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Sammanfattning  

Syftet med studien var att studera hur bakterioplanktonsamhället kortsiktigt påverkas av 
kalkning perioden direkt efter en kalkningsaktion. Ytvatten från fyra sura sjöar på det 
småländska höglandet och västkusten filtrerades med 0,2 μm-filter och behandlades med kalk 
eller NaOH så att pH höjdes till ~8. Ett kontrollprov bereddes också där ingen pH-höjning 
gjordes. Proverna inockulerades med bakterier (1 mL 0,45 μm-filtrat) från samma sjö som det 
filtrerade vattnet kom ifrån och inkuberades vid 15˚C, experimentet pågick i 9 dagar. Det var 
uppenbart att tillväxten påverkades av en hastig pH-höjning: bakterierna var i genomsnitt 
större men bakterieabundansen lägre i NaOH- och kalkbehandlade prover jämfört med 
kontrollprover vid experimentets slut. Vidare var fraktionen nanobakterier lägre i NaOH- och 
kalkbehandlade prover jämfört med kontrollprover vid experimentets slut. Så kallad 
obalanserad tillväxt inducerad av pH-höjningen kan förklara att medelcellvolymen var större i 
NaOH- och kalkbehandlade prover jämfört med kontrollprover - bakterierna satsade av någon 
anledning på att öka sin storlek istället för att dela sig. Att bakteriestorleken ökar direkt efter 
en pH-höjning är en ny upptäckt. Fler studier behövs dock för att se om detta är en generell 
respons. Eftersom det här experimentet var utformat som ett så kallat ”regrowth”-experiment 
utgör bakterietillväxten en indirekt indikator också på produktion och kolcykling. Resultatet 
antyder alltså att en nedsatt produktion och kolcylking är ett resultat av kalkning i det korta 
perspektivet. I det naturliga ekosystemet skulle kalkning därför kunna resultera i nedsatt 
bakteriell produktion och kolcylking perioden just efter kalkningsaktionen vilket direkt 
påverkar ekosystemets funktionalitet. Att bakterierna blir större efter kalkning skulle också 
kunna ha effekter i det naturliga ekosystemet. Heterotrofa bakterier kan spela en viktig roll 
som bas i näringskedjan (Hessen och Tranvik 1998) och en skiftning mot större 
medelcellvolymer kan göra bakterierna mer (eller mindre) tillgängliga för bakterivorer med 
förändringar i predationstryck som resultat (Jürgens 2002). Om bakteriesamhället är under 
”top-down”-kontroll skulle detta också kunna ha effekter på kolcyklingen i det akvatiska 
ekosystemet.  

Hessen, D. O. & Tranvik, L. J. 1998. Aquatic humic substances: ecology and biogeochemistry. Springer Verlag. 
Jürgens, K. & Matz, C. 2002. Predation as a shaping force for the phenotypic and genotypic composition of 

planktonic bacteria. Antonie van Leeuwenhoek 81: 413-434. 

1 Inledning 

1.1 Heterotrofa bakterier 

Heterotrofa bakterier är nedbrytare av organiskt material som genom sin aktivitet frigör 
näringsämnen som används av primärproducenter. De fyller en viktig funktion i det akvatiska 
ekosystemet genom sin roll som nedbrytare men kan också fungera som föda åt andra 
organismer t.ex. flagellater. Tillväxthastigheten hos heterotrofa bakterier bestäms av fysiska 
(t.ex. temperatur) såväl som kemiska och biologiska parametrar. På våra breddgrader kan 
under vinterhalvåret temperaturen begränsa bakteriernas tillväxt men tillgången på 
näringsämnen är annars den ofta limiterande faktorn. Tillgången på oorganiska näringsämnen 
(t.ex. P och N) såväl som organiska kolföreningar (DOM1) kan definiera tillväxten. I de flesta 
sjöar varierar bakterioplanktonabundansen mellan 500 och 10000 miljoner celler per liter 
vatten (Vrede 1997) och heterotrofa bakterier kan utgöra en stor del av den totala 
planktoniska biomassan, speciellt i oligotrofa och dystrofa sjöar (Hessen et al. 1990, Simon et 
al. 1992, Blomqvist et al. 1995). I genomsnitt uppgår den bakteriella produktionen som sker 
när bakterier fixerar DOM till ~30 % av primärproduktionen (Cole et al. 1988) men i många 
svenska sjöar utgör den en dominerande del av den totala produktionen. Särskilt i humösa 

                                                
1 ”Disolved organic matter”. 
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(dystrofa) sjöar där primärproduktion av alger missgynnas av den snabba ljusattenueringen 
men den goda koltillgången gynnar heterotrofa bakterier (Jansson et al. 2000) spelar 
heterotrofa bakterier en viktig roll som bas i näringskedjan och är av stor betydelse för 
ekosystemets funktion (Hessen och Tranvik 1998). Reducerad bakteriell aktivitet ger i 
förlängningen en reducerad återvinning av kol och näringsämnen (Grahn et al. 1974). Det är 
därför av stor betydelse för ekosystemet hur effektivt heterotrofa bakterier kan utnyttja 
tillgängligt organiskt material och tillväxa så att kol och oorganiska näringsämnen återförs till 
näringskedjan och kan utnyttjas av organismer i högre trofnivåer (Schindler et al. 1992, Bell 
och Tranvik 1993, Olsson och Petterson 1993).  

