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Förord
Jag vill tacka limnolog Bo-Göran Persson från Skellefteå kommun som gav mig förfrågan om
att utföra detta examensarbete om Uttersjöträsket. Med lång erfarenhet av arbete med
sötvatten har Bo-Göran varit ett bra stöd genom mitt examensarbete. Jag vill också tacka
vattengruppen och alla som jag mött under mina besök i Uttersjöträsket. Tack för att ni visat
ett så stort intresse för mitt examensarbete och att ni varit tillmötesgående och hjälpsamma
under mina vattenprovtagningar under sommaren 2015. Sist men inte minst vill jag tacka
min handledare Richard Bindler som genom konstruktiv kritik kommit med värdefulla
synpunkter under projektets gång. Richards erfarenhet av sediment som metod för att ta reda
på historia har gett mitt examensarbete ett större och mer intressant perspektiv. Jag har lärt
mig väldigt mycket under projektets gång och fått en djupare kunskap om övergödning.
Stort tack!

Eutrophication of Uttersjöträsket

Proposal for action based on data from Skellefteå and own water samples
Klara Brännström

Abstract
Eutrophication is a global environmental problem, which in Sweden is predominantly in the
south of Sweden where there are large agricultural areas. Skellefteå is a small town on the
northern coast which has eleven water bodies classified as “poor ecological status” of which
Uttersjöträsket is one of them according to the water authorities. Uttersjöträsket has a
requirement to achieve good ecological status by 2021. Uttersjöträsket’s agriculture land is
from at least 1716 according to historical maps. To be able to restore a eutrophic lake the
source of the phosphorus load must be identified.To determine the natural state for
Uttersjöträsket the sediment record could be studied. For example, earlier studies have been
made in Kassjön in Umeå were they conclude that the beginning of the agriculture area
started in the 12th century, which means that Uttersjöträsket could have had agriculture land
since before 1716. The municipality of Skellefteå made contact with residents in the area who
formed a water group to work towards achieving the goal by 2021. This report will form the
basis for the water group to take appropriate measures to reduce the bloom of cyanobacteria
and to achieve good ecological status. The conclusions of this report are based on analysis of
data and results from previous studies of eutrophic lakes. Many different methods must be
done to have a long-lasting impact and to achieve good ecological status in Uttersjöträsket.
The focus of the actions should be on the ditch between Yttersjön and Uttersjöträsket as the
highest phosphorus load is in that catchment.
Keywords: Eutrophication, agriculture, lake restoration, biomanipulation, Lake Ringsjon.
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1 Inledning
”Eutrof” kommer från grekiskan och betyder ungefär näringsrik. Många vattendrag är
naturligt oligotrofa (näringsfattiga) och tar flera tusen år för att bli eutrofierade (näringsrika)
vid naturliga processer, men genom mänsklig påverkan försämras vattnet med en ökad
eutrofieringshastighet (Khan et al. 2005). Eutrofiering likställs idag med övergödning och
orsakas av en för kraftig tillförsel av näringsämnena fosfor och ibland kväve till sjöar vilket
leder till en märkbar ökning av primärproduktion som ekosystemet har svårt att hantera
(Pansar 2004). Den naturliga regleringen av fosfor i vatten kommer ifrån berggrunden och
de lösa jordlagrena (Hjorth 2002) och idag förekommer stora externa bidrag av kväve via
luften från luftföroreningar (Blomqvist & Gunnars 2007). Vatten som blivit övergött genom
mänsklig påverkan beror främst på externa näringsläckage t.ex. från punktkällor som avlopp
och industrier eller diffusa källor som är svårare att upptäcka som avrinning från jordbruk
eller luftburna källor (de Jonge et al. 2002).
Näringsrika sjöar finns ofta i kalkrika områden eller i jordbruksområden och är ett mer
utpräglat problem i södra Sverige (Hjorth 2002). Av de fem vattendistrikt som Sverige delats
in i tillhör Skellefteå det nordligaste vattendistriktet Bottenviken. Distriktet är Sveriges
största vattendistrikt till ytan med sina 147 625 km2. Detta utgör ca en tredjedel av Sveriges
landyta, men är trots det distriktet med det lägsta befolkningsantalet (Vattenmyndigheten
u.åa; Vattenmyndigheten u.åb). I Bottenvikens vattendistrikt finns fyra stora nationalälvar
och ca. 42 000 sjöar (Vattenmyndigheten u.åb). Enligt det åtgärdsprogram som finns för
Bottenvikens vattendistrikt för 2009-2015 är det 1,9 % av sjöarna i distriktet som har
klassificeringen otillfredsställande ekologisk status för ytvatten och 4,1 % av totala antalet
sjöar har sämre än god ekologisk status för näringsämnen (Länsstyrelsen 2010). I Skellefteå
kommun finns 135 sjöar av totalt 605 vattenförekomster varav elva vattenförekomster har
klassificeringen otillfredsställande ekologisk status för ytvatten enligt VISS (u.åa).
De sjöar som inkluderas som vattenförekomster har en yta större än 1 km2 vilket innebär att
mindre sjöar inte finns med i Länsstyrelsens statistik i åtgärdsprogrammet för 2009-2015
(Vattenmyndigheten u.åc). Däremot finns det ca 250 mindre sjöar och ca 650 mindre
vattendrag som trots det kompletterats till vattenförekomster för att de uppfyller vissa
kriterier i en behovsprövning och därmed har ett stort allmänt intresse (Vattenmyndigheten
u.åc). Uttersjöträsket med sina 0,175 km2 är klassificerad som otillfredsställande och ska till
år 2021 uppnå god ekologisk status enligt VISS (u.åb).
Under 2015 bildades en vattengrupp i Uttersjöträsket där boende i området tillsammans med
Skellefteå kommuns limnolog Bo-Göran Persson samarbetar för att ta fram ett
åtgärdsprogram med konkreta och kostnadseffektiva åtgärder för att kunna uppnå målet till
2021. Skellefteå kommun har bland annat hjälpt vattengruppen att söka LOVA-medel genom
Länsstyrelsen för att kunna bekosta projektet och framtida åtgärder vilket är ett viktigt medel
för arbetet att minska övergödningen (Naturvårdsverket 2016). Denna rapport ska utgöra ett
underlag för vattengruppen i Uttersjöträsket för att ta fram lämpliga åtgärder för att kunna
minska algblomningen och för att uppnå god ekologisk status.

1.1 Historia

Under tidigt 1900-talet upptäcktes stora biologiska förändringar i sjöar vid tätorter och
jordbruksområden vilket berodde på tillförseln av fosfor (Pansar 2004). På 1960-talet
upptäckte limnologen Richard Vollenweider att den mest betydande metoden för att minska
övergödningen i sjöar var att minska inflödet av näringsämnet fosfor och ibland kväve
(Schindler 2006). Vollenweiders studie blev aldrig publicerad bland den primära litteraturen
men var trots det med att lägga grunden för bekämpningen av övergödningsproblemen i
sjöar runt om i Europa och andra delar av världen. Metoder som Vollenweider bland annat
föreslog för att minska fosforutsläppen var att använda tvättmedel utan fosfor och ta bort
fosfor ur avloppssystemen (Schindler 2006).
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Under 1970-talet hade de flesta stora svenska reningsverk infört fosforrening vilket gjorde att
många sjöar återhämtade sig, men inte alla. Det faktum att inte alla sjöar återhämtade sig
indikerade att det fanns andra källor som var av stor betydelse för fosfortillförseln (Pansar
2004).
Idag regleras fosformängden i tvättmedel och rengöringsmedel enligt Europaparlamentets
och rådets förordning (EG) nr 648/2004 (Kemikalieinspektionen 2015). Europaparlamentet
begränsar användandet genom att förbjuda försäljning av tvättmedel och rengöringsmedel
med koncentrationer över 0,5 gram fosfor per tvätt och för maskindiskmedel 0,5 viktprocent
per disk till konsumenter. År 2017 kommer hårdare krav för maskindiskmedel ställas, där
gränsen för fosforkoncentrationen blir 0,3 viktprocent (Kemikalieinspektionen 2015).

