allmänna hänsynsreglerna i 2kap Miljöbalken (1998:808) ska 
verksamhetsutövaren ha den kunskap som behövs för att skydda människor och miljö ifrån 
negativ påverkan. Verksamhetsutövaren skall även tillämpa försiktighetsåtgärder så att 
verksamheten inte medför olägenhet eller skada på människors hälsa eller miljö. 
Skyddsåtgärderna som verksamhetsutövaren skall ta ska enligt rimlighetsavvägningen i 2kap 
7§ Miljöbalken (1998:808) vara rimliga. Om verksamhetsutövarens verksamhet har orsakat 
skada eller olägenhet skall enligt 2kap 8§ Miljöbalken (1998:808) verksamhetsutövaren 
åtgärda skadan tills skadan eller olägenheten upphört. Åtgärderna ska ske i den omfattning 
som anses skäligt. 
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Enligt miljökvalitetsnormen 5 kap 2 § punkt 2 Miljöbalken (1998:808) ska sjöar uppnå 
kategorin god status innan år 2015. Man kan få en tidsfrist för att uppnå god status i sjöar 
som längst till år 2027. Miljökvalitetsnormen kräver ändå att åtgärder sätts in redan nu. 
Enligt 5kap 3 § Miljöbalken (1998:808) ansvarar kommunerna och myndigheterna för att 
miljökvalitetsnormerna följs. 

Strandskyddslagen 7kap 13§, 14§, 15§ Miljöbalken (1998:808) gäller vid hav insjöar och 
vattendrag. Lagen finns för att främja allemansrätten, och skapa goda förutsättningar för 
biologisk mångfald. Strandskyddet innefattar 100 meter ifrån strandlinjen. Inom detta 
område får man inte utföra åtgärder som påverkar livsvillkoren för växter och djur.                                                                                                           

Verksamhetsutövaren ska enligt 26kap 19§ Miljöbalken (1998:808) motverka att olägenhet 
sker genom regelbundet kontrollera att verksamheten inte påverkar människors hälsa och 
miljö. 

Skadestånd kan man enligt 32kap 3§ Miljöbalken (1998:808) få betala för om man förorenat 
mark och vatten och den skadeståndsansvarige är enligt 32kap 6§ Miljöbalken (1998:808) 
den som bedriver den skadegörande verksamheten i egenskap av fastighetsägare eller 
tomträttshavare.  

I 1§, 2§, 6§ i lag (2006:412) om allmänna vattentjänster finns det bestämmelser för att 
säkerställa avlopp och vattenförsörjning om det behövs för att skydda människors hälsa eller 
miljön. Kommunen är skyldig att snarast ordna vattentjänster så som vattenförsörjning eller 
avlopp om det behövs för att skydda människors hälsa och miljö. Kommunen har laglig rätt 
att ta ut en avgift för att täcka kostnaderna för installation av en allmän va-anläggning. 
Kommunen har även rätt att ta ut avgifter för att täcka kostnaderna för drift och underhåll av 
den allmänna va-anläggningen. 

 

3 Material och metoder 
 

3.1 Områdesbeskrivning 
Gammbåtlänningen är en sjö som är belägen efter den norrländska kusten, närmare bestämt 
i Holmsund (Umeå Kommun). Gammbåtlänningens sjö id är 707514 – 172813. Sjön är en 
grund sjö med ett medeldjup på 2,08meter och har ett maxdjup på 4,1 meter. Sjöns area är 
0,13 km². Gammbåtlänningens vattenvolym är 0,29 miljoner kubikmeter och 
omsättningstiden på vattnet i sjön är ungefär 1,5 år (Viss 2012).  

Sjön omges till största delen av golfbanan men den omges även av skog och privata tomter 
med egna avloppsanläggningar. Den största delen av avrinningen till Gammbåtlänningen 
kommer via två bäckar ifrån golfbanan. Vid utloppet ifrån den ena bäcken som ligger 
närmast Karlsborgsvägen har golfbanan anlagt en sedimenteringsbassäng för att hindra 
flödet av näringstillförsel ifrån golfbanan in till Gammbåtlänningen (Umeå golfklubb 2015). 
Den andra bäcken ifrån golfbanan är en utgrävning, som bidrar till att vattnet ifrån golfbanan 
avrinner in till Gammbåtlänningen. Gammbåtlänningen avrinner via en bäck in till 
Raggavaviken. 
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Golfbanan i Holmsund som ligger intill Gammbåtlänningen invigdes 1954. Banan hade i 
början nio hål men antalet hål har med tiden utökats. Nu har golfbanan en 27 håls skogs- 
bana i lätt kuperad mark. Golfklubben är miljöcertifierad, vilket innebär att dom inte 
använder bekämpningsmedel. Innehållet i gödsel som golfbanan använder för gödslingen av 
greenerna är bland annat kväve, urea och fosfor (Umeå golfklubb 2015).  

Runt sjön finns det även ett fåtal boende med egna avloppsanläggningar. Avloppsvattnet 
ifrån enskilda avlopp innehåller bland annat bakterier, kväve och fosfor.  Fungerar inte den 
enskilda avloppsanläggningen kommer dessa ämnen att läcka ut och påverka den omgivande 
miljön. Enligt undersökningar som den kommunala miljöövervakningen gjort sedan tidigare 
är Gammbåtlänningen drabbad av övergödning och av syrefattiga förhållanden (Viss 2012). 

Målet att Gammbåtlänningen skulle uppnå god ekologisk status innan år 2015 uppfylldes 
inte. All planering av åtgärder och åtgärder som måste vidtas för att Gmmbåtlänningens 
mätvärden ska vara acceptabla, kommer att ta tid. Gamambåtlänningen ska senast 2021 
uppfylla kraven på god ekologisk status (Viss 2012).  

3.2 Provtagningspunkter 
Vattenprover som innefattade TP, TN, pH-värdet togs vid två tillfällen på sju olika 
provpunkter. Provtagningspunkterna (Fig.3, 4. Tab. 1) följer vattenflödet innan det kommer 
in till golfbanan, genom golfbanans område, avrinningen till Gammbåtlänningen, i 
Gammbåtlänningen och där vattnet rinner ut till Raggavaviken. 

 
Provtagningspunkterna (Fig.3) är utvalda för att kartlägga om näringstillförseln till 
Gammbåtlänningen ökar ifrån golfbanan och även för att kontrollera hur stor 
näringstillförseln är ifrån Gammbåtlänningen in till Raggavaviken. 
 

 
Figur 3. De sju provtagningspunkterna. 
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Figur4. Provtagningspunkterna. (1), inlopp till golfbanan, (2),pumpstationen, (3), utlopp ifrån golfbanan, (4), 
utlopp ifrån golfbanan belägen närmast Karlsborgsvägen, (5), sedimenteringsbassängen, (6), Gammbåtlänningen, 
(7), utloppet ifrån Gammbåtlänningen in till Raggavaviken.  

 

Tabell 1. Koordinaterna för de sju olika provtagningspunkterna. 