1.2 Kalkning 

Kalkning började användas i Sverige på 1970-talet (Svensson et al. 1995) och är idag den 
gängse metoden vid bekämpningen av antropogena försurningsprocessers negativa 
miljöpåverkan (Guhrén et al. 2007). Sedan 70-talet har 7500 sjöar, 11000 km vattendrag och 
1600 myrar kalkats (Svensson et al. 1995) det är 90 % av de försurade sjöarealerna i Sverige. 
Varje år sprids omkring 200000 ton kalk över svenska sjöar, vattendrag och våtmarker till en 
kostnad av 160 -170 miljoner kronor. Bedömningen om en sjö ska nykalkas eller inte utgår 
ifrån observerade förändringar i populationer av nyckelarter (oftast fisk- eller insektsarter) 
samt onaturliga förändringar i vattenkemin (pH, alkalinitet och 
aluminiumkatjonkoncentration). Om sådana förändringar ses kan en kalkningsaktion i 
restaurerande syfte påbörjas. Det vattenkemiska målet vid kalkning är att pH och 
aluminiumkatjonkoncentrationen i sjön efter kalkning aldrig ska vara på en nivå som skadar 
den naturliga floran och faunan; det vattenkemiska målet kan alltså variera mellan sjöar och 
målområden. Riktvärden för pH efter kalkning brukar ligga mellan 5,6 och 6,3 pH-enheter 
beroende på vilka arter som ska skyddas. Det är viktigt att inte naturligt sura sjöar kalkas 
eftersom målet med kalkning inte är att urskillningslöst höja pH i sura sjöar utan att återställa 
sjöar och vattendrag till naturliga förhållanden - i naturligt sura sjöar råder redan naturliga 
förhållanden (Naturvårdsverket 2002). 

Den främsta orsaken till försurning är nedfall av sura svavel- och kväveoxider men även 
skogsavverkning bidrar. Graden av försurningspåverkan beror inte bara på belastningen av 
surt nedfall, markens kapacitet att neutralisera syra spelar också en avgörande roll. Jordlagren 
i Sverige är ofta tunna och bergrunden består vanligen av svårvittrade bergarter som gnejs och 
granit som har en låg förmåga att neutralisera syra. Försurning av sjöar och vattendrag leder i 
förlängningen till att antalet växt- och djurarter minskar och många kräftdjur, mollusker och 
insekter (t.ex. dagsländelarver) försvinner redan efter små pH-sänkningar (till pH < 6). Hela 
ekosystemet drabbas och dess struktur och funktion kan förändras dramatiskt. För att 
motverka denna negativa försurningspåverkan kalkas altså många sjöar, vattendrag och 
våtmarker. Efter kalkning löses kalket upp och neutraliserar upplagrad syra samt erbjuder 
buffring mot framtida nedfall under en begränsad tidsrymd2. Försurningskänsliga organismer 
kan återkolonisera sjön eller vattendraget och restpopulationer fortleva men det kan ta lång tid 
innan balansen i ekosystemet är återställd. Kalkning kan också ha direkt negativa 
miljöeffekter; lavar och mossor försvinner när kalk hamnar på land vilket händer vid 
våtmarkskalkning och när strandnära ytor oavsiktligt kalkas vid sjökalkning. Vidare kan 
överkalkning leda till stora pH-ökningar som resulterar i oönskade samhällsskiftningar i 
ekosystemet. Kalkningens goda effektivitet i bevarandet av ”paraplyarter” som 
flodpärlmussla, lax, flodkräfta med mera gör ändå kalkning till ett fortsatt viktigt 
miljötekniskt instrument (Naturvårdsverket 2002). Men hur påverkar försurning och kalkning 

                                                
2 Vanligen omkring 1 år innan kalkningen måste göras om (Naturvårdsverket 2002). 
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den mikrobiella komponenten av det akvatiska ekosystemet? Hur påverkas bakteriell aktivitet, 
tillväxt, samhällsstruktur och kolcykling? 