1.2 Näringsämnenas betydelse för det akvatiska ekosystemet

Näringsämnena kväve och fosfor är livsviktiga för den biologiska tillväxten men när en
övergödning sker okontrollerat måste de bottenlevande bakterierna bryta ner större mängder
dött organiska material. Nedbrytningen av dött organiskt material är en process som
förbrukar syre och har därför en negativ påverkan på de syrekrävande organismerna i vattnet
(Khan et al. 2005). Övergödning förändrar artsammansättningen i sjöar genom att
organismer som inte kräver syre gynnas, det kan ske en plötslig fiskdöd samt att den kraftiga
tillväxten leder till grumligt vatten och försämrad solinstrålning (Khan et al. 2005).
Det är inte bara det akvatiska ekosystemet som försämras av övergödning; även friluftslivet
försämras genom att sjön kan få en otrevlig doft, fiskning försvåras, båtar fastnar i algerna
och möjligheten att nyttja sjön för simning försvåras (Khan et al. 2005). Om det sedan råder
kväveunderskott i sjön kan en sommarblomning av cyanobakterier ske. Många
cyanobakterier kan fixera kvävgas vilket ger dem en konkurrensfördel jämfört med andra
plankton vid låga kvävehalter. Många arter är också giftbildande vilket kan vara farligt för
människor och djur (Blomqvist & Gunnars 2007). Cyanobakterier trivs i eutrofa sjöar med
fosforhalter över 25 µg/l och ökar i antal eftersom fosforhalterna ökar (Naturvårdsverket
2003).
Fiskar som gynnas och därmed dominerar i näringsrika sjöar är bland annat cyprinider s.k.
karpfiskar som t.ex. mört och braxen. Dessa livnär sig på djurplankton vilket ökar beståndet
av planktonalger. Braxen kan vara bottenätande vilket medför att näringsämnen i
sedimenten rörs upp och bidrar till grumlighet och fortsatta höga fosforhalter (Bernes et al.
2015). Karpfiskar konkurrerar på så sätt med rovfiskar som t.ex. abborre som trivs i
näringsfattiga och klara sjöar (Pansar 2004).

1.3 Intern fosforbelastning
Vid tillgång av syre fixerar fosfor till järn (III) och bildar fosfor-järn komplex. Grunda sjöar
har en bättre syretillförsel på grund av en större omblandning av vattnet än vad djupa sjöar
har, vilket gör att fosfor-järn komplexet håller sig fixerat. I djupare sjöar kan sedimentet
förbli syrefritt vilket gör att fosfor-järn komplexet kan släppa och bilda en intern
fosforbelastning (Sondergaard et al. 2003).

1.4 Nationellt och internationellt arbete
EU bildade ramdirektivet för vatten år 2000 för att få en likvärdig ram för
vattenlagstiftningen och ett mer enat Europa vad gäller arbetet för hållbar vattenanvändning.
Direktivet ställer krav på medlemsstaterna att de inom en viss tid ska uppnå de satta
miljömål som finns för det akvatiska ekosystemet och blir på så sätt en utgångspunkt för
Sveriges vattenarbete (Europeiska kommissionen 2008b). Vattendirektivets mål för 2015 var
att Europas ytvatten och grundvatten skulle uppnå god ekologisk status, dock bedömdes det
att minst 40 % av ytvattenförekomsterna var i risk att inte uppnå målet. Vad direktivet avser
som god ekologisk status är ett fungerande ekosystem varvid medlemsstaterna måste lösa de
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faktorer som har negativ påverkan på det akvatiska ekosystemet (Europeiska kommissionen
2008a).
Det finns ett åtgärdsprogram utfört av Vattenmyndigheten som olika myndigheter ska
förhålla sig till för alla fem vattendistrikt. Åtgärdsprogrammet har som funktion att se till att
vattendragen uppfyller sina miljökvalitetsnormer fram till december 2015 eller vid en senare
tidpunkt om Vattenmyndigheten beslutat det. Eftersom regeringen valt att pröva
åtgärdsprogrammet för 2016-2021 har inget nytt åtgärdsprogram fastställts och fram tills
dess ska åtgärdsprogrammet för år 2009-2015 fortfarande gälla för de åtgärder som
fortsätter vara aktuella (Naturvårdsverket 2016). När beslut om åtgärdsprogram tagits ska
regeringen rapportera över till EU kommissionen, senast 22 mars 2016, men en försening av
rapporteringen till EU kan ske (Havs- och vattenmyndigheten 2014).
Det är Vattenmyndigheterna som ansvarar för att statusklassificera vattnet i Sveriges fem
vattendistrikt utifrån vattnets nuvarande status, detta görs utifrån bedömningsgrunderna i
HVMFS 2013:19 (VISS 2013). De statusklassificeringar som finns för total fosfor (tot-P) i
sjöar är hög, god, måttlig, otillfredsställande och dålig status (HVMFS 2013:19). När
Vattenmyndigheten klassificerat en ytvattenförekomst ekologiska status enligt HVMFS
2013:19 ska Vattenmyndigheten besluta om vilka miljökvalitetsnormen som ska fastställas
(HVMFS 2013:19).
Sverige har antagit 16 nationella miljökvalitetsmål som har ett övergripande mål att till nästa
generation överlämna ett Sverige där de mest betydelsefulla miljöproblemen är lösta utan att
miljö- och hälsoproblem i andra länder ska expanderas (Naturvårdsverket 2012). Två av de
16 miljökvalitetsmålen, ”Ingen övergödning” och ”Levande sjöar och vattendrag”, berör
sjöars ekologiska status och välmående. Det framgår av miljömålen att varken Ingen
övergödning eller Levande sjöar och vattendrag är mål som Sverige kommer kunna uppnå till
år 2020 (Naturvårdsverket 2015b).

1.5 Syfte och frågeställningar

Syftet med examensarbetet är att identifiera fosforkällorna i Uttersjöträsket, Skellefteå
kommun och beräkna hur stor fosforreducering som skulle krävas för att minska
algblomningen samt för att kunna uppnå god ekologisk status. För att rapporten ska kunna
utgöra ett underlag för Uttersjöträskets vattengrupp kommer förslag på lämpliga åtgärder
redovisas som kan förbättra sjöns ekologiska status samt att åtgärdens teoretiska
fosforreducering kommer presenteras.
Frågeställningar:
• Vilken ekologisk status har Uttersjöträsket idag?
• Vilket biflöde står för störst fosforbelastning till Uttersjöträsket 2015 och hur mycket
måste tillförseln av fosfor minska för att minska algblomningen respektive bereda
Uttersjöträsket till att uppnå god ekologisk status?
• Hur har markanvändningen sett ut historiskt sett kring Uttersjöträsket?
• Finns det goda exempel på restaureringsprojekt som utförts i andra svenska sjöar?
• Vilka metoder kan användas för att den externa tillförseln av fosfor ska minska till
Uttersjöträsket?
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2 Områdesbeskrivning
Uttersjöträsket är en grund övergödd sjö belägen i Lövånger, Skellefteå kommun där det
finns fritidshus, permanenta bostäder och gårdar. Sjön har enligt Skellefteå kommuns
djupkarta ett max.djup på 2,6 meter, ett medeldjup på 1,65 meter samt en area på 0,175 km2.
Sjön har två inflöden, ett från Yttersjön och ett från Stordiket som har tillrinning från olika
diken, samt ett utflöde norr om sjön, se figur 1. Uttersjöträsket är omgiven av jordbruksmark
och skogsmark och har en ekologisk bondgård med nötkreatur belägen mellan
Uttersjöträsket och Yttersjön som är mycket uppskattad av boende då den bidrar till
områdets charm.
Arean på hela Uttersjöträskets avrinningsområde är enligt SMHI (u.å) 3,877 km2.
Medelvattenföringen för avrinningsområdet mellan åren 1981-2010 var 0,04 m3/s och
medelvattenföringen för de dygnsuppdaterade värdena för 2015 var 0,05 m3/s (SMHI u.å).
Idag har området kring Uttersjöträsket en mycket utpräglad jordbruksmark men enligt
Lantmäteriets arkiv över historiska kartor har Uttersjöträsket haft bebyggelse och
jordbruksmarker som minst går tillbaka till år 1716, vilket är den äldsta kartan över området i
arkivet (se bilaga 1, figur 1a).
Uttersjöträskets ekologiska status är klassad som otillfredsställande enligt VISS (u.åb) varvid
Vattenmyndigheten valde att fastställa miljökvalitetsnormen till god ekologisk status till år
2021. Kvalitetskravet sattes till år 2021 eftersom det ansågs omöjligt att uppnå god ekologisk
status fram till år 2015 då flera åtgärdsinsatser skulle krävas över en längre tid (VISS u.åb).