Provpunkt Latituder Longituder 

1. Inloppet till golfbanan 63°43’03’’65 N 20°25’17’’5 E 

2. Pumpstationen på golfbanan 63°42’50’’78 N 20°25’44’’8E 

3. Utloppet ifrån golfbanan till Gammbåtlänningen 63°42’50’’78 N 20°25’76’’3E 

4. Utloppet ifrån golfbanan (vägen) till Gammbåtlänningen 63°42’30’’41 N 20°24’34’’65E 

5. Sedimenteringsbassäng som ligger vid inloppet till 
Gammbåtlänningen. 

63°42’28,5’’N 20°24’40’’58E 

6. Mitt i Gammbåtlänningen 63°42’35 ’’17N 20°26’15’’58E 

7. Utloppet ifrån Gammbåtlänningen till Raggavaviken 63°42’35’’03N 20°25’22’’32E 

 

 

Golfbanan tar sitt bevattningsvatten ifrån en sjö (Fig. 4-1) som omges av skogsmark. Vatten 
ifrån sjön rinner in till en vattendamm som är belägen på golfbanan. Vid vattendammen (Fig. 
4-2) finns en pumpstation som reglerar bevattningen av golfbanan. Pumpstationen pumpar 
vattnet via ledningar i marken, vidare vatten till bevattningsanläggningarna som sköter 
bevattningen av golfbanan. Området omkring pumpstationen består till största delen av 
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”greener” och lite skog. Avrinningen ifrån golfbanan rinner via två utlopp in till 
Gammbåtlänningen. Området omkring dessa utlopp består till största delen av skogsmark.  
Provtagning av vattenflödet kunde inte utföras p. g. a att i det ena utloppet (Fig. 4- 3), var 
vattnet så gott som stillastående. Vattenflödet ifrån utloppet som är beläget närmast 
Karlsborgsvägen (Fig. 4-4) var 302 varv/min. Där vattenflödesprov togs var det 30 cm brett 
och 15cm djupt. Golfbanan har anlagt en sedimenteringsbassäng (Fig. 4-5) i slutet av 
utloppet som ligger närmast Karlsborgsvägen, för att minska näringsläckaget in till 
Gammbåtlänningen. Området kring sedimenteringsbassängen består till största delen av 
skogsmark. Skog runt sedimenteringsbassängen är till stor del avverkad. Vattenflödet ut ifrån 
sedimenteringsdammen var 142 varv/min. Det var 30cm brett 20cm djupt där provet togs. 
Området kring Gammbåtlänningen (Fig. 4-6) består till största delen av golfbanan men även 
skogsmark och några privata tomter. Vattnet ifrån Gammbåtlänningen rinner via en bäck 
(Fig. 4-7) ut till Raggavaviken. Vattenflödet i bäcken som rinner ut i Raggavaviken var 121 
varv/min och provtagningsstället där vattenflödet mättes var 20 cm brett och 15 cm djupt.  

3.3 Historiska mätvärden 
De historiska mätvärdesresultaten som är ifrån Gammbåtlänningen kommer ifrån 
Miljökontoret på Umeå Kommun, och de historiska mätvärdesresultaten ifrån inloppet till 
Gammbåtlänningen kommer ifrån Holmsunds Golfklubb. Både Umeå Kommun och 
Holmsunds golfklubb hade anlitat ALcontroll AB, vilka är ackrediterade av SWEDAC enligt 
SS-EN ISO/IEC 17025. Laboratoriet har kompetens att genomföra och få fram tekniskt 
giltiga resultat. ALcontroll har utfört vattenprovtagning och analyser enligt Svensk standard. 
Temperaturmätningarna som var gjorda i inloppet till Gammbåtlänningen kan inte vara 
tagna in situ utan i laboratoriet, för att enligt en av de historiska mätningarna var det 20 c i 
inloppet till Gammbåtlänningen i mars vilket inte kan vara ett trovärdigt mätresultat.  De 
historiska mätvärdena ifrån inloppet till Gammbåtlänningen är därför borttagna ur detta 
examensarbete då de inte kan jämföras med mätresultaten som är tagna in situ september 
och oktober 2015.  

3.4 Vattenprovtagning 
Vattenproverna togs på de olika provpunkterna med hjälp av en vattenhämtare och 
provvattnet slogs sedan upp i 50ml Falconrör. Engångs handskar användes för att undvika 
kontaminering av proverna. Prover ifrån sedimenteringsbassängen togs enbart i oktober 
månad.  Provpunkten som var mitt i Gammbåtlänningen togs med hjälp av en 
Ruttnermätare. Provet som togs i Gammbåtlänningen togs på ett, två och tre meters djup för 
att där provet togs var djupet på sjön 4 meter. Proverna ifrån varje meter mättes upp för att 
få lika mängd ifrån varje djup efter det blandades provet i en syradiskad behållare och slogs 
även det upp i 50ml Falconrör. Efter vattenproverna var tagna så förvarades dessa i en 
kylväska. I samband med provtagningen kontrollerades även pH-värdet med hjälp av en pH-
mätare och vattenflödet med hjälp av en flödesmätare. 

Ett av vattenproverna som togs i utloppet ifrån Gammbåtlänningen in till Raggavaviken i 
oktober månad visade på att halten TP var 908µg/l. Troligtvis var det provet kontaminerat 
för det vart en sådan extremt stor skillnad på vattenprovet mellan september och oktober på 
samma provpunkt. Detta mätresultat är därför inte infört i figur 18.  
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3.5 Total-fosfor  
TP analyserades enligt standardmetoder (SS-EN 1189). 

TP proverna konserverades med 1ml 4,5M H2 SO4/100 ml prov. Efter det överfördes 23ml 
surgjort prov till en syradiskad flaska. Kaliumperoxodisulfat tillsattes. Proverna kördes sedan 
autoklaven i 20 minuter i +120°c. I autoklaveringen omvandlas organiska och oorganiska 
fosforföreningar till fosfat. När provet svalnat tillsattes 1ml askorbinsyra i provet efter 30 
sekunder blandades 1ml molybdat ner i provet. Provet mättes i en spektrofotometer. 
Mätvärdet som framkom jämfördes med en färdiggjord standardkurva för att avläsa 
mätvärdet i µg/l. 

3.6 Total-kväve  
TN mättes enligt standardmetoder (EN ISO11905-1: 1998). 

TN analyserades ifrån samma falconrör som TP. Ett glasrör fylldes med 1 skopa ”oxisolv”. 
10ml vattenprov tillsattes i samma glasrör som ”oxisolven”. Efter det upphettades provet i 
autoklaven i 120°c i 20 minuter under tryck. Vad som händer är att det bildas en alkalisk 
miljö för att ”oxisolv” innehåller kaliumperoxidsulfat. Organiska och oorganiska 
kväveföreningar oxideras och nitrat bildas. Provet analyserades efter det i FIA(flow injector 
analyzer). I FIA passerade proverna en kadmiumkolonn där reducerades nitratet till nitrit. I 
spektrofotometern tillsattes olika reagens så som sulfanilamid automatiskt detta ämne 
tillsammans med nitrit bildade ett blått azofärgämne. Absorbansen mättes sedan vid 545nm. 
Värdet på totalkvävekoncentrationen avlästes i mg/l. 