1.3 Försurning och heterotrofa bakterier 

Det har visats att ett ooptimalt pH kan stressa bakterier, Leppard och Rao (1988) kunde se hur 
cellmembranets morfologi varierade med pH hos gram-negativa bakterier från sjövatten. En 
rad studier har också visat att försurning har en negativ effekt på mikrobiell aktivitet (t.ex. 
Bick och Drews 1973, McKinley och Vestal 1982, Rao och Dutka 1983) men andra studier 
har inte kunnat påvisa några negativa effekter av försurning (t.ex. Kolling och Hall 1982, 
Kelly et al. 1984, Gahnström och Andersson 1985, Schindler et al. 1986). Aktiviteten hos 
bakteriella extracellulära enzym kan vara ett hastighetsbegränsande steg i kolcyklingen. 
Benner et al. (1989) föreslog att mikrobiell nedbrytning av stora molekyler där extracellulära 
enzym är involverade påverkas mer negativt av lågt pH än nedbrytning av mindre molekyler. 
De kunde observera en långsam nedbrytning av stora polymerer på en plats som varit sur i 
10000 år och föreslog att extracellulär nedbrytning av makromolekyler aldrig anpassar sig till 
sura miljöer. Schoenberg et al. (1990) fann stöd för detta och kunde påvisa högre 
surhetskänslighet för nedbrytning av ”liganocellulosa” än kolföreningar som kom från alger. 
Bell och Tranvik (1993) menar dock att de upptäckter Schoenberg et al. (1990) fann inte kan 
överföras på naturliga system. En rad studier indikerar att -glukosidasaktiviteten3 är högre i 
basiska än i sura miljöer (King 1986, Mayer 1989, Chróst 1990, Chappell och Goulder 1994). 
Edling och Tranvik (1996) fann dock att det isolerade enzymet ( -glukosidas) hade ett pH-
optimum mellan 3,6 och 5,3 oberoende av från vilken sjö enzymet isolerats. Ett surt pH-
optimum för -glukosidas har också rapporterats tidigare (t.ex. Saha et al. 1994). Vid ett 
försök där bakterier från olika sjöar fick anpassa sig till olika pH-värden och där sedan -
glukosidasaktivitet mättes kunde Edling och Tranvik (1996) se att -glukosidasaktiviteten i 
prover från sura sjöar var maximal vid sura pH. I prover från basiska sjöar hade dock -
glukosidasaktiviteten inget distinkt pH-optimum utan var högt för en rad olika pH. I de 
basiska proverna ökade DOC4-tillgängligheten med ökande pH vilket kan förklara att hög -
glukosidasaktivitet observeras också vid höga pH. För att sammanfatta verkar det alltså råda 
viss oenighet i forskarvärlden kring effekterna av försurning på bakteriell aktivitet. Tranvik et 
al. (1994) kunde visa att försurning inom det pH område som vanligen observeras i svenska 
sjöar inte påverkar den mikrobiella aktiviteten i sedimenten nämnvärt bara bakteriesamhället 
fick tid att anpassa sig till rådande pH-förhållanden. De argumenterade att negativa effekter 
av försurning oftast detekteras vid experimentella försurningsförsök och att en förklaring till 
detta kan vara den surhetschock en sådan experimentell design ofta ger upphov i. En sådan 
häftig och distinkt surhetschock har inte någon motsvarighet i naturliga system. Vid försök 
och undersökningar av större mer naturliga system (t.ex. hela sjöar) under längre tidsrymder 
har inte negativa effekter av försurning på den bakteriella aktiviteten kunnat påvisas i samma 
utsträckning som i experimentella uppställningar (Bell och Tranvik 1993). Bakteriesamhället 
har i dessa undersökningar haft god tid att anpassa sig till de mer försurade förhållandena och 
kunnat bibehålla god aktivitet.   

1.4 pH och Samhällsstruktur 

Studier har visat att många akvatiska bakterier har en världsomgripande utbredning (Zwart et 
al. 2002, Hahn 2003) samtidigt som andra bakterier tycks förekomma exklusivt i vissa 
regioner (Papke et al. 2003, Whitaker et al. 2003). Det har visats att ekosystemets funktion 
kan kopplas till den genetiska strukturen på bakteriesamhället (Findlay et al. 2003). Storleken 