Figur 1. Till vänster: Ortofoto över Uttersjöträsket som visar hur utpräglad jordbruksmark området har. Notera
Uttersjöträskets gröna färg i jämförelse med Yttersjön vilket är Uttersjöträskets påverkan av algblomning. Till
höger: Uttersjöträsket utmarkerad på Sverigekartan. Kartan nedanför är över norrlandskusten (Uttersjöträsket
utmarkerad med stjärna) (Lantmäteriet u.åb).
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2.1 Utförda analyser

Enligt data från Skellefteå kommun har en avloppsinventering skett år 2008 över 15 enskilda
avlopp där ungefär hälften av avloppen blev underkända. År 2008 genomfördes även en
inventering av växtplankton och år 2009 genomfördes en nätprovfiskning. Efter
inventeringen av växtplankton kunde de konstatera att statusen för cyanobakterier var
otillfredsställande. Nätprovfiskningen visade att abborre, gädda samt karpfiskarna mört och
braxen var de mest dominerande arterna i fiskfaunan (SLU u.åa).
pH-medelvärdet för världens alla sjöar ligger mellan pH 6-9, men marken i omgivningen har
stor inverkan på den specifika sjöns pH (Hjorth 2002). Alkalinitet säger hur bra vattnets
buffertkapacitet är för att stå emot pH-förändringar och mäts ofta i milliekvivalenter per liter
vatten (mekv/l). En mycket god bufferkapacitet ligger på 0,2 mekv/l eller högre (Hjorth
2002). Skellefteå kommun har tagit vattenprover i Uttersjöträsket sedan 1982. Vad som går
att utläsa från dem är att Uttersjöträskets pH-medelvärde för 1982-2015 ligger på 6,9 och
medel-alkalinitet ligger på 0,29 mekv/l vilket tyder på att sjön inte är drabbad av försurning
(Hjorth 2002). Även fiskfaunan tyder på att sjön inte är drabbad av försurning eftersom
mörten är en av de arter som är mycket känslig för försurning (Naturvårdsverket 2016).
Länsstyrelsen misstänker däremot att området präglas av sulfatjordar. Sulfatjordar kan
oxidera vid kontakt med syre vilket gör marken sur och metaller kan frigöras vilket bör
beaktas vid förändrad markanvändning (Sohlenius & Öborn 2002).
Vidare visar analyserna från bland annat inventeringen av växtplankton från år 2008 att det
finns syre i sjön. Med bakgrund av det samt att Uttersjöträsket är en grund sjö med ett
max.djup på 2,6 meter som sannolikt har en god omblandning bör därför inte intern
fosforbelastning vara ett problem, varvid åtgärder rörande intern fosforbelastning inte
kommer redovisas vidare i denna rapport.

3 Material och metod
3.1 Material
3.1.1 Vattenprovtagning sommaren 2015
Under sommaren 2015 utfördes egna vattenprovtagningar tillsammans med Skellefteå
kommuns limnolog Bo-Göran Persson. Följande material användes vid de två
provtagningstillfällena:
• Ruttnerhämtare
• Plastflaskor: 500 ml och 150 ml
• Kylväska med kylklampar
• Termometer
• Secchiskiva
• Tumstock
• Karta över provtagningspunkter
• Papper och penna
• Kamera
3.1.2 Litteratur
Skellefteå kommun har data från vattenprovtagningar utförda i Uttersjöträsket sparat sedan
1982 och framåt som i denna rapport har studerats. Under sommaren 2015 utfördes även
egna vattenprovtagningar och sedan har data kompletterats med en litteraturstudie för att
kunna jämföra data från andra studiers resultat. Vid val av vetenskaplig litteratur valdes de
studier som hade närmast koppling till Uttersjöträskets klimat och område ut varvid de flesta
studier har skandinaviskt ursprung. Litteratur har hämtats via Web of science, Skellefteå
kommun och Google sökmotor.
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3.2 Metod
3.2.1 Vattenprovtagning sommaren 2015
Vattenprovtagning utfördes under två tillfällen sommaren 2015, 25 juni och 20 juli
tillsammans med limnolog Bo-Göran Persson från Skellefteå kommun. Provtagningarna
genomfördes i biflöden till Uttersjöträsket, i Uttersjöträskets mitt samt i Yttersjöns in- och
utflöde. Proverna från biflödena samt i Yttersjöns in- och utflöde utfördes för hand med 150
ml plastflaskor. Proverna som utfördes i Uttersjöträsket hämtades från båt med en
ruttnerhämtare som sänktes ned 0,5 meter för att fånga upp vatten från ungefär en meters
djup och överfördes sedan till 500 ml plastflaskor. Samtliga flaskor placerades i en kylväska
och skickades på analys hos Alcontrol Laboratories i Umeå. När vattenproverna på
Uttersjöträskets mitt hämtades mättes temperaturen i vattnet med en termometer och
siktdjupet mättes med en secchiskiva. Se vattenprovtagningspunkternas placering för 2015 i
figur 6a och 6b.
3.2.2 Uttersjöträskets ekologiska status
För att klassificera Uttersjöträskets ekologiska status för ytvatten användes formeln från
Havs- och Vattenmyndighetens författningssamling (HVMFS 2013:19), se ekvation 1, för att
beräkna referensvärdet för tot-P:
Ekvation 1:
log10(ref-P) =1,627 + 0,246*log10(AbsF) – 0,139* log10(Höjd) – 0,197* log10(Medeldjup)
Ordförklaring till ekvation 1:
• Ref-P = referensvärde (tot-P μg/l)
• AbsF = absorbans vid 420 nm i 5 cm kuvett
• Höjd = sjöns höjd över havet (m)
• Medeldjup = sjöns medeldjup (m)
Nästa steg blev att beräkna klassgränsen (EK-värdet) för att kunna jämföra med den tabell
som finns över statusklassificeringarna för tot-P, se ekvation 2 och tabell 1 (HVMFS 2013:19).
Ekvation 2:
Klassgräns (EK) = referensvärde/observerad tot-P
Tabell 1. EK-värdena som ska jämföras med den beräknade klassgränsen (HVMFS 2013:19).