3.7 pH-värdet 

För att mäta pH i vattnet så användes en fält pH-meter Mettler Toledo som kunde avläsa 
både vattentemperatur och vilket pH-värde det var på vattnet. pH-värdet togs direkt efter att 
vattenproverna var tagna för att inte de levande organismerna som fanns i provvattnet skulle 
genom sin ämnesomsättning hinna förändra pH-värdet. 

3.8 Vattenflödet 

Flödet på vattnet mättes med en vattenflödesmätare (A. OTT current meter nr. 85333 C2”10. 
150”). Flödesmätaren har en propeller som är utrustad med en varvräknare. På 
flödesmätaren kan man avläsa hur många varv propellern hinner snurra på önskad tid som i 
detta fall var 1 minut. Vattenflödet mättes både i september och oktober men 
vattenflödesmätaren var glapp i ett fäste varav beslut togs att inte redovisa resultaten ifrån 
flödesmätningarna i september. 
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4 Resultat 
 

4.1 Historiska mätdata vid inloppet och utloppet av Gammbåtlänningen     
 

Umeå Kommuns provresultat är ifrån Gammbåtlänningen och Holmsunds golfbanas 
provresultat är ifrån inloppet till Gammbåtlänningen. Historiska mätningarna ifrån inloppet 
till Gammbåtlänningen är inte redovisade i detta examensarbete då de inte var tagna in situ. 

Provtagning av temperaturen  i Gammbåtlänningen (Fig. 5) skedde mellan år 2002-2010 fyra 
gånger per år med fyra års intervaller. Det har från september månad 2002 till september 
månad 2010 skett en höjning av temperaturen på vattnet i Gammbåtlänningen. En höjning 
av vattentemperaturen har även skett mellan juni 2006- juni 2010. Den högsta 
vattentemperaturerna uppmättes vid varje tidsintervall i juli månad. 
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Figur 5. Temperaturer på vattnet i Gammbåtlänningen mellan år 2002 och 2010. 
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pH-värdet på vattnet vid inloppet till Gammbåtlänningen (Fig.6) har mellan åren 2002-2015 
hållit sig på värden mellan 5-7,2. Högsta pH-värdet uppmättes i augusti år 2002 och lägsta 
pH-värdet uppmättes i april år 2010.  

 

Figur 6.pH-värdena i vattnet vid inloppet till Gammbåtlänningen (vid Karlsborgsvägen) mellan år 2002-2015. 

 

 Högsta pH-värdet (Fig.7) uppmättes i september år 2002 och år 2006. Det lägsta pH-värdet 
uppmättes i mars år 2010. 
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Figur 7. pH-värden det var i vattnet i Gammbåtlänningen mellan år 2002-2010.  
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Halten TN i vattnet vid inloppet till Gammbåtlänningen (Fig.8) har mellan åren 2002-2015 
varierat mellan 490µg/l-1900µg/liter. Högsta halten TN vilket var 1900µg/liter, uppmättes i 
september månad år 2006 och den lägsta halten TN vilket var 500µg/liter uppmättes i 
februari 2002 och i april 2014.  
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Figur 8. TN i vattnet vid inloppet till Gammbåtlänningen (vid Karlsborgsvägen) 2002-2015.  

 

Halten TN i vattnet i Gammbåtlänningen (Fig.9), mellan åren 1987-2010 har varit mellan 
450/l -980 µg/liter. Lägsta mätvärdet vilket var 450µg/liter, uppmättes i september år 2002 
och högsta mätvärdet vilket var 980µg/liter uppmättes i augusti år 1987 och i juli 2010. 
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Figur 9. Total-N i vattnet i Gammbåtlänningen mellan åren 1987-2010. Höga halter är mellan 625-1250. 
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TP halten i vattnet vid inloppet till Gammbåtlänningen (Fig.10) har mellan år 2002-2015 
varit som lägst på 25µg/liter i januari år 2007 och som högst TP på 300µg/liter i mars år 
2011. 
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Figur 10. TP i vattnet vid inloppet till Gammbåtlänningen (vid Karlsborgsvägen) mellan år 2002-2015.  

 

 

 

Halten TP som uppmätts mellan år 1985-2010 i Gammbåtlänningen (Fig. 11) har varierat 
mellan 27 µg/liter och som högst TP på 90µg/liter i mars år 2002. 
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Figur 11. TP i vattnet ifrån Gammbåtlänningen mellan år 1985-2010.  
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TP halten i vattnet vid inloppet till Gammbåtlänningen (Fig. 10) har mellan år 2002-2015 
varit som lägsta halt 25µg/liter i januari år 2007 och som högst TP på 300µg/liter i mars år 
2011. Halten TN i vattnet vid inloppet till Gammbåtlänningen (Fig. 8) har mellan åren 2002-
2015 hållit sig på mätvärden mellan 500/l-1900µg/liter. Högsta värdet TN var 1900µg/liter 
detta uppmättes i september månad år 2006 och den lägsta halten TN var 500µg/liter detta 
uppmättes i februari 2002 och i april 2014. 
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Figur 12.  Skillnaden mellan halterna TN och TP vid inloppet till Gammbåtlänningen (vid Karlsborgsvägen) år 
2002 – 2015 (µg/l). 

Halten TP som uppmätts mellan år 1985-2010 i Gammbåtlänningen (Fig.11) har varit mellan 
27µg/liter och som högst TP halten på 90µg/liter i mars år 2002. 

Halten TN i vattnet i Gammbåtlänningen (Fig.9) har mellan åren 1987-2010 varit mellan 
450/l -980 µg/liter. Lägsta mätvärdet vilket var 450µg/liter, uppmättes i september år 2002 
och högsta mätvärdet vilket var 980µg/liter uppmättes i augusti år 1987 och i juli 2010. 
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Figur 13. Jämförelse mellan halterna TN och TP i Gammbåtlänningen år 1985-2010(µg/l).  
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4.2 Uppmätt vattenkemi 
Temperaturmätningarna visar på att den lägsta temperaturen var vid utloppet ifrån 
golfbanan in till Gammbåtlänningen (Fig. 14) i oktober och som högst i oktober i 
Gammbåtlänningen. Temperaturen sjönk ifrån september till oktober på alla 
provtagningspunkter förutom i Gammbåtlänningen där temperaturen steg. 

 

Figur 14. Temperaturen i vattnet den 8 september och den 1 oktober 

 

Provtagningsresultaten tagna på vattnets pH- värde på de sju olika provtagningspunkterna 
(Fig.15) visar att pH-värdet är som högst i Gammbåtlänningen. Man kan utläsa att pH-värdet 
höjs från inloppet till golfbanan där golfbanan tar sitt bevattningsvatten, till utloppet till 
Gammbåtlänningen. Undantaget är utloppet som är belägen närmast Karlsborgsvägen där är 
pH-värdet lite lägre men pH-värdet stiger i sedimenteringsbassängen vilken är belägen intill 
Gammbåtlänningen.  

 

Figur 15.pH-värden vid de olika provtagningspunkterna 8 september och 1 oktober 2015.  
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Halten TN var som högst i september vid inloppet till Gammbåtlänningen (Fig. 16). N halten 
stiger ifrån inloppet till golfbanan in till Gammbåtlänningen. 
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Figur 16. Halt TN vid de olika provpunkterna den 8 september och den 1 oktober 2015. 