                                                
3 -glukosidas är involverat i nedbrytningen av DOM (Chróst 1990). 
4 ”Disolved organic carbon”. 
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och effektiviteten på mikrobiologiska processer är kopplad till sammansättningen av 
bakteriesamhället men i naturliga bakteriesamhällen finns en fylogenetisk och fysiologisk 
”buffert kapacitet”; så genetiskt skiljda samhällen kan funktionellt vara likvärdiga (Fernandéz 
et al. 2000). Ekosystemfunktioner som nedbrytning av organiskt material och produktion kan 
alltså vara oberoende av diversitet och fylogenetisk uppbyggnad eftersom det finns en stor 
samlad metabolisk kapacitet och fysiologisk diversitet i gruppen ”heterotrofa bakterier” 
(Groffman och Bohlen 1999). Detta gör också ekosystemet robust och kapabelt till att anpassa 
sig till stora livsmiljöförändringar (Langenheder et al. 2005). Både det ursprungliga 
bakteriesamhällets struktur och vattnets nya karaktär påverkar bakteriesamhällets genetiska 
utformning efter en störning av livsmiljön. Tåliga generalister och ”slumrande” specialister 
kan få dominerade roller efter en förändring av t.ex. substrat eller pH (Langenheder et al. 
2005) men det kan krävas lång tid5 innan ”slumrande” arter uppträder och har en betydande 
inverkan på bakteriesamhällets funktion efter en störning (Fenchel et al. 1997). Både 
fältstudier och experiment har visat att pH är en viktig reglerande faktor av bakteriesamhällets 
fylogenetiska struktur (Princic et al. 1998, Petterson och Bååth 2003, Langenheder et al. 2005, 
Lindström et al. 2005, Yannarell och Triplett 2005). Längden på ”lag-fasen” när bakterier 
inokuleras i ett nytt (mer basiskt) medium tycks bero på hur surt vatten bakterierna kommer 
ifrån, dvs. ju lägre pH bakterierna är vana vid desto längre är lag-fasen. Detta tyder på att 
bakteriesamhället i sura sjöar är starkt anpassat till en sur miljö och att det har svårt att snabbt 
skifta struktur och anpassa sig efter en pH-höjning (Langenheder et al. 2006). Särskilt tycks 
bakterier från sura humösa sjöar vara känsliga mot pH-höjningar och en lång lag-fas med 
nedsatt bakteriell aktivitet kan förväntas efter en kalkningsaktion i en sådan sjö. Det har visat 
sig att bakteriesamhällets sammansättning i svenska sjöar med kort omsättningstid i stor 
utsträckning kan bestämmas av import av bakterier från uppströms liggande 
bakteriesamhällen (Lindström et al. 2006). Om pH-förhållandena i tillrinningsområdet skiljer 
sig från de i sjön kan bakteriesamhället i sjön vara dåligt anpassat till de förhållanden som 
råder med en nedsatt funktion och aktivitet som resultat. Ett sådant scenario skulle kunna vara 
att en sjö är kalkad men omgivningarna okalkade. En nedsatt bakteriell aktivitet och 
kolcykling i sjön kan i ett sådant scenario förväntas då liten anpassning av samhällsstrukturen 
sker till de annorlunda förhållandena i sjön. Bakteriesamhället skulle så att säga vara kroniskt 
fast i ”lag-fasen” tills kalkningsaktionen upphör. 

1.5 Kalkning och heterotrofa bakterier 

Det är viktigt i vilket tidsperspektiv man betraktar effekter av pH-höjningar på 
bakterioplanktonsamhällen. I ett försök av Langenheder et al. (2005), där bakterier från olika 
sjöar inokulerades i steriliserat sjövatten av varierande ursprung och kemisk karaktär, tillväxte 
bakterier från en svagt sur humös sjö (Tvigölingen norr om Uppsala) ostadigt, inte alls, 
hämmat, eller med en förlängd lag-fas i vatten från sjöar med lägre TOC-koncentration och 
högre initialt pH. När bakterier från den humösa sjön återinokulerades i vatten från samma sjö 
tillväxte de dock normalt, detta trots att pH i det sterila vattnet höjdes efter sterilisering 
(autoklavering) från 6,82 till 8,09. Det tycktes ändå vara så att det oregelbundna 
tillväxtmönstret som kunde observeras hos bakterierna från den humösa sjön var ett resultat 
av höjningen av pH. Det kunde också styrkas i ett oberoende experiment, där bakterier från 
den humösa sjön inokulerades i glukosberikat artificiellt sjövatten med ett pH varierande 
mellan 8 och 10, att pH var orsaken till det oregelbundna tillväxtmönstret (S. Langenheder E. 
Lindström och L. Tranvik, opublicerade data). Ett pH högre än 9 påverkade tillväxten av 
bakterier från den humösa sjön mycket negativt. Edling och Tranvik (1996) kunde också se att 
bakterietillväxten i likartade kulturer påverkades av pH-manipulering och responsen varierade 

                                                
5 Upp till 4 månader för eukaryota mikrober (Fenchel et al. 1997). 
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även i detta experiment mellan olika sjöar. Dessa resultat tycks antyda att bakterier från 
humösa sjöar påverkas mycket negativt av en pH-höjning men Tranvik et al. (1994) menar att 
bakteriernas aktivitet är lika stor i kalkade som i okalkade försurade sjöar om bara 
bakteriesamhället får tid att anpassa sig till de nya förhållandena. En initiell kalkningschock 
där bakteriesamhället uppvisar en sänkt aktivitet är dock att vänta och uppkommer också i 
sjöar just efter kalkning (Gahnström 1988, G. Granström, W. Granéli och L. Tranvik 
opublicerade data). I det korta perspektivet påverkas alltså den bakteriella aktiviteten negativt 
av kalkning men i ett längre perspektiv där bakteriesamhället haft tid att anpassa sig så återgår 
den bakteriella aktiviteten till naturliga nivåer. Vad är då de långsiktiga effekterna (om det 
finns några) av kalkning på bakterioplanktonsamhällen och vad är effekterna på ekosystemet 
som helhet? 