Status
Hög
God
Måttlig
Otillfredsställande
Dålig

Klassgräns (EK-värde)
0,7≤EK
0,5≤EK<0,7
0,3≤EK<0,5
0,2≤EK<0,3
EK<0,2

3.2.3 Biflödet med störst fosforbelastning till Uttersjöträsket 2015
Ekvation 3 – Fosforbelastning från biflöden (g/dygn):
För att beräkna Uttersjöträskets fosforbelastning från biflödena (g/dygn) användes tot-P
halterna för alla provtagningspunkterna från 25 juni och 20 juli 2015 samt vattenföringen
från SMHI:s vattenwebb för Uttersjöträskets utlopp (l/s) (SMHI u.å). Vattenföringen antogs
vara densamma för hela avrinningsområdet. Först dividerades den aktuella
provtagningspunktens avrinningsområde med hela avrinningsområdet. För att ta reda på de
specifika provtagningspunkternas vattenföring multiplicerades sedan den aktuella
provtagningspunktens avrinningsområde med vattenföringen. Sedan multiplicerades
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fosforhalten (mg/l) med vattenföringen vilket blev fosfortransporten i mg/s. För att
omvandla fosfortransporten till kg/dygn multiplicerades P (mg/s) med 0,00 0001 för att få
enheten kg och sedan med 86400 vilket är sekunder/dygn. Till sist multiplicerades P
kg/dygn med 1000 vilket gav resultatet P g/dygn.
Beräkna fosforbelastning från biflöden (g/dygn), fem steg:
1. Provtagningspunktens avrinningsområde/hela avrinningsområdet =
Provtagningspunktens andel av hela avrinningsområdet.
2. Provtagningspunkten andel av hela avrinningsområdet*områdets vattenföring (l/s) =
Provtagningspunktens vattenföring (l/s).
3. P-halt (mg/l) *Provtagningspunktens vattenföring (l/s) = P-transport (mg/s).
4. (P-transport (mg/s)*0,00 0001)*86400 (sek/dygn) = P-transport (kg/dygn).
5. P-transport (kg/dygn)*1000 = P-transport (g/dygn).
3.2.4 Minska extern fosforbelastning
Ekvation 4 – Fosforkoncentrationen i Uttersjöträsket 2015:
För att beräkna Uttersjöträskets fosforhalt (kg) i juni och juli 2015 multiplicerades
fosforhalterna (kg/m3) med sjövolymen (m3).
För att beräkna sjövolymen dividerades medeldjupet (m) med 1000 för att få enheten km,
sedan multiplicerades medeldjup (km) med sjöns area (km2). För att konvertera km3 till m3
multipliceras detta sedan med 1000 000 000.
Ekvation 5 – Målsättning för god ekologisk status och minskad algblomning av
cyanobakterier:
Målsättning A - God ekologisk status:
Beräknades genom resultatet från ekvation 1 där totalfosforkoncentrationen för att uppnå
EK-värdet för god ekologisk status uppskattas därefter. Sedan beräknades målsättningens
fosforkoncentration ut enligt ekvation 4.
Målsättning B - Minskad algblomning av cyanobakterier:
Baseras på Naturvårdsverket (2003) uppskattning av vilken fosforkoncentration
cyanobakterier trivs i och beräknades sedan enligt ekvation 4.
Ekvation 6 – Hur mycket fosfor som behöver minska i Uttersjöträsket för god ekologisk
status och minskad algblomning av cyanobakterier:
Beräknades genom att ta resultatet från ekvation 4 minus resultatet från ekvation 5
(Målsättning A och B separat).
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4 Resultat
4.1 Uttersjöträskets ekologiska status

Enligt data från 2008 för Yttersjöns inlopp och mitt samt Uttersjöträsket inlopp, mitt och
utlopp (se figur 2), har Uttersjöträskets inlopp den högsta halten (76-78 µg/l) under april och
Yttersjöns inlopp den lägsta halten (17-23 µg/l) under samma provtillfälle. I juni har det inte
skett provtagning i samma utsträckning men den högsta halten har Uttersjöträsket utlopp
(68 µg/l) och Yttersjöns mitt har den lägsta halten (14 µg/l). Enligt mätvärdena i figur 2 kan
inte endast Yttersjön vara en källa för fosforbelastningen till Uttersjöträsket eftersom
Yttersjöns värden (14-34 µg/l) under tre tillfällen var lägre eller mycket lägre än
Uttersjöträskets värden (40-78 µg/l) vid samma tillfälle.
80
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60

Y- Inlopp

50

U- Utlopp
Y- Mitt

40

U- Mitt

30

U- Inlopp

20
10
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Figur 2. Tot-P halten för Yttersjön (Y) inlopp och mitt samt Uttersjöträskets (U) inlopp, mitt och utlopp för 2008.

Det finns mätvärden för Uttersjöträskets mitt och utlopp mellan år 2007-2015, se figur 3.
Den högsta uppmätta tot-P halten låg på 78 µg/l (08-07-16) och den lägsta uppmätta halten
var under samma år och låg på 27 µg/l (08-08-19). Det togs nio prover i Uttersjöträsket 2008
och två av dem låg på hela 77-78 µg/l vilket representerade juli månads mätningar. Varför
halterna är lägre i april 2008 (40-46 µg/l) än i juni-juli (59-78 µg/l) samma år kan förklaras
av att det sannolikt var snösmältning vilket innebär att smältvatten späder ut halterna i sjön.
Tot-P halterna i figur 3 för Uttersjöträskets mitt och utlopp skiljer sig inte märkbart mellan
det två provtagningspunkterna.
Uttersjöträskets medelvärde för mitt och utlopp mellan år 2007-2015 är för tot-P 48,8 µg/l
(34 mättillfällen) och för tot-N 758 µg/l (25 mättillfällen), se bilaga 2, tabell 1. Enligt
Naturvårdsverket (2003) klassificeras en sjö som eutrof vid fosforhalter över 25 µg/l.
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Figur 3. De 33 mättillfällena för totalfosfor i Uttersjöträskets mitt och utlopp under åren 2007-2015. Linjen
indikerar att det inte finns någon trend mellan de uppmätta halterna under åren. Mitt- och utloppsvärdena bör
vara relativt lika eftersom det som varit i mitten till sist kommer ut till utloppet.

Baserat på beräkning från Havs- och vattenmyndighetens författningssamling (2013:19), se
ekvation 1 och 2, är Uttersjöträskets ekologiska status för ytvatten måttlig år 2015, se figur 4.

0,7
0,6
Kvot, µg/l

0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0

Provtagningsdatum
Figur 4. Uttersjöträskets ekologiska status mellan åren 2008 till 2015.

Uttersjöträsket ekologiska status för 2009 var god enligt figur 4, däremot försämrades
statusen till året därpå till måttlig samt otillfredsställande vilket sedan dess legat stabilt
bortsett från 2013-08-22 och 2015-03-18 där statusen åter var god.
För att uppnå god ekologisk status måste Uttersjöträsket uppnå en kvot på minst 0,5 µg/l (se
figur 4), vilket uppnås genom att minska tot-P halten till ca 30 µg/l enligt beräkningen i
Havs- och vattenmyndighetens författningssamling (2013:19). 2015 års P-medelvärdeshalt
för Uttersjöträsket var 43,25 µg/l (se bilaga 2 tabell 1) vilket innebär att
9

fosforkoncentrationen i sjön måste reduceras med ca 13 µg/l för att uppnå god ekologisk
status. Enligt naturvårdsverket (2003) behöver halten minska minst med ca 18 µg/l för att
komma ned till 25 µg/l för att kunna minska algblomningen av cyanobakterier.

4.2 Biflödet med störst fosforbelastning till Uttersjöträsket 2015
Ekvation 3 – Fosforbelastning från biflöden (g/dygn):
120
g/dygn

100
80
60
40
20
0

Juni
Juli

Provtagningspunkter
Figur 5. Fosforbelastningen beräknad genom ekvation 3 i g/dygn för juni och juli 2015.

Värdet för Yttersjöns utlopp i juli 2015 visas inte i figur 5 eftersom värdet hade en markant
skillnad mellan mätvärdet från juni och juli. Det skiljde över 200 g/dygn och stack även ut
från resterande data som finns från provtagningspunkter. Skillnaden för Yttersjön utlopp
tyder på att provet sannolikt kontaminerats eller på annat sätt fått ett oriktigt resultat;
därmed utesluts värdet för Yttersjön utlopp för juli i figur 5.
De högsta värdena för fosforbelastning till Uttersjöträsket kommer ifrån diket mellan
Yttersjön och Uttersjöträsket på provtagningspunkterna: Yttersjöbäcken nedströms väg,
Yttersjöbäcken väg 761 samt Yttersjöbäcken nedströms dike (se figur 6b).
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Figur 6b. Terrängskuggning av området söder om
Uttersjöträsket och området kring Yttersjön med
utmarkerade provtagningspunkter för 2015 (Lantmäteriet
u.åb). I bilaga 1 figur 1b och 3b finns utmarkeringar för vad
som är väg respektive dike i terrängskuggningen. Notera
dikenas tillrinning kopplade till Yttersjöns utlopp samt
längs med diket öster om sjön.