 

 

Man kan se en trend att TP höjs ifrån inloppet till golfbanan (Fig.17) där golfbanan tar 
bevattningsvattnet, till Gammbåtlänningen.  
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Figur 17. TP värden på de olika provpunkterna 8 september och 1 oktober 2015. 
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5 Förslag på åtgärder vid eutrofiering 
 

5.1 Skyddszoner 
Gräsbevuxna skyddszoner intill diken, vattendrag och sjöar är effektiva för att växterna i 
skyddszonen tar upp och förhindrar att näringsämnen hamnar i vattnet (Briones et al. 2015). 
En skyddszon skall helst vara mellan 6-20 meter bred (Naturvårdsverket  2015b). 
Skyddszoner är en åtgärd som är väl beprövad och används i ett flertal länder i Europa. 
Skyddszoner fungerar bäst om marken sluttar mot ett dike eller vattendrag (Greppa näringen 
2015). Fördelen med skyddszoner är att det är en relativt billig, enkel och effektiv åtgärd för 
att förhindra näringstillförseln till vattendraget. Nackdelen är att skyddszoner tar mark i 
anspråk. 

5.2 Ekologiskt funktionella kantzoner 
Ekologiskt funktionella kantzoner är obrukad mark där vegetationen består av bland annat 
gräs, buskar och träd. Kantzonen som ligger inom tio meter ifrån sjön skall vara obrukad och 
zonen skall vara minst 15 meter bred. Syftet med zonen är att växterna skall hinna ta upp 
näringsämnen innan de når sjö (VISS 2015). Ekologiskt funktionella kantzoner har man till 
exempel anlagt runt sjöarna Aten och Mjörn i Alingsås. Denna åtgärd har reducerat 
näringsläckaget ut till sjöarna (Naturvårdsverket  2010b). 

Fördelen med ekologiskt funktionella kantzoner är att det är ett billigt och effektivt sätt att 
reducera näringstillförseln till vattendraget. Träden och buskarna skuggar vattnet detta 
bidrar till att sänka vattnets temperatur vilket i sin tur minskar tillväxten av alger. En annan 
fördel är att den gynnar den biologiska mångfalden, genom att det finns förutsättningar för 
en bra livsmiljö för många olika typer av organismer (Viss 2015). Nackdelen är att det tar 
mark i anspråk.  

5.3 Kalkfilterdiken 
Kalkfilterdiken anläggs genom att man placerar en dräneringsslang med grusfilter i diket och 
ovanpå detta jordmassor som är blandade med strukturkalk. Kalkfilterdiken filtrerar bort 
fosforn ifrån ytvattnet, genom att fosforn binds fast i materialet, innan den når 
dräneringsslangen. Resultatet blir ett renare vatten. Ett kalkfilterdike har en livslängd på 
ungefär 10 år (Jordbruksverket 2012). 

Man har bedrivit ett projekt i Västmanland mellan år 2000-2003. Projektets syfte var att 
utvärdera hur mycket ett kalkfilterdike kan reducera fosforförlusterna. Resultatet av 
projektet visade att 90 % av den partikelburna fosforn som passerade kalkfiltret reducerades 
(Lindström och Ulén 2003). 

Fördelen med kalkfilterdiken är att det är en effektiv åtgärd. En annan fördel är att området 
kommer att ha en bättre vattenhållande förmåga och att erosionen av mark minskar 
(Jordbruksverket 2012). Golfbanan har redan befintliga diken som skulle kunna göras om till 
kalkfilterdiken. 
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5.4 Sedimenteringsdamm 

Sedimenteringsbassängens uppgift är att samla upp partiklar som till exempel P för att 
förhindra att dessa når sjön. De största partiklarna har kortare sedimentationstid och sjunker 
i början av dammen. De små partiklarna har längre sedimentationstid och sjunker längre in i 
dammen (Jord-och skogsbruksministeriet 2005). Sedimenteringsdamm skall placeras nära 
fältet som har höga fosforförluster. Den ska helst vara minst 0,1-0,5 % av tillrinningsområdet 
(Jordbruksverket 2010). Dammen skall vara mellan 1-2 meter djup närmast inloppet där 
sedimenteringen av de största partiklarna sker. Efter den djupa delen i dammen skall det 
finnas en grundare del som bör vara max 30-50 centimeter djup. I den grunda delen ska man 
plantera olika sorters växter. Växterna fungerar som ett filter för att fånga de mindre 
partiklarna (Greppa näringen 2010). För att uppnå bra rening skall dammen vara stor i 
förhållande till avrinningsområdets storlek (Jordbruksverket 2010). Bästa resultatet av 
rening uppnås om sedimenteringsdammen är dubbelt så lång som bred (Greppa näringen 
2010). Man har anlagt sedimenteringsdammar i Höjeås och Kävlingeåns avrinningsområde i 
Lunds kommun. Mätningarna som gjordes på dessa dammar påvisade att dammarna 
reducerade halten näringsämnen med ungefär 50 % (Lunds kommun 2002). 

Fördelen med en sedimenteringsdamm är att den är effektiv och relativt enkel och billig att 
anlägga, och att den inte behöver daglig tillsyn. En annan fördel är att den är effektiv om man 
anlägger den på rätt plats och att den är rätt dimensionerad. Nackdelen med en 
sedimenteringsdamm är att den tar mark i anspråk. Sedimenteringsdammar kräver 
regelbunden skötsel och underhåll, vilket innebär att man att man måste avlägsna slammet i 
sedimenteringsbassängen (Jord- och skogsbruksministeriet 2005). 

5.5 Kommunala avloppssystemet 

En lösning för att minska näringsläckaget är att utöka och tillgängliggöra kommunalt vatten 
och avlopp. Det kommunala VA- systemet i Umeå kommun är under utbyggnad, men 
området kring Gammbåtlänningen är inte med i planeringen ännu. Enligt en källa på Umeva 
kommer inte detta område att planeras in förrän om tidigast 50 år. 

Fördelen med kommunalt avloppssystem är att den antropogena påverkan på 
näringstillförseln upphör.  En annan fördel är att det är en långsiktig lösning och för 
fastighetsägaren blir det en värdeökning på fastigheten. Det är även en fördel för Umeå 
kommun som får minskat antal privata avloppsanläggningarna att inspektera. En nackdel för 
privat personer är att en gemensam VA- installation är kostsamt och måste delvis betalas av 
fastighetsägarna. 

 5.6 Syresättning 
Syresättning kan ske med hjälp av syrepumpar som pumpar ner vatten ifrån ett ytligare lager 
ner till sjöbotten. Syret gör så att fosforn binds fast i sedimentet det vill säga inte blir 
tillgängligt. Fördelen med syrepumpar är att fosforn binds till sedimentet (Hupfer et al. 
2008).  Syresättning har man till exempel provat i Lännerstasundet i Stockholms skärgård. 
Resultat av syresättningen märktes redan efter att man syresatt Lännerstasundet i en vecka. 
Syrehalten steg och vattenflödet ökade (Naturvårdsverket 2012). Nackdelen är att metoden 
är kostsam punktinsats. Syresättningen måste ske hela tiden annars frigörs fosforn ifrån 
sedimentet (Hupfer et al. 2008). Vid syresättning finns det en risk att mängden fosfor som 
byggs upp i sedimentet ökar, och vid framtida syrebrist frigörs en stor mängd fosfor (Reed 



20 

 

och Slomp 2012). I grunda sjöar kan syresättningsprocessen leda till ökad vattengrumlighet 
och uppvärmning av sedimentet (Browne et al. 2014). 