Bell och Tranvik (1993) studerade effekter av försurning och kalkning på en rad 
mikrobiologiska parametrar. Sjövatten från en meso-humös sjö i ”mesocosms” om 1500 L 
behandlades på två olika sätt: pH-sänktes till 4,5 – 5 (med H2SO4 och HNO3), pH höjdes till 
7,5 - 8,5 (med CaCO3). En kontroll där pH låg på 6,5 -7 iordningställdes också. Författarna 
kunde inte se några konsekventa skillnader mellan behandlingarna på någon parameter som 
påverkar balansen mellan produktion och nedbrytning (t.ex. bakterieabundans och 
respiration). I en efterföljande jämförande studie av tio försurade meso-humösa sjöar av vilka 
fem var kalkade (medel-pH på 6,9) och fem okalkade (medel-pH på 5,2) kunde inte heller 
några signifikanta skillnader i mikrobiell metabolism upptäckas mellan sjöarna (Bell och 
Tranvik 1993). Bergström (1999) kunde däremot i en jämförande studie av kalkade och 
okalkade humösa sjöar och klarvattensjöar i motsats till Bell och Tranvik (1993) och Tranvik 
et al. (1994) se att bakterieabundansen i kalkade humösa sjöar var lägre än i okalkade humösa 
sjöar. Liksom Bell och Tranvik (1993) och Tranvik et al. (1994) såg också Bergstöm (1999) 
att skillnaden i bakterieabundans var liten mellan kalkade och okalkade klarvattensjöar. I sin 
studie såg också Bergström (1999) att bakteriestorleken i genomsnitt var större i de kalkade 
sjöarna än i de okalkade sjöarna något som hon menade kunde vara ett resultat av 
divergerande predationstryck och predatorsammansättning. Genomgående var 
fosforkoncentrationen lägre i de kalkade sjöarna än i de okalkade sjöarna vilket bara kunde 
förklaras som en effekt av kalkningen. Att det var en lägre fosforkoncentration i de kalkade 
humösa sjöarna ger en möjlig förklaring till de lägre bakterieabundanserna i dessa sjöar då 
fosfor kan vara ett tillväxtbegränsande näringsämne för akvatiska heterotrofa bakterier i 
humösa system med TOC6-koncentrationer < 15 mg/L (Jansson et al.1996). Tot-P/TOC-
kvoten samvarierade också med bakterieabundansen i de kalkade humösa sjöarna något som 
inte kunde ses i de kalkade klarvattensjöarna. Bakterieantalet skiljde sig heller inte mellan 
kalkade och okalkade klarvattensjöar. Detta antyder att bakterierna i klarvattensjöarna inte var 
fosforbegränsade utan kolbegränsade så fosforlimitering hämmade troligen inte 
bakterietillväxten i klarvattensjöarna medan bakterierna i de humösa sjöarna sannolikt var 
fosforlimiterade. Tot-N/Tot-P-kvoterna var högre i de kalkade sjöarna, samtliga kalkade 
humösa sjöar hade en Tot-N/Tot-P-kvot > 17 vilket är ett tecken på möjlig fosforbegränsning 
(Nürnberg och Shaw 1998). Tot-N/Tot-P-kvoter > 17 var dock vanliga även i de okalkade 
humösa sjöarna och i kalkade och okalkade klarvattensjöarna.  

Det är svårt att generalisera kring vilka effekter kalkning har på den bakteriella aktiviteten i 
naturliga system i ett långt perspektiv. Bakteriell tillväxt och aktivitet beror på en rad olika 
faktorer och det kan i studier av naturliga system vara svårt att isolera och studera en enskild 
parameters (pH) inverkan på bakteriesamhället. De i viss mån motstridiga resultat Bell och 
Tranvik (1993), Tranvik et al. (1994) och Bergstöm (1999) såg kan vara ett resultat av just 
detta. Det är också möjligt att indirekta effekter av kalkning (t.ex. sänkt P-koncentration eller 
                                                
6 ”Total organic carbon”. 
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samhällsskiftningar i andra delar av ekosystemet) har en större inverkan på bakteriesamhället 
än direkta effekter vilket gör det än mer problematiskt att generalisera. Negativa effekter på 
den bakteriella aktiviteten genom lägre fosforkoncentration och fosforbegränsning, en 
återgång till naturlig aktivitet efter en tid av anpassning eller en ökad bakteriell aktivitet på 
grund av förändringar i fytoplanktonsamhällets struktur är alla tänkbara utfall av en 
kalkningsaktion. 