Figur 6a. Terrängskuggning över området
kring Uttersjöträsket med utmarkerade
provtagningspunkter för 2015 (Lantmäteriet
u.åb). I bilaga 1 figur 1b och 3b finns
utmarkeringar för vad som är väg respektive
dike i terrängskuggningen.

4.3 Minska extern fosforbelastning

Beräkningar utfördes för att ta reda på hur mycket fosforbelastningen till Uttersjöträsket
behöver minska för att uppnå god ekologisk status och minskad algblomning av
cyanobakterier, se ekvation 4-6.
Ekvation 4 – Fosforkoncentrationen i Uttersjöträsket 2015:
Sjövolym:
1,65 m/1000 =0,00165 km
0,00165 km*0,175 km2 =0,00028875 km3
0,00028875 km3*1000 000 000 = 288750 m3
Totalhalten i Uttersjöträsket
Fosforhalten (kg/m3)*sjövolymen (m3)
Juni: 0,000047*288750 = 13,6 kg
Juli: 0,000044*288750 = 12,7 kg
Ekvation 5 – Målsättning för god ekologisk status och minskad algblomning av
cyanobakterier:
Fosforhalten (kg/m3)*sjövolymen (m3)
• Målsättning A: God ekologisk status 30 µg/l P
0,00003*288750 = 8,7 kg
• Målsättning B: Minskad algblomning 25 µg/l P
0,000025*288750 = 7,2 kg
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Ekvation 6 – Hur mycket fosfor som behöver minska i Uttersjöträsket för god ekologisk
status och minskad algblomning av cyanobakterier:
Målsättning A: God ekologisk status
13,6 - 8,7 = 4,9 kg
12,7 - 8,7 = 4 kg
Målsättning B: Minskad algblomning
13,6 - 7,2 = 6,4 kg
12,7 - 7,2 = 5,5 kg

4.4 Markanvändning historiskt sett

Idag betar nötkreatur i området söder om Uttersjöträsket längs med ett dike som leds igenom
området där flödet går från Yttersjön till Uttersjöträsket (se figur 6b). Diket finns inte utritad
på kartor från år 1716 eller 1777, även Stordiket saknas på kartorna (se bilaga 1 figur 2a t.o.m.
3b). Dikena finns däremot utritade på en ekonomisk karta från 1958 (Lantmäteriet u.åa).
Idag är dikena i området mellan Yttersjön och Uttersjöträsket mer utpräglade vilket tyder på
att dikena sannolikt dikats vid ett senare tillfälle men före år 1958 för att gynna
jordbruksmarkerna.
Genom en jämförelse mellan den historiska kartan från år 1716 med dagens karta går det att
utläsa att det funnits väletablerade jordbruksmarker runt området redan för minst 300 år
sedan (se bilaga 1, figur 1a och b). Det innebär att Uttersjöträsket sannolikt haft en extern
fosfor- och kvävebelastning ända sedan dess.

4.5 Goda exempel på restaureringsprojekt som utförts i svenska sjöar
4.5.1 Finjasjön
Finjasjön, belägen i Hässleholm i Skåne län, är en övergödd sjö drabbad av både intern- och
extern fosforbelastning. År 1992 genomfördes en biomanipulering genom en fiskreduktion
för att minska mängden karpfiskar och för att återställa balansen i fiskekosystemet genom att
förändra näringskedjan i Finjasjön. Reduktionen av karpfisk genomfördes genom trålfiske
där rovfiskarna som fångats in släpptes ut efter utsortering. Resultatet från fiskreduktionen
upptäcktes sommaren 1994 efter att 400 ton karpfisk tagits bort, i juli upptäcktes bland
annat en ökning av hinnkräftor och genom förändringen av djurplankton blev det en
förändring av växtplanktonbeståndet (Annadotter et al. 1999).
För att minska den externa belastningen identifierades de mest betydande strömmarna
sedan gjordes överenskommelser med markägarna att lämna s.k. buffertzoner på fem meter
där ingen jordbruksaktivitet fick förekomma. Fosforbelastningen till Finjasjön var fem ton
per år varvid avloppsreningsverket stod för ett ton. Därmed konstruerades en 30 ha stor
våtmark för att minska belastningen från avloppsreningsverket ytterligare och som år 1995
visade resultat. Medelvärdesminskningen för totalfosfor var 25 % och för totalkväve 32 %
(Annadotter et al. 1999).
År 1995 var biomassan för växtplankton och klorofyll a -nivåerna mindre än år 1994. Sjön
hade fått ett längre medelvärde för siktdjupet från 0,9 meter år 1994 till 1,5 meter år 1995 och
artsammansättningen hade mindre övergödningskaraktär. Annadotter et al. (1999) menade
att resultatet tyder på att det i vissa sjöar är möjligt att minska den interna fosforbelastningen
utan att lägga till kemikalier till sedimentet eller utföra muddring. Det ökade siktdjupet
bidrog till en återkolonisering av de fåglar som under 70-talet lämnat området (Annadotter et
al. 1999).
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4.5.2 Ringsjön
Ringsjön är en stor grund sjö belägen i Hörby kommun, Skåne län, som har en historik med
återkommande algblomning och övergödning. Restaureringsarbete av sjön har skett sedan
början av 1980-talet med Ringsjökommittén i spetsen (Hansson et al. 1999). På grund av
klimatet och den bördiga marken i området har jordbruket pågått i århundranden och varit
en viktig aktivitet i området. Sedan slutet av 70-talet har näringsläckaget från
jordbruksmarkerna minskat genom att handelsgödsel använts i mindre utsträckning och
genom att etablera bättre appliceringsmetoder (Hansson et al. 1999). År 1985 formulerades
”Lex Ringsjön” som menade på att Ringsjön ska ses som ett särskilt föroreningskänsligt
område. Målet med denna ”lag” var att systematiskt arbeta mot att minska de externa
utsläppen av fosfor och kväve genom att förbättra metoder som använts på
jordbruksmarkerna och minska läckaget från punktkällor (Hansson et al. 1999).
Den externa fosforbelastningen minskade på grund av en effektiv vattenrening men sjöns
vattenkvalitét var trots det måttlig och under långsam förändring (Hamrin 1999). För att
kunna förbättra vattenkvalitén ytterligare startades ett program år 1988 för att minska
karpfiskbeståndet i Ringsjön som pågick fram till 1992 (Hansson et al. 1999). Över en tre års
period avlägsnades totalt 240 ton fisk från Ringsjön genom trålning (Hamrin 1999).
År 2005 påbörjade Ringsjökommittén en ny trålning eftersom effekten från
biomanipuleringen som avslutades år 1992 börjat avta och karpfiskarna börjat återetablera
sig. År 2011 tog projektet ”Algae Be Gone!” över trålningen och mellan åren 2005-2014 togs
över 800 ton karpfiskar upp vilket utgör en reduktion på ca 85 % av karpbeståndet (Bergknut
et al. 2014).
”Algae Be Gone!” var ett projekt som Sverige och Danmark utförde mellan år 2012-2014 där
bland annat Ringsjökommittén var delaktig. Projektets syfte var att genom ett samarbete
mellan Sverige och Danmark ta fram kostnadseffektiva metoder för att lösa problemet med
algblomningarna i den svenska sjön Ringsjön och den danska sjön Sjælsø (Bergknut et al.
2014). Biomanipuleringens effekter blev ett ökat artbestånd där abborre ökade ca 25 %, ett
ökat siktdjup under sommaren på grund av minskad mängd cyanobakterier och minskad
grumlighet. Andelen djurplankton (Daphnier) ökade, undervattenväxterna ökade i antal samt
en ökning i både täthet och artantal hos bottenlevande småkryp upptäcktes. Resultatet från
biomanipuleringen ökade även antalet rastande sjöfåglar under hösten (Bergknut et al.
2014).
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5 Diskussion
Varken miljömålet Ingen övergödning eller Levande sjöar och vattendrag är mål som Sverige
kommer kunna uppnå till år 2020 (Naturvårdsverket 2015b). De åtgärder som vidtagits för
att minska utsläppen av näringsämnen har gett resultat men problemet övergödning
kvarstår. Det innebär att fler åtgärder kommer krävas under en längre tid för att uppnå god
ekologisk status (Naturvårdsverket 2015a). Varför miljömålet Levande sjöar och vattendrag
inte kommer uppnås beror till stor del på den fysiska påverkan som finns på vattenmiljön
(Naturvårdsverket 2015b).
Enligt Bergknut et al. (2014) har många studier visat att enskilda åtgärder för en övergödd
sjö inte har någon långvarig effekt utan bör kombineras med andra åtgärder. Vid val av
åtgärder för att minska den externa belastningen krävs en ordentlig utredning för att
identifiera vart fosforkällorna finns (Bergknut et al. 2014). Ekvation 1 säger inget om vattnets
naturliga tillstånd utan endast en uppskattad halt för vad som enligt vissa kriterier är god
ekologisk status. Därför är det viktigt att utreda områdets historia och identifiera
fosforkällorna för att kunna redovisa lämpliga åtgärder för Uttersjöträsket.