5.7 Muddring 
Det skonsammaste sättet att muddra på är att suga upp det fosforrika sedimentet ifrån sjöns 
botten. Muddring är en effektivt men kostsam åtgärd (Länsstyrelserna 2006). Fördelen är att 
muddring är ett effektivt sätt att omedelbart får bort det fosforrika sedimentet. Åtgärden 
påverkar enbart området som muddras, och är hållbar i många år, om tillförseln av fosforn 
minskas med förebyggande åtgärder. Man har muddrat i olika sjöar i Växjö med olika bra 
resultat. Muddringen skedde för över 20 år sedan resultaten vart olika i de tre sjöarna som 
muddrades. För Växjösjön blev resultatet relativt bra, sjön är för det mesta badbar men 
under vissa perioder är det en hel del alger i vattnet. För sjön Trummen blev resultatet bättre 
än Växjösjön och för Södra Bergunda sjön såg man ingen förbättring av muddringen. Södra 
Bergunda sjön täcks fortfarande under sommaren av blågröna alger (SLU 2014). 

Nackdelen med muddring är att man påverkar miljön negativt bl. a. genom att man grumlar 
vattnet, och att det kan ske en spridning av närsalter och miljögifter. Detta kan påverka den 
biologiska mångfalden. Nackdelen är även att muddring är en kostsam åtgärd och ett annat 
problem är lagring och transport och stationering av muddringsmassorna (Länsstyrelserna 
2006). 

5.8 Inaktivering av fosfor. 
Aluminium och järn är de två vanligaste ämnena som tillsätts för att inaktivera fosfor. 
Aluminium och järn binder till sig fosfor, vilket gör att fosforn inte blir tillgängligt för 
algerna. Aluminium påverkas inte av olika syrgashalter men det gör järnet. Blir syrgashalten 
för låg kan järnet reduceras och då frisätts fosforn. Om man tillsätter järn måste man ofta 
syresätta vattnet. Det är viktigt att kontrollera pH-värdet i vattnet vid behandling med hjälp 
av aluminium för att ämnet är surt när de tillsätts i vattnet och aluminium är kan bli giftigt 
vid pH-värde under 5,5 och över 9,5 (Huser et al. 2014). För att undvika försurning vid 
aluminiumbehandling bör man använda buffrade former av aluminium som t.ex. 
Natriumaluminat. Vid pH-värdet runt 6,5 är aluminiumets löslighet som lägst (Stumm et al. 
1996). 

Vid försurning löses aluminium ut i vattnet. Detta aluminium kan sätta sig på gälarna hos 
fiskarna och påverka fiskarnas andning och saltreglering detta kan i sin tur leda till fiskdöd 
(SLU 2006). Aluminium kan man tillsätta med två olika sorters metoder en är att man 
sprider aluminium direkt i vattnet och den andra är att tillsätta aluminium direkt i 
sedimentet. Tillsättning av aluminium direkt i sedimentet är skonsammare för de 
vattenlevande organismerna (Abomohra et al. 2015). Aluminium kan vid rätt dosering och 
rätta förutsättningarna binda/inaktivera fosforn permanent (Cooke et al. 1999). Kalcium kan 
också inaktivera P. Kalcium fungerar bäst vid pH-värdet 8 och livslängden för åtgärden är 
ungefär 2 år. Livslängden för behandling av järn kan variera mellan 1-11 år (Cooke et al. 
1999). Avgörande för ett bra resultat är att man åtgärdar källan till fosfortillförseln och 
regelbundna kontroller och vattenprovtagningar, annars kommer inte åtgärderna att bestå. 
Man har i ett projekt undersökt aluminiumets påverkan på att reducera tillgängligheten på 
fosfor. Projektets försöksområde var i en avskild vik i Norrtälje. Resultaten av 
aluminiumbehandlingen visade att aluminium är effektiv på att binda fosforn (Baltic Sea 
2020 2011). 
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Sjön Tiefwarensee som är belägen i Tyskland, exponerades med aluminium och kalcium för 
att binda fosforn till sedimentet. Utvärdering av åtgärden gjordes efter 5 år och resultatet av 
provtagningarna visade att fosforhalten i vattnet minskat med ungefär 80 % (Diekmann et al. 
2008). Fördelen med inaktivering av P med hjälp av aluminium är att metoden fungerar 
väldigt bra. Nackdelen med inaktivering av fosfor med hjälp av aluminium är att man måste 
ha pH-värdet i sjön under kontroll, så att inte pH-värdet sjunker eller blir för högt, då kan 
aluminiumet bli giftigt. Även syrgashalten behöver kontrolleras då järnet reduceras vid för 
låga syrgashalter (Huser et al. 2014). 
 

 

6 Diskussion 
 

Att det finns ett miljömål som heter” ingen övergödning ”visar på att eutrofieringen av våra 
sjöar och vattendrag uppmärksammas och att det finns en vilja att komma tillrätta med 
problemet. Gammbåtlänningen var tidigare en sjö som många fiskade och badade i. Sjön är 
också en plats dit fiskar migrerar till via bäcken ifrån Raggavaviken. I nuläget fastnar fiskarna 
i alger som finns i bäcken, detta gör att fiskbeståndet påverkas negativt. Gammbåtlänningen 
som denna studie handlar om är enligt vattenprovtagningsresultaten eutrofierad.  

Historiska mätdata över temperaturen på vattnet i Gammbåtlänningen (Fig. 5) visar att 
temperaturen stigit med 7°c mellan september 2002 till september 2010. I inloppet till 
Gammbåtlänningen (Fig.6) har pH-värdet historiskt sett varit mellan 5,1- 7,3 och i 
Gammbåtlänningen (Fig.7) mellan 6,7- 7,7. Mätresultaten visar på att pH-värdet ökar i 
Gammbåtlänningen (Fig.6, 7).  

N och P är näringsämnen som påverkar eutrofieringen. I sjöar är det oftast P som är den 
begränsande faktorn, men N kan vara den begränsande faktorn i sjöar som är kraftigt 
eutrofierade. En låg N/P kvot kan gynna de kvävefixerande Cyanobakterierna 
(Naturvårdsverket 2007). 

 

Tabell 2. Klassificeringstabell för totalkväve (Naturvårdsverket 2007). 

Definition Halt i mikrogram per liter (µg/l) 

Extremt höga halter Mer än 5000 

Mycket höga halter 1250-5000 

Höga halter 626-1250 

Måttligt höga halter 300-626 

Låga halter Mindre eller lika med 300 
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Tabell 3. Klassificeringstabell för totalfosfor (Naturvårdsverket 2007).  