De olika delarna av ett akvatiskt ekosystem är intimt sammanlänkade och om kalkning 
påverkar samhällsstrukturen hos primärproducenter eller i högre trofnivåer kan också 
bakteriesamhället indirekt påverkas. I ett försök där heterotrofa bakteriers förmåga att svara 
på förändrade näringsförhållanden och fluktuationer i övriga delar av den akvatiska 
näringsväven under försurade och kalkade förhållanden var tendensen den att bakterierna 
hade en större anpassningsförmåga efter kalkning. Den dominerande roll cyanobakterien 
Merismopedia tenuissima

7 spelade under försurade förhållanden minskade mängden 
tillgängligt kol och undertryckte troligtvis därigenom tillväxten av heterotrofa bakterier. 
Merismopedia tenuissima utsöndrar lite DOM jämfört med andra fytoplankton så bakterierna 
var troligen kolbegränsade under försurade förhållanden (Bell och Tranvik 1993). Vrede 
(1997) kunde in en studie av hur bakteriesamhället reagerade på nykalkning i sjön Njupfatet 
också se hur Merismopedia tenuissima minskade efter kalkning och bakteriebiomassan under 
sommaren ökade efter kalkning. Högre bakteriell produktion och bättre förmåga att svara på 
näringstillsatser (N och P) kunde också ses efter kalkning. Det kunde fastställas att 
förändringen i pH orsakad av kalkningen inte hade någon direkt effekt på 
bakteriepopulationens produktion och biomassa8. Vrede (1997) föreslog att Cyanobakterien 
kan ha konkurrerat effektivt om P som sedan lagrats i cellen vilket undertryckte tillväxten hos 
både heterotrofa bakterier (fosfor eller kolbegränsning) och andra fytoplankton 
(fosforbegränsning) men föreslog också att den negativa effekt Merismopedia tenuissima 
hade på mängden heterotrofa bakterier kan bero på att den utsöndrar någon form av gift. 
Indirekta effekter av försurning och kalkning så som förändrad tillgång på kolkällor, till 
exempel på grund av skiftningar i fytoplanktonsamhället eller förändringar i tillförseln av 
allochtont kol, kan möjligtvis också påverka den genetiska kompositionen och strukturen på 
akvatiska bakteriesamhällen. Detta behöver inte påverka det kvantitativa kolflödet i 
kolcyklingen (Bell och Tranvik 1993) men kan göra det (Vrede 1997). Indirekta effekter av 
kalkning kan alltså ha en mycket stor inverkan på bakterioplanktonsamhället med förändrade 
bakterieabundanser och aktivitet som resultat. 

1.6 Målsättning 

Den bakteriella aktiviteten, produktionen och tillväxten tycks kortsiktigt påverkas negativt av 
en snabb pH-höjning och särskilt bakterier från sura humösa sjöar verkar vara känsliga för 
kalkning (Langenheder et al. 2005). De långvariga effekterna av kalkning är mer oklara, 
samhällsstrukturen förändras med tiden och god aktivitet och produktion kan förväntas efter 
en tid av anpassning (Bell och Tranvik 1993). Men inte bara pH avgör hur bakteriesamhället 
påverkas av kalkning, indirekta effekter av kalkning på näringsförhållanden och skiftningar i 
samhällsstrukturen hos andra organismgrupper i ekosystemet har visats kunna påverka 
bakteriesamhällets aktivitet och struktur dramatiskt (Bell och Tranvik 1993, Vrede 1997, 
Bergström 1999). Vidare kan en kort omsättningstid i den kalkade sjön och ett 
tillrinningsområde där bakteriesamhället är anpassat till mycket annorlunda förhållanden 

                                                
7 Föredrar svagt sura pH (Vrede 1997). 
8 När försök gjordes på våren innan Merismopedia tenuissima intagit en dominerande roll i fytoplankton 
samhället kunde kunde inga skillnader i responsen på tillsatser av N och P upptäckas mellan kalkade och 
okalkade förhållanden (K Vrede opublicerade data). 
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potentiellt innebära att den bakteriella aktiviteten är nedsatt så länge kalkningsaktionen fortgår 
(Lindström et al. 2006). Med så många olika faktorer som kan påverka den bakteriella 
aktiviteten och strukturen på samhället i naturliga system är det viktigt att experimentellt 
fastställa hur pH i sig påverkar bakteriesamhället. De undersökningar som gjorts på området 
är huvudsakligen inriktade på effekter av försurning och inte kalkning och många av de mer 
riktade studierna på området är gjorda för många år sedan. Resultaten i flera studier motstrider 
varandra och kunskapsläget inom området är inte det bästa. Då bakteriesamhällets roll i 
ekosystemet inte kan överdrivas och effekter av en nedsatt bakteriell aktivitet påverkar alla 
delar av den akvatiska näringsväven är det av stor vikt att fastställa vilka effekter en 
kalkningsverksamhet som påverkat 90 % av Sveriges försurade sjöar och vattendrag har på 
den bakteriella komponenten av det pelagiska ekosystemet. Målsättningen med den här 
studien är att fenomenologiskt undersöka hur kalkning påverkar bakteriesamhällets struktur 
och funktion i det korta perspektivet. Arbetshypoteser är: 

1) Bakteriernas funktion påverkas negativt av en kraftig pH-höjning (med avseende på 
tillväxt, tillväxteffektivitet och DOC-utnyttjande). 