5.1 Identifiera källan

Uttersjöträsket är omgiven av jordbruksmark vilket tillsammans med enskilda avlopp och
skogsbruk har en stor påverkan på sjöns näringsbelastning. Skellefteå kommun har under
2008 utfört inventeringar av områdets enskilda avlopp där hälften inte uppfyllde kraven och
blev underkända; idag har de flesta blivit åtgärdade. Hur mycket enskilda avlopp påverkar en
sjö beräknas per person och år eller personekvivalenter men är beroende på den tekniska
utformningen av avloppskonstruktionen som används (Naturvårdsverket 1995). Enskilda
avlopp är trots det en punktkälla som har en betydande negativ påverkan på vattendrag och
är därför en viktig källa att åtgärda vid övergödning av sjöar.
Genom att studera 2008-års data från Yttersjön och Uttersjöträsket (se figur 2) går det att
utesluta Yttersjön som den enskilda källan för Uttersjöträskets externa fosforbelastning.
Yttersjöns fosforkoncentration var under tre tillfällen lägre eller mycket lägre än
Uttersjöträskets värden (40-78 µg/l) vid samma tillfällen vilket tyder på att det finns någon
fler fosforkälla mellan sjöarna. Av data från 2015 provtagningspunkter i ekvation 3 redovisas
högsta fosforbelastningen från provtagningspunkter belägna i diket mellan sjöarna. Det
innebär att fosforbelastningen från diket sannolikt har betydelse för Uttersjöträskets
ekologiska status.

5.2 Naturliga näringstillståndet
Det finns studier som anser att varviga sjösediment med sina årslämningar är en bra metod
för att studera miljöns förändringar över tid (Segerström et al. 1984). Metoden kan upptäcka
vilka avsättningsvärden som olika komponenter i sedimentet har under året t.ex. pollen,
kiselalger, organiskt material, mineralmaterial och olika kemiska element (Segerström et al.
1984). Lantmäteriet har historiska arkiv med kartor som påvisar att Uttersjöträsket minst
varit omgiven av jordbruksmark sedan 1716. Det innebär att förekomsten av jordbruksmark
kan ha funnits längre än så vilket kan utredas vidare genom att studera sjöns sjösediment för
att ta reda på dess naturliga näringstillstånd.
I Kassjön,Umeå kommun, har Segerström et al. (1984) räknat spannmålspollen i varviga
sjösediment och Anderson et al. (1995) studerat kiselalgssammansättningen för att ta reda på
förändringar över tid där båda studierna kunnat konstatera att Kassjön sannolikt haft
jordbruksmarker i närområdet från minst 1200-talet. Enligt Anderson et al. (1995) finns det
studier som menar på att kiselalger och andra alger reagerar snabbt på ändrade
miljöförhållanden som t.ex. näringstillförsel eller pH, vilket också lämnat historiska bevis i
Kassjöns varviga sediment (Anderson et al. 1995). Anderson et al. (1995) upptäckte att vissa
släkten fick optimal tillväxt vid specifika näringskoncentrationer. Anderson et al. (1995)
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menade att om en arts tillväxt ökade medan andra kiselalger minskade kunde det vara en
indikator på att t.ex. fosforkoncentrationen i sjön minskat. I studien skedde en tydlig
förändring av kiselalgsammansättningen i Kassjön från år 1268 som indikerar mer
näringsrika förhållanden. Efter etableringen av jordbruksmarkerna fortsatte
kiselalgssammansättningen öka stadigt fram till år 1800 där en kraftig ökning av
sammansättningen skedde. Perioden efter 1950-talet och framåt minskade
sammansättningen vilket indikerar mindre näringsrika förhållanden (Anderson et al. 1995).
Resultatet av Segerström et al. (1984) och Anderson et al. (1995) studie tyder på att
jordbruket etablerades för minst 800 år sedan i Kassjön.
Genom att studera Uttersjöträskets sjösediment skulle starten av jordbruket kunna utläsas
samt hur Uttersjöträskets naturliga tillstånd sett ut. Det naturliga tillståndet bör vara
utgångspunkten vid restaurering av övergödda sjöar eftersom att det finns vatten som är
naturligt eutrofa. Eftersom Lantmäteriet har historiska kartor som påvisar att Uttersjöträsket
minst varit omgiven av jordbruksmark sedan 1716 kan man också anta att det är på grund av
en bördig mark. Det innebär att sjön kanske var naturligt eutrof eller mesotrof (måttlig
näringsstatus) innan jordbrukets start. Vattendirektivets definition av god ekologisk status är
ett fungerande ekosystem, vilket indikerar att ekvation 1 nödvändigtvis inte är den rätta
parametern att utgå ifrån eftersom Uttersjöträsket ekosystem kan vara nära sitt normala
tillstånd.
I en finländsk studie av Räsenen et al. (2006) undersöktes tio sjöar som förutsågs vara
naturligt övergödda genom att studera kiselalgsammansättningen i naturligt tillstånd. I
studien kom de fram till att alla de studerade sjöarnas fosforkoncentrationer generellt ökat
men att de var näringsrika redan innan det moderna jordbruket bidrog. Det var däremot
endast två av de studerade sjöarna som var nära sitt naturliga tillstånd. Slutsatsen av
Räsenen et al. (2006) studie var att de naturligt övergödda sjöarna troligtvis måste genomgå
åtgärder i framtiden för att kunna uppfylla det nya vattendirektivets krav. Genom att studera
Uttersjöträskets sjösediment skulle sjöns naturliga tillstånd kunna redovisas samt när sjön
övergick till att vara en eutrof sjö. Det skulle då innebära att reduceringen av
fosforkoncentrationen anpassas efter dess naturliga tillstånd istället för att endast grunda
åtgärderna på HVMFS 2013:19 tekniska beräkning för ekologisk status.