Definition Halt i mikrogram per liter(µg/l) 

Extremt höga halter Mer än 100 

Mycket höga halter 50-100 

Höga halter 25-50 

Måttligt höga halter 12,5-25 

Låga halter 0-12,5 

 

Halten TN har vid inloppet till Gammbåtlänningen (Fig.8) enligt historiska mätningar varit 
mellan 490-1900 µg/l. TP- halten har i inloppet till Gammbåtlänningen (Fig. 10) enligt de 
historiska mätningarna varit mellan 25-300 µg/l.  TN halten låg i inloppet till 
Gammbåtlänningen på värden som enligt Naturvårdsverkets bedömningsgrunder (Tab. 2) 
klassas som måttligt höga halter till mycket höga halter.  TP-halten i inloppet till 
Gammbåtlänningen låg enligt Naturvårdsverkets bedömningsgrunder (Tab. 2) på måttligt 
höga till extremt höga halter.    

Enligt de historiska mätningarna har TN- halten i Gammbåtlänningen (Fig. 9) varit mellan 
450-980 µg/l. TP halten (Fig. 11) har varit mellan 27-90 µg/l. TN – halten i 
Gammbåtlänningen (Fig.9) har enligt Naturvårdsverkets bedömningsgrunder varit mellan 
måttligt hög till höga halter. Halten TP har i Gammbåtlänningen (Fig.11) enligt 
Naturvårdsverkets bedömningsgrunder (Tab. 3) varit måttligt höga till höga halter. TN-
halten och TP- halten har historiskt varit högre i inloppet till Gammbåtlänningen (Fig.8, 10) 
än i Gammbåtlänningen (Fig.9, 11). Vilket tyder på att det sker en näringstillförsel ifrån 
golfbanan. 

Temperaturmätningarna som gjordes under hösten 2015 (Fig. 14) visar att den lägsta 
temperaturen var vid utloppet ifrån golfbanan in till Gammbåtlänningen i oktober och som 
högst i oktober i Gammbåtlänningen. Temperaturen sjönk ifrån september till oktober på alla 
provtagningspunkter förutom i Gammbåtlänningen där temperaturen steg. 
Provtagningsresultaten tagna hösten 2015 på vattnets pH- värde (Fig.15) på de sju olika 
provtagningspunkterna visat att pH-värdet är mellan 6,3 -7,1. Högsta mätvärdet uppmättes i 
Gammbåtlänningen.  pH-värdet steg ifrån inloppet till golfbanan där golfbanan tar sitt 
bevattningsvatten, till utloppet till Gammbåtlänningen. Undantaget är utloppet som är 
belägen närmast Karlsborgsvägen där var pH-värdet lite lägre, men pH-värdet steg i 
sedimenteringsbassängen vilken är belägen intill Gammbåtlänningen.  

TN halten i vattnet hösten 2015 (Fig. 16) är enligt Naturvårdsverkets bedömningsgrunder 
(Tab 2) på provpunkt 1 och 2  mycket höga halter TN och resterande provpunkter har extremt 
höga halter TN. TN ökar ifrån inloppet till golfbanan in till Gammbåtlänningen. TP halten 
ökar ifrån inloppet till golfbanan in till Gammbåtlänningen. Halten av TP (Fig. 17) som 
kommer ifrån golfbanan till Gammbåtlänningen är, enligt Naturvårdsverkets 
bedömningsgrunder, höga halter till extremt höga halter. 
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Tabell 4. Bedömningsgrunder för sjöar (Tillståndsbedömning kväve – fosfor kvot) (Naturvårdsverket 2007). 

Definition Totalkväve/totalfosforkvot 

Kväveöverskott Mer än 30 

Kväve-fosforbalans 15-30 

Måttligt kväveunderskott 10-15 

Stort kväveunderskott 5-10 

Extremt kväveunderskott Mindre än 5 

 

I inloppet till Gammbåtlänningen (Fig. 16)var TN halten i september 1800 µg/l och i oktober 
1640 µg/l. TP halten (Fig. 17)var i september 150 µg/l och i oktober 32µg/l dessa mätdata 
visar enligt naturvårdsverkets bedömningsgrunder (Tab. 4) på att det rådde måttligt 
kväveöverskott i september månad och kväveöverskott i oktober månad. 

I Gammbåtlänningen (Fig. 16) var TN halten i september 2015, 1660µg/l och TP halten 48 
µg/l (Fig.17). Dessa mätdata visar att det i september var ett kväveöverskott i 
Gammbåtlänningen. I oktober var TN halten 1690 µg/l och TP halten 15 µg/l i 
Gammbåtlänningen. Dessa mätdata visar att det enligt Naturvårdsverkets 
bedömningsgrunder (Tab. 4) var ett kväveöverskott i Gammbåtlänningen i september 
månad.  

Temperaturen i Gammbåtlänningen i september 2010 hade lika mätvärde som uppmättes i 
september 2015 d.v.s. 14°c. I inloppet till Gammbåtlänningen var det i september 
2004(Fig.6) och i september 2015(Fig.14) pH-värde 6,7.  Vid jämförelse av pH-värdet i 
Gammbåtlänningen har pH-värdet sjunkit med 0,4 mellan september 2010 och september 
2015 (Fig.7, 15). TN halten i inloppet till Gammbåtlänningen (Fig. 8) var 2012 i september 
1800 µg/l vilket var lika som mätvärdet som uppmättes i september 2015. I 
Gammbåtlänningen har det mellan augusti 2015 (Fig.9) till september 2015 (Fig.16) skett en 
höjning av TN med 360 µg/l.  Normalt ska inte halten TN ändras nämnvärt under året. Sker 
det en förändring av halten TN, indikerar det möjlig eutrofiering (Byden et al. 2003). I 
inloppet till Gammbåtlänningen har TP halten i vattnet mellan september år 2012 (Fig.10) till 
september år 2015 (Fig.17) ökat med 90 µg/l.  I Gammbåtlänningen har TP halten ökat 
mellan september år 2009 till september år 2015 med 13 µg/l. 

Gammbåtlänningen har enligt de historiska mätningarna varit eutrofierad under lång tid.  
Både historiska och senaste provtagningens mätdata, bekräftar min teori om att 
Gammbåtlänningen har eutrofieringsproblem som måste åtgärdas. 

Gammbåtlänningens eutrofieringsproblem är tyvärr inte unikt. Tavelsjön, Avan och Kroksjön 
är kustnära sjöar belägna i Umeå kommun. Dessa sjöar har också eutrofierings problem som 
till stor del beror på näringsläckage av N och P ifrån jordbruket. Gammbåtlänningens 
näringstillförsel av N och P kommer till stor del ifrån golfbanan. Alla dessa sjöar har 
näringstillförsel av N och P näringsläckage ifrån enskilda avlopp (Viss 2015).   

Det finns flera orsaker som bidrar till att Gammbåtlänningen är eutrofierad.  
Gammbåtlänningen är en kustnära sjö, vilka ofta är naturligt näringsrika. Detta gör kustnära 
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sjöar extra känsliga för näringstillförsel av P och N (Bydén et al. 2003). Sjön är en relativt 
grund sjö vilket gör att sedimentytan i sjön är stor i förhållande till vattenmassan, vilket gör 
att retentionen av fosfor ifrån sedimentet i hög grad påverkar den total-P halten (Prepas et al. 
2001). N och P kan komma ifrån naturliga källor men även ifrån antropogen påverkan 
(Havens och Pearl 2015). Marken runt Gammbåtlänningen har förändrats genom åren, från 
att varit skogsmark till att bli en gräsbevuxen golfbana. Detta har resulterat i att 
näringsämnen som tidigare togs upp av växlighet, numera avrinner ner till 
Gammbåtlänningen. 

Marken på golfbanan har en lutning emot Gammbåtlänningen vilket gör att den största 
avrinningen ifrån golfbanan hamnar i Gammbåtlänningen. Holmsunds golfbana gödslar sina 
banor med bland annat gödsel som innehåller N, P och Urea. Dessa ämnen är eutrofierande 
vilket kan påverka Gammbåtlänningen. Mängden fosfor vid utloppet ifrån golfbanan in till 
Gammbåtlänningen är större än vid utloppet in till Raggavaviken, vilket innebär att sjön 
tillförs eutrofierande ämnen ifrån golfbanan. Näringsläckaget ifrån de privata egna 
avloppsanläggningarna påverkar också Gammbåtlänningen (Viss 2015).  

Åtgärdskraven ska enligt 2kap 8§ Miljöbalken (1998:808) vara skäliga d. v. s vara 
miljömässigt motiverade utan vara ekonomiskt orimliga. Vid avvägningar har nyttan för 
miljön företräde. Riksdagens miljömål är styrande vid bedömning av ett försiktighetsmåtts 
eller en skyddsåtgärds nytta för människors hälsa och miljön (Naturvårdsverket 2015a). För 
att åtgärda eutrofieringsproblemet i Gammbåtlänningen måste näringstillförseln av P och N 
minska (Pearl et al. 2013). 

Åtgärder som är möjliga att genomförbara mot eutrofieringsproblemen i Gammbåtlänningen 
är att anlägga skyddszoner närmast dikena och att låta växtligheten närmast sjön växa upp 
och bilda kantzoner (Briones et al. 2015). Detta tar mark i anspråk men är effektiva och 
billiga åtgärder för att reducera näringsläckaget ifrån golfbanan in till Gammbåtlänningen 
(Viss 2015). 

En annan möjlig åtgärd är att åtgärda sedimenteringsbassängen som golfbanan anlagt vid 
inloppet till Gammbåtlänningen vid Karlsborgsvägen. Sedimenteringsbassängen är inte rätt 
dimensionerad mot avrinningsområdet. Den befintliga sedimenteringsdammen måste 
restaureras och dimensioneras efter avrinningsområdets storlek och givetvis tömmas på slam 
regelbundet (Jordbruksverket 2010). 

Utgrävningen som är gjord vid det andra inloppet in till Gammbåtlänningen måste åtgärdas. 
Att man fått utföra en utgrävning där trots strandskyddslagen är märkligt, men nu finns den 
där. I nuläget så finns det ingen barriär vid utgrävningen som stoppar näringsläckaget ifrån 
golfbanan in till Gammbåtlänningen. En bra lösning på den utgrävningen skulle vara att göra 
om den till en sedimenteringsbassäng för att reducera näringsläckaget in till 
Gammbåtlänningen. Dikena som finns på golfbanan bör göras om till kalkfilterdiken för att 
reducera näringsläckaget ifrån golfbanan (Lindström och Ulén 2003). 

För att åtgärda näringsläckaget ifrån de privata avloppsanläggningarna, in till 
Gammbåtlänningen, bör det installeras VA-ledningar till tomterna som är i behov av det. Det 
kommunala vatten och avloppssystemet är inte tillgängligt för de boende vid 
Gammbåtlänningen. Kommunen är enligt 1§, 2§, 6§ i lag (2006:412) om allmänna 
vattentjänster skyldig att snarast ordna vattentjänster så som vattenförsörjning eller avlopp 
om det behövs för att skydda människors hälsa och miljö. 
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Att sätta in åtgärder i sjön innan man börjat åtgärda problemet med läckaget in till sjön är 
inget att rekommendera. När man börjat åtgärda problemet med läckaget ifrån golfbanan 
finns det några olika sätt att åtgärda eutrofieringsproblemet i sjön. Åtgärderna påverkar 
miljön på olika sätt och givetvis spelar kostnaden för de olika åtgärderna roll. Syresättning av 
sjön anser jag inte är något bra alternativ p. g. a det är en kostsam åtgärd som bara fungerar 
under tiden åtgärden pågår. Efter avslutad åtgärd med syresättning kan fosforn friges igen 
vilket gynnar eutrofieringen (Hupfer et al. 2008). Syresättning ger inte permanent resultat 
utan fungerar mest som en ”konstgjord andning”.  

Både inaktivering av fosfor med hjälp av aluminium och muddring i Gammbåtlänningen, 
skulle vara effektiva och hållbara åtgärdsmetoder. Att inaktivera fosforn Gammbåtlänningen 
med hjälp av aluminium är en bra lösning, för att enligt vattenprovtagningsresultaten 
(Fig.16) påverkar inte pH-värdet i sjön aluminiumet negativt, som vid vissa pH-värden blir 
giftigt. Man måste givetvis ha regelbundna kontroller av vattnets pH-värde för att undvika att 
aluminiumet blir giftigt. För att undvika försurning vid aluminiumbehandling bör man 
använda buffrade former av aluminium som t.ex. Natriumaluminat (Stumm et al. 1996). 
Aluminiumet bör injiceras i sedimentet för att minska ingreppets miljöpåverkan (Abomohra 
et al. 2015). Vid rätta förhållanden för aluminiumet är åtgärden livslång (Cooke et al. 1999). 

Muddring har fördelen att man inte behöver tillsätta kemikalier och man behöver inte 
kontrollera pH-värde förändringar i sjön lika frekvent. En annan fördel är att man tar bort 
problemet genom att frakta bort det fosforrika sedimentet ifrån sjön. För att minska risken 
för grumling och spridning av närsalter och miljögifter vid muddringen av 
Gammbåtlänningen, bör man ”suga” upp sedimenteringsmassorna. Muddring bör inte ske 
perioden mellan maj – augusti p. g. a. att sjöarna är extra känsliga för miljöpåverkan då. En 
nackdel med muddring är att det blir muddermassor, som måste transporteras bort 
(Naturvårdsverket 2011). 

Bäcken ifrån Gammbåtlänningen in till Raggavaviken måste man fundera ut en bra lösning 
på, fiskarna måste kunna migrera ifrån Raggavaviken in till Gammbåtlänningen för annars 
missgynnas fiskbeståndet. Om man sänker nivån på bäcken finns risk för att det flödar ut 
förmycket vatten ifrån Gammbåtlänningen och vattennivån i sjön sänks. En bra lösning vore 
att rensa upp slam och alger ifrån bäcken för att gynna fiskarnas vandring.  