2) Artsammansättningen förändras successivt efter en kraftig pH-höjning och samhällets 
funktion återgår långsamt till det normala. 

2 Material och metoder 

2.1 Prover och experimentutformning. Ytvatten från fyra sjöar på det småländska höglandet 
och västkusten, som ingår i den nationella miljöövervakningen insamlades under perioden 15-
19 april 2007. Då bakterieabundansen i sjöar beror på koncentrationen kol och näringsämnen i 
vattnet (Tranvik 1989) indelades sjöarna i två grupper: de försurade sjöarna Härsvattnet och 
Stora Tresticklan har ett stort siktdjup, låg TOC-koncentration och är relativt näringsfattiga 
medan de naturligt sura sjöarna Älgarydssjön och Rotehogstjärnen har ett lågt siktdjup, hög 
TOC-koncentration och är relativt näringsrika, alla är de sjöar med ett lågt pH (tabell 1). 
 
Tabell 1. Några kemiska parametrar för sjöarna som undersöktes (data från Inst. för miljöanalys, SLU). 

Namn 
Medel- 
pH 

Medel-
TOC 
(mg/L) 

Medel-
Siktdjup 
(m) 

Medel-
Tot-N 
( g/L) 

Medel-
Tot-P 
( g/L) x-koordinat y-koordinat 

Medel-
Alk./Acid 
(mekv/l) 

Härsvattnet 4,6 3,2 9 350 3,9 6439140 1276980 -0,043 

Stora Tresticklan 4,8 5,8 3,6 389 5,5 6552090 1269370 -0,033 

Älgarydssjön 5,5 13,7 1,9 712 18,3 6339890 1407310 -0,0025 

Rotehogstjärnen 5,5 12,2 2,2 423 14,3 6529020 1257830 0,0004 

 
Vattnet filtrerades först med ett 0,45 m filter (Cellulose acetate filter från Sartorius AG®) 
och sedan med ett 0,2 m filter (Supor® Membrane disc filter från Poll®). 0,45 m-filtrering 
avlägsnar högre organismer som flagellater medan bakterierna slipper igenom och 0,2 m-
filtrering steriliserar vattnet genom att avlägsna också bakterier. Filtreringen av vattnet 
gjordes 24 – 25 april 2007 men experimentet startades inte förrän 3 maj 2007. Vattnet stod 
alltså filtrerat i ~8 dagar mellan filtrering och experimentstart och förvarades under denna 
period i ett kylrum (5 ˚C). Syrgasflaskor (114 mL) fungerade som experimentkärl och fylldes 
upp med 0,2 m-filtrerat vatten, två olika behandlingar och en kontroll per sjö gjordes:  

1. Sjövattnet fick en tillsats av kalklösning (uppslamning). 365 μL av kalklösning med en 
koncentration på 10 g/L tillsattes vilket höjde pH till ~8.  

2. Sjövattnet fick en tillsats av NaOH, en tillsats på 500 μL av NaOH med 
koncentrationen 0,025 M vilket höjde pH till ~8.  

3. En kontroll där ingen pH höjande tillsats gjordes.  
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I figur 1 visas mer grafiskt experimentutformningen. 
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Figur 1. I 0,2 m-filtrerat vatten från fyra olika sjöar höjdes pH med kalk eller NaOH till ~8. Vidare gjordes en 
kontroll som inte fick någon pH-höjande tillsats. Alla prover fick en 1 mL tillsats av 0,45 m-filtrat 
(bakterieinokulum). Proverna inkuberades vid en temperatur på 15 °C och provtagningar gjordes efter 2, 22, 70, 
118, 166 och 216 timmar, experimentet pågick därmed i totalt 9 dagar. pH, Bakterieabundans, medelcellvolym, 
biomassa och produktion mättes vid varje provtagningstillfälle medan alkalinitet, TOC-koncentration, tot-N-
koncentration och tot-P-koncentration analyserades före experimentet och vid det sista provtagningstillfället.  

NaOH-behandlingen gjordes för att direkta pH-effekter av kalktillsatsen skulle kunna 
identifieras. Kalkdoser och NaOH-doser beräknades enligt de riktvärden för planering av 
kalkningsaktioner som står i Naturvårdsverkets (2002) handbok för kalkning av sjöar och 
vattendrag. Liknande doser (medelkalkdoser) angavs också av Wilander et al. (1995) i en 
vattenkemisk undersökning av ett antal kalkade sjöar på västkusten. En titrering av filtrerat 
sjövatten gjordes för att säkerställa att doserna gav en acceptabel pH-ökning men pH-
höjningen i de behandlade proverna blev ändå något högre än vad man normalt observerar vid 
sjökalkning (Naturvårdsverket 2002). Det kalk som användes var vanligt trädgårdskalk i 
fraktionen 0-0,5 mm med en CaCO3 halt på ~50 % från Nordkalk®. Vid sjökalkning används 
också kalk i fraktionen 0-0,5 mm (Naturvårdsverket 2002) och Nordklak är en av de största 
leverantörer av kalk i Sverige. Totalt 12 olika behandlingar gjordes och 8 provtagningar per 
behandling ger totalt 96 flaskor. Till alla flaskor tillsattes 1 mL bakterieinokulum dvs. 1 mL 
sjövatten från 0,45 m filtratet. Proverna inkuberades i mörker vid en temperatur på 15 °C 
och provtagningar gjordes efter 2, 22, 70, 118, 166 och 216 timmar. Experimentet pågick i 
totalt 9 dagar. Flaskorna ”slaktades” vid provtagningen så varje individuell flaska provtogs 
bara en gång. 6 flaskor per behandling användes till analys av pH, bakterieabundans, 
produktion, biomassa och bakteriestorlek. Prover fixerades också för undersökning av 
bakteriesamhällets sammansättning med TRFLP-analys men av tidsskäl analyserades inte 
dessa.  