5.3 Åtgärdsförslag baserat på insamlad data och genomförd
litteraturstudie

Länsstyrelsen misstänker att Uttersjöträskets har sulfatjordar i området, detta är inget som
är märkbart på Uttersjöträskets pH som har ett medelvärde för 1982-2015 på 6,9 och som
under perioden aldrig uppvisat ett pH-värde under 6. En sjö som däremot är drabbad av
både övergödning och försurning genom sulfatjordar är Stöcksjön i Umeå kommun.
Stöcksjön hade under ett kursprojekt i Ekologi- och geovetenskap hösten 2015 (miljö-och
hälsoskyddsprogrammet) ett pH medelvärde på 5,8. Under kursprojektet varierade pH
värdena kraftigt mellan biflödena och det lägsta uppmätta värdet mättes i ett biflöde ca 1000
meter från sjön på 4,5. Sulfatjordar oxiderar vid kontakt med syre vilket är något som bör
beakta vid markanvändning i området kring Uttersjöträsket. Eftersom sulfatjordarna inte har
uppvisat någon påverkan på sjöns pH fram till idag bör de inte vara till någon större skada
för sjön fortsättningsvis.
5.3.1 Biomanipulering genom fiskreduktion
Uttersjöträsket går inte att jämföra med statistiken för Västerbottens- eller Norrlandskustens
trendsjöar eftersom ingen av trendsjöarna direkt liknar Uttersjöträsket varken i storlek eller i
omfattningen av jordbruksmark i närområdet (SLU u.åb). Två sjöar som i liknelse med
Uttersjöträsket är påverkade av externa fosforkällor och jordbruk är Finjasjön och Ringsjön i
Skåne län. Vid restaurering av både Finjasjön och Ringsjön användes biomanipulering som
en metod i arbetet för att minska övergödningen. Båda studierna ansåg att genom att
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avlägsna karpfisk skulle en förändring i näringskedjan ske vilket minskar grumlighet, gynnar
djurplankton samt gynnar rovfiskar som t.ex. abborre (Hamrin 1999;Annadotter et al. 1999).
I en studie av Olin et al. (2006) studerades tio finska sjöar som genomgått massutfiskning av
karpfisk för att ta reda på den efterföljande effekten på fisk- och planktonbeståndet samt
vattenkvalitén. I studien ändrades artbeståndet mellan år 1997-2001 från en dominans av
stora karpfiskar till små karpfiskar, rovfiskar i en större utbredning samt en kortare
sommarblomning av cyanobakterier med en minskad biomassa (Olin et al. 2006). Den
positiva återhämtningen från biomanipulationen hindrades dock på grund av bland annat
intensiv karpreproduktion och hög näringsbelastning. Olin et al. (2006) menar att
biomanipulering i fortsättningen bör vara välplanerad, effektiv och långvarig där sjöarna
valts ut med omsorg och en hållbar hantering av rovfiskar finns.
Enligt Horppila et al. (1998) saknar många studier den tidsaspekt som krävs för att kunna
dra slutsatsen att resultatet från biomanipulationen ligger stabilt. I Horppila et al. (1998)
studie av sjön Vesijärvi i Finland ledde fiskreduceringen till att cyanobakteriernas biomassa
minskade från 1,4 g/m-3 till under 0,4 g/m-3 samt att tot-P koncentrationen minskade från 45
µg/l till 30 µg/l. I studien kunde de också visa på att när sju år gått sedan fiskreduceringen
startade var det sex år sedan cyanobakterierna försvann och tre år sedan fiskreduceringen
upphörde. Sedan dess har ingen ökning av tillväxthastigheten eller produktivitet i
mörtbeståndet observerats (Horppila et al. 1998). Mörten kan däremot leva i ca tio år och har
därför möjligheten att kunna vänja sig vid den förändrade livsmiljön men Horppila et al.
(1998) drog trots det slutsatsen att Vesijärvi nått ett nytt tillstånd vilket sannolikt betyder att
biomanipuleringen mellan år 1989-1993 hade inneburit en hållbar hantering av
fiskbeståndet.
Enligt Bergknut et al. (2014) brukar målet vid användning av biomanipulering genom
reduktionsfiske vara att ta upp mellan 80-90 % av karpfiskens biomassa. Enligt Bernes et al.
(2015) kan reduktionsfiske av karpfisk i alla fall på kort sikt förändra det akvatiska
ekosystemet positivt genom att minska risken för algblomning, fiskdöd samt ge ett klarare
vatten. Enligt Bernes et al. (2015) resultat är reduktionsfiske särskilt effektivt i mindre sjöar
med kort omsättningstid och hög fosforhalt vilket stämmer väl överens med Uttersjöträsket.
Biomanipulering genom fiskreduktion minskar fosforbelastningen internt i sjön och bör
därför vara som ett komplement i arbetet för att åtgärda Uttersjöträsket eftersom att det
främsta problemet är den externa fosforbelastningen.
5.3.2 Buffertzon
Buffringseffekten är definierad som kraften att motstå förändring (Dorioz et al. 2006). Diket
mellan Yttersjön och Uttersjöträsket är idag ett relativt brett dike med lutande gräsbeklädda
kanter på ca en meter på vardera sidan där nötkreatur inte kommer åt på grund av ett
elstängsel. Enligt Vought et al. (1995) är införandet av vegetations buffertzoner en bra metod
för att både minska risk för erosion samt minska den externa tillförseln av näringsämnen till
det mottagande vattendraget. Enligt SGU jordartskarta är det lera-silt samt ett tunt eller
sammanhängande ytlager av postglacial sand-grus runt diket som leds mellan Yttersjön och
Uttersjöträsket (SGU u.å). Silt är mycket erosionskänsligt och kan tillsammans med lera
innebära risk för skred (Knutsson et al. 1998), vilket en buffertzon skulle minska risken för
enligt Vought et al. (1995).
Den befintliga lutande gräsbeklädda dikeskanten som finns för diket mellan Yttersjön och
Uttersjöträsket skulle kunna omstruktureras för att bilda en bättre fungerande buffertzon. Då
skulle fosforläckaget från jordbruksmarken till Uttersjöträsket kunna minimeras. Enligt
Syversen (2005) studie som utfördes på fyra platser i sydöstra Norge var
reduceringseffektiviteten signifikant högre för buffertzonen på tio meters bredd i jämförelse
med den på fem meters bredd, däremot hade buffertzonen på fem meters bredd en
effektivare lagring per m2.
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Buffertzonen kan bli mättad på fosfor vilket innebär att läckage till grundvattnet eller
ytvattnet kan ske och en nackdel med buffertzoner är att det finns få studier som visar på
zonernas långsiktiga hållbarhet (Dorioz et al. 2006). Trots det att vissa delar av en buffertzon
kan vara mättad på fosfor har den fortfarande en funktion som erosionsskydd och kan därför
vara värd att bevara eller restaurera anser Vought et al. (1995).
Den belastning av fosfor som sker på buffertzonerna kan beräknas utifrån läckageregion,
jordart, fosforklass, lutning, vegetation och andel ytavrinning. Vilken effekt buffertzonerna
sedan har beror på dess bredd och lutning vilket gör att reduktionen kan variera mellan 13-72
% (Gyllström et al. u.å). Det innebär att en buffertzon på endast fem meter på vardera sidan
om diket skulle kunna bidra till en betydande minskning av fosforbelastningen till
Uttersjöträsket.
5.3.3 Kalkfilterdiken
I en studie i sydvästra Finland av Kirkkala et al. (2012) kombinerades buffertzoner,
våtmarker tillsammans med filtreringsdiken och kalk-sandfilter för att studera deras
möjlighet att reducera fosfor från markavrinning i ett område präglat av jordbruksmark. I
studien studerades tre kalkfilter i floden Yläneenjoki där jordarten främst bestod av lera och
silt. Slutsatsen i Kirkkala et al. (2012) studie var att sandfilter innehållande kalk är en bra
metod tillsammans med buffertzoner för att minska både fosfor och suspenderande ämnen
till vattendrag.
Enligt Gyllenström et al. (u.å) är kalkfilterdiken främst aktuell på lerjordar och är mest
kostnadseffektiv om det sker i samband med om- eller nytäckdikning. Enligt VISS (2015b) är
den schabloniserade effekten från kalkfilterdiken 0,15 kg/ha tot-P baserat på antaganden om
medelförlusten från lerjordar på 0,6 kg/ha och reduktionen tot-P med 25 %. Detta är baserat
på ett svenskt fältförsök på lerjord som gav en minskning på 16 % dvs. 0,2 kg P/ha samt ett
litauiskt försök som gav en minskning på 50 %.
I diket mellan Yttersjön och Uttersjöträsket är det som tidigare nämnt lera-silt samt ett tunt
eller sammanhängande ytlager av postglacial sand-grus (SGU u.å), vilket gör diket lämpligt
för att placera ett kalkfilterdike enligt Gyllenström et al. (u.å).
5.3.4 Våtmark
För att kunna minska fosforutsläppen från jordbruksområden kan konstruktionen av en
våtmark vara en bra tilläggsmetod (Braskerud et al. 2005). I en studie av Braskerud et al.
(2005) analyserades resultatet från 17 stycken våtmarker belägna i kalla klimat eller inom
borealklimatzonen, inklusive Norge, Finland och Sverige. Braskerud et al. (2005) undersökte
om våtmarker i dessa kalla regioner kan reducera de diffusa fosforutsläppen som sker till
övergödda vattendrag. I studien upptäcktes skillnader i våtmarkernas area samt skillnader i
lagringsförmågan vilket indikerar att det sannolikt finns områdesfaktorer som har betydelse
för hur väl fosfor lagras i våtmarken vilket Braskerud et al. (2005) valde att undersöka.
Resultatet Braskerud et al. (2005) kom fram till var att våtmarkens lagringsförmåga var
beroende av vilken form fosforn hade, att t.ex. lagringen av upplöst reaktiv fosfor var högre i
nyare våtmarker än äldre medan lagringen av partikulär fosfor inte påverkades av
våtmarkens ålder.
Det har gjorts en Mistra rapport gällande hur bra anlagda våtmarker är på att rena vatten
från fosfor och kväve där data från 93 artiklar innehållande studier från 203 våtmarker
belägna i Europa och Nordamerika användes (Land et al. 2016). Studierna i Land et al.
(2016) rapport visade ett signifikant samband vad gäller tot-P och tot-N reducering vilket
innebär att en anlagd våtmark kan vara en bra metod för att minska extern belastning. I
Uttersjöträsket är det den externa fosforbelastningen som är orsak till övergödningen vilket
gör att en våtmark kan vara en lämplig tilläggsmetod för att kunna minska
fosforkoncentrationen med 4 - 6,4 kg i sjön. VISS (2015a) har schabloniserade värden över
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hur mycket tot-P och tot-N en artificiell våtmark kan reducera där det framgår att både tot-P
och tot-N kan reduceras med 18 kg/ha och år. Det är en schablon på 30-50 % reduktion
mellan den ingående och utgående koncentrationen (VISS 2015a).

5.4 Slutsats

För att uppnå god ekologisk status i Uttersjöträsket bör flera åtgärder sättas in för att få ett
långsiktigt resultat. Mina föreslagna åtgärder grundar sig främst på att diket mellan Yttersjön
och Uttersjöträsket består av lera och silt. Kirkkala et al. (2012) och Gyllenström et al. (u.å)
ansåg att lera och silt var ett lämpligt material vid placering av ett kalkfilterdike och enligt
Vought et al. (1995) ett lämpligt material för placering av en buffertzon för att få en minskad
erosionsrisk. Åtgärderna bör anläggas intill diket mellan Yttersjön och Uttersjöträsket
eftersom att det identifierats som det avrinningsområde med störst fosforbelastning till
Uttersjöträsket enligt data från 2015 (30-95 g/dygn). För att på sikt få en effektiv
fosforreducering och för att kunna uppnå god ekologisk status genom att minska mellan 4 6,4 kg fosfor i sjön kan åtgärderna kompletteras med en våtmark samt biomanipulering
genom fiskreduktion.
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Bilaga 1 Historiska kartor
Uttersjöträskets jordbruksmarker

Figur 1a. Uttersjöträsket år 1716 (Lantmäteriet u.åa). Notera de gröna områdena i figur 1a jämfört med figur 1b
platta områden med diken; jordbruksmarkerna har samma placering idag som för 300 år sedan.

Figur 1b. Terrängskuggningskarta över Uttersjöträsket i nutid. Gröna prickar markerar ut vägar och blå prickar
markerar ut diken. Platta områden är jordbruksmark (Lantmäteriet u.åb).

Stordiket och diket mellan Yttersjön och Uttersjöträsket

Figur 2a. Till vänster ligger Uttersjöträsket och till höger Yttersjön år 1777. På kartan finns inte diket mellan
Uttersjöträsket och Yttersjön utritad, även Stordiket saknas i bild (markerat med cirkel) (Lantmäteriet u.åa).

Figur 2b. Nutida terrängskuggningskarta över Uttersjöträsket (vänster) och Yttersjön (höger). På kartan finns
både diket mellan Uttersjöträsket och Yttersjön utritad samt stordiket (markerat med cirkel) (Lantmäteriet u.åb).

Figur 3a. En forstorad bild av kartan från år 1777. På kartan finns inte diket mellan Uttersjöträsket och Yttersjön
utritad även stordiket saknas (markerat med cirkel) (Lantmäteriet u.åa).

Väg
Dike

Figur 3b. En förstorad terrängskuggning av Stordiket. Vita pilar visar vattenflödets riktning. Gröna prickar
markerar ut vägar och blå prickar markerar ut diken (Lantmäteriet u.åb).

Bilaga 2 Tabeller
Tabell 1. Totalfosfor- och totalkvävehalterna för åren 2007-2015 i Uttersjöträskets mitt och utlopp samt
medelvärdet för dessa år.
Plats
Datum
TOT-P (µg/l)
TOT-N (µg/l)
Mitt

2007-07-17

50

1200

Utlopp

2007-09-27

47

460

Utlopp

2007-09-27

65

440

Utlopp

2008-04-16

40

Inget värde

Utlopp

2008-04-29

46

Inget värde

Utlopp

2008-06-17

68

Inget värde

Utlopp

2008-06-26

61

Inget värde

Mitt

2008-06-26

59

800

Utlopp

2008-07-16

77

Inget värde

Mitt

2008-07-16

78

Inget värde

Mitt

2008-07-16

78

Inget värde

Mitt

2008-08-19

27

850

Mitt

2009-03-19

30

700

Mitt

2009-03-19

39

1300

Utlopp

2009-03-19

33

770

Utlopp

2009-03-23

35

500

Utlopp

2009-05-05

53

600

Mitt

2009-06-23

31

710

Mitt

2009-06-23

29

Inget värde

Mitt

2010-08-18

53

700

Utlopp

2010-09-15

66

670

Mitt

2010-09-15

44

580

Utlopp

2010-10-21

49

680

Mitt

2011-08-30

39

540

Mitt

2012-08-28

51

610

Mitt

2013-03-25

36

1000

Mitt

2013-03-25

53

1500

Mitt

2013-08-22

34

490

Mitt

2014-08-14

68

770

Mitt

2015-08-31

50

730

Mitt

2015-07-20

44

570

Mitt

2015-06-25

47

580

Mitt

2015-03-18

32

1200

48,8

758

Medelvärde

Tabell 2. Fångsten från fiskinventeringen som utfördes i Uttersjöträsket år 2009 (SLU u.å)

Tabell 3. Ingående värden för beräkningen av Uttersjöträskets ekologiska status, beräkningen från HVMFS
(2013:19).
Höjd
Absorbans
P-tot
Sjö
över
Medeldjup
Datum
Ref-P
Kvot
(f420/5)
(µg/l)
havet
Uttersjöträsket

10

1,65

Uttersjöträsket

10

1,65

Uttersjöträsket

10

1,65

Uttersjöträsket

10

1,65

Medelvärde

10

1,65

201503-18
201506-25
201507-20
201508-31
2015

Status

0,111

32

16

0,507

GOD

0,193

47

19

0,396

MÅTTLIG

0,284

44

20

0,465

MÅTTLIG

0,383

50

22

0,440

MÅTTLIG

0,24275

43,25

19

0,447

MÅTTLIG
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