Studien om Gammbåtlänningen bygger till stor del på insamlat material och 
vattenprovtagningar och analyser. Provtagningarna och analyserna är gjorda enligt Svensk 
standard. Analysapparaturerna på labbet kalibrerades innan analyser av proverna utfördes. 
En felkälla kan vara den mänskliga faktorn genom att olika typer av mätfel kan uppstå. En 
annan felkälla kan vara att provtagningsutrustningen och kemikalierna som användes vid 
analyserna. De historiska provtagningarna har utförts av samma certifierade företag men av 
olika personer. Detta gör att det kan vara svårt att jämföra det olika historiska mätdata som 
framkommit. Vattenproverna i denna studie är tagna senare på året än de historiska vilket 
gör att det är svårt att jämföra mätvärdena. 

Ett vattenprov i denna studie måste ha blivit kontaminerad, fick nämligen ett mätvärde på 
total-P på 908µg/l i utloppet ifrån Gammbåtlänningen in till Raggavaviken i oktober månad. 
Orsaken till det höga mätvärdet kan vara att det just innan provtagning skett ett utsläpp av 
något på provtagningsplatsen. 
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7 Slutsats 

 

Den viktigaste slutsatsen som kan dras av studien är att enligt Naturvårdsverkets 
bedömningsgrunder (Tab. 2, 3) är att Gammbåtlänningen är eutrofierad. Mätdata visar att 
halten TN  i inloppet till Gammbåtlänningen varit förhöjd under många år och att halten TN 
fortsätter att öka i Gammbåtlänningen.  Mätdata visar även att  halten TP varit förhöjd under 
många år och att halten TP fortsätter att öka både i inloppet till Gammbåtlänningen och i 
Gammbåtlänningen.  

Vad som kan påverka att Gammbåtlänningen är eutrofierad är att Gammbåtlänningen är en 
kustnära sjö, vilka kan vara naturligt näringsrika, detta gör dem extra känsliga för 
näringstillförsel av P och N (Bydén et al. 2003).  Gammbåtlänningen är en relativt grund sjö 
vilket gör att sedimentytan i sjön är stor i förhållande till vattenmassan, vilket gör att 
retentionen av fosfor ifrån sedimentet i hög grad påverkar den total-P halten (Prepas et al. 
2001). Marken på golfbanan har en lutning emot Gammbåtlänningen vilket gör att den 
största avrinningen ifrån golfbanan hamnar i Gammbåtlänningen. Holmsunds golfbana 
gödslar sina banor med bland annat gödsel som innehåller N, P och Urea. Dessa ämnen är 
eutrofierande vilket kan påverka Gammbåtlänningen. Halten TP och TN vid utloppet ifrån 
golfbanan in till Gammbåtlänningen är större än vid utloppet in till Raggavaviken, vilket 
innebär att sjön tillförs eutrofierande ämnen ifrån golfbanan.  

En relativt billig och bra lösning för att reducera näringsläckaget, är att låta växtligheten växa 
upp intill Gammbåtlänningen, för att växligheten är effektiva på att ta upp näring och detta 
minskar näringsläckaget (Briones et al. 2015). En annan bra och billig lösning är att låta i 
området närmast dikena vara bevuxna. Sedimenteringsbassängen som är belägen närmast 
Karlsborgsvägen måste åtgärdas och dimensioneras efter avrinningsområdets storlek 
(Jordbruksverket 2010). Utgrävningen som är gjord vid det andra inloppet bör göras om till 
en sedimenteringsdamm. För att som det är nu så finns det ingen barriär för att minska 
näringsläckaget ifrån golfbanan. Diken som golfbanan har på sitt område bör göras om till 
kalkfilterdiken. Detta skulle bromsa golfbanans näringsläckage in till Gammbåtlänningen 
(Lindström och Ulén 2003). Att åtgärda Gammbåtlänningens problem med muddring eller 
att spruta in aluminium i sedimentet är också en bra och hållbara åtgärder. Men för att 
behandlingen av muddring eller inaktivering av fosfor med hjälp av aluminium skall bestå 
måste näringsläckaget in till Gammbåtlänningen åtgärdas (Pearl et al. 2013). 

Kommunen bör erbjuda kommunalt VA till fastighetsägarna med privata 
avloppsanläggningar. Kommunen har en skyldighet att enligt lag (2006:412) om allmänna 
vattentjänster, säkerställa avlopp och vattenförsörjning om det behövs för att skydda 
människors hälsa eller miljön. Kommunen är skyldig att snarast ordna vattentjänster så som 
vattenförsörjning eller avlopp om det behövs för att skydda människors hälsa och miljö. 
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Bilagor 

 

Resultaten på vattenproverna som togs i september 
och oktober 2015. 

Bilaga 1.Temperatur 2015 
 September Oktober 

Inlopp till golfbanan 14,9 ° C 11,6 ° C 

Pumpstation golfbanan 14,5 ° C 12,5 ° C 

Inlopp till 
Gammbåtlänningen 

10,9 ° C 8,7 ° C 

Inlopp till 
Gammbåtlänningen vid 
Karlsborgsvägen 

10,8  ° C 10,3 ° C 

Sedimenteringsbassäng  10,5 ° C 

Gammbåtlänningen 14,0 ° C 13,4 ° C 

Utlopp ifrån 
Gammbåtlänningen till 
Raggavaviken 

16,3 ° C 12,9 ° C 

 

Bilaga 2. pH-värden 2015 
 September Oktober 

Inlopp till golfbanan 6,7 6,5 

Pumpstation golfbanan 6,7 6,5 

Inlopp till 
Gammbåtlänningen 

6,9 6,7 

Inlopp till 
Gammbåtlänningen vid 
Karlsborgsvägen 

6,7 6,3 

Sedimenteringsbassäng  6,7 

Gammbåtlänningen 7,1 7,1 

Utlopp ifrån 
Gammbåtlänningen till 
Raggavaviken 

6,8 6,8 

 



 

 

 

Bilaga 3. Total-N 2015 
 September Oktober 

Inlopp till golfbanan 900 µg/l 880 µg/l 

Pumpstation golfbanan 1070 µg/l 1320 µg/l 

Inlopp till 
Gammbåtlänningen 

1870 µg/l 1640 µg/l 

Inlopp till 
Gammbåtlänningen vid 
Karlsborgsvägen 

1800 µg/l 1640 µg/l 

Sedimenteringsbassäng  1710µg/l 

Gammbåtlänningen 1660 µg/l 1690 µg/l 

Utlopp ifrån 
Gammbåtlänningen till 
Raggavaviken 

1430 µg/l 1200 µg/l 

 

 

Bilaga 4. Total-P 2015 
 September Oktober 

Inlopp till golfbanan 29 µg/l 5 µg/l 

Pumpstation golfbanan 50 µg/l 5 µg/l 

Inlopp till 
Gammbåtlänningen 

262 µg/l 14 µg/l 

Inlopp till 
Gammbåtlänningen vid 
Karlsborgsvägen 

150 µg/l 32 µg/l 

Sedimenteringsbassäng  37 µg/l 

Gammbåtlänningen 48 µg/l 15 µg/l 

Utlopp ifrån 
Gammbåtlänningen till 
Raggavaviken 

43 µg/l 908 
µg/l(måste 
vara 
kontaminer
at?). 
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