2.2 pH mättes med en pH-meter (Crison® micropH 2001) vid varje provtagningstillfälle. 

2.3 Alkalinitet analyserades enligt de standardmetoder som används vid Institutionen för 
miljöanalys på SLU (Wilander et al. 1998). Obehandlat (men filtrerat) vatten från de fyra 
sjöarna samt de behandlade proverna vid experimentets slut (efter 216 h) analyserades. 

2.4 Tot-P mättes spektrofotometriskt vid  = 882 nm efter att all fosfor överförts till PO4
3- 

genom oxidation med kaliumpersulfat vid 120°C i autoklav. Obehandlat (men filtrerat) vatten 
från de fyra sjöarna samt de behandlade proverna vid experimentets slut (efter 216 h) 
analyserades. Bara ett replikat per prov gjordes men kalibreringsprover och blankprov är 
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baserade på 2 mätningar. Absorbansen är linjärt korrelerad med PO4
3--koncentrationen i det 

absorbansområde värdena låg i så tot-P kunde beräknas från en kalibreringskurva baserad på 
en känd PO4

3--koncentration och origo med hjälp av riktningskoefficienten (fastställd i 
Microsoft Excel®) efter att blank-värdet dragits bort. (Menzel och Corwin 1965) 

2.5 Tot-N mättes spektrofotometriskt vid 1 = 220 nm och 2 = 275 nm efter att all kväve 
överförts till NO3

- genom oxidation med kaliumpersulfat vid 120°C i autoklav. Obehandlat 
(men filtrerat) vatten från de fyra sjöarna samt de behandlade proverna vid experimentets slut 
(efter 216 h) analyserades. Bara ett replikat per prov gjordes men kalibreringsprover och 
blankprov är baserade på 2 mätningar. A220 – A275 beräknades och en kalibreringskurva 
baserad på 5 kända EDTA-koncentrationer upprättades (NO3

--koncentrationen är linjärt 
korrelerad med A220 – A275 i det absorbansområde som proverna låg i). Med hjälp av 
riktningskoefficienten och skärningspunkten med y-axeln (fastställda i Microsoft Excel®) 
kunde tot-N-koncentrationen beräknas efter att blank-värdet dragits bort. (Crumplon et al. 
1992) 

2.6 TOC analyserades med en TOC-analysator (TOC-5000 från Shimadzu®). Proverna mättes 
i 3-5 omgångar beroende på om variationen i mätningen understeg eller översteg 2 % (fler 
mätningar vid högre variation). Apparaten surgör proverna så att allt inorganiskt kol vädras ut 
och TOC-koncentrationen kan mätas. TOC-koncentrationen mäts med en IR-detektor under 
katalytisk förbränning av provet vid 680°C. Obehandlat (men filtrerat) vatten från de fyra 
sjöarna samt de behandlade proverna vid experimentets slut (efter 216 h) analyserades. Bara 
ett replikat per prov gjordes men kalibreringsprover och blankprov är baserade på 2 
mätningar. En kalibreringskurva kunde upprättas från värden på kända TOC koncentrationer 
och med hjälp av riktningskoefficienten och skärningspunkten med y-axeln (fastställda i 
Microsoft Excel®) kunde TOC-koncentrationen beräknas efter att blank-värdet dragits bort. 

2.7 Bakterieabundans mättes med epiflourecence mikroskopi med ”Acridine orange-staining” 
(Hobbie et al. 1977). Prover för bakterieabundansanalys togs vid varje provtagningstillfälle, 
20 ml prov fixerades med 2 ml filtersteriliserad formaldehyd (10 %). Från varje provflaska 
filtrerades 3 ml prov på ett 0,22 μm-”nucleopore-filter” (Polycarbonate filter, black från 
Osmonics® inc.). Under excitation med blått ljus kunde bakterierna räknas i mikroskop och 
totalt räknades minst 200 bakterieceller i minst 20 fält för varje prov. 

2.8 Medelcellvolym bestämdes i mikroskop på de preparat som iordningställts i samband med 
bakterieