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Sjöar och vattendrag är komplexa ekosystem med stor artdiversitet. Mångfalden bland mikrober 
och de processer de utför är enorm. Mikrober och deras aktiviteter är grunden för fungerande 
akvatiska ekosystem; vissa grupper av mikrober bidrar med primärproduktion av organiskt 
material, medan andra ombesörjer nedbrytning av organiskt material. Bakterier utgör också 
navet i många näringscykler i akvatiska system. Egenproduktionen inom akvatiska ekosystem är 
relativt stor, men överskuggas ändå i många fall av mängden terrestert producerat material som 
tillförs med avrinningen från land. Sjöar och vattendrag utgör endast en liten del av vår landyta, 
men med nyss nämnt faktum i åtanke inser man kanske att sjöekosystemen är nära förbundna 
med terrestra ekosystem och att det som händer runt omkring sjön kan ha en påverkan på 
näringsvävar i sjön. Många av de processer som sker i sjöar och vattendrag är således inte bara 
viktiga för att akvatiska system ska fungera, de är också viktiga för näringscykler och kolcykler 
i naturen som helhet.   

En stor del av det organiska material som produceras i sjön eller tillförs från omgivningarna, 
sedimenterar och utgör substrat för en hög bakterieproduktion vid sjöns botten. Under 
nedbrytningen av organiskt material i sedimenten frigörs bl.a. näringsämnen och koldioxid, 
samtidigt som bl.a. organiskt material, syre, nitrat och sulfat förbrukas. Näringsämnen som 
tidigare varit uppbundna i organiskt material blir på så sätt återigen tillgängliga för primär-
produktion. De flesta kemiska parametrar i sjövatten är till viss del styrda av bakterieaktivitet i 
sedimenten.  

Mitt arbete syftade till att skapa en uppfattning om hur mineralisering (i vardagligt tal 
nedbrytning) i sediment är distribuerad i djupprofiler av sediment. En infallsvinkel var också att 
försöka utröna vilka eventuella kemiska och fysikaliska faktorer som är viktiga för bakteriell 
mineralisering. I mina försök användes slutna system där intakta sedimentkärnor från olika 
djupnivåer i sedimenten inkuberades, med intentionen att kunna se vilken mineraliserings-
potential olika sedimentdjup har. Försöksuppställningen utformades så att inkuberingar av olika 
sedimentskikt gjordes i både oxiska och anoxiska förhållanden. Mineraliseringshastigheten 
uppskattades genom att mäta halten av löst organiskt kol, som genereras vid nedbrytning av 
organiskt material. 

Resultaten av mina försök antyder att större delen av mineraliseringen i sjösediment sker i 
ytskikten, vilket delvis kan förklaras med en hög abundans av aktiva bakterier i ytsediment och 
en högre tillgång till icke-processat organiskt material med goda egenskaper som substrat för 
bakterieproduktion. Syrgasexponering av annars syrgasfria djupa sedimentskikt (där 
bakterieabundansen är lägre och tillgången på för bakterieproduktion högkvalitativt substrat är 
lägre än i ytsediment) visade dock att tillgång till syre är den faktor som i grunden verkar 
kontrollera nedbrytning av organiskt material i sediment.    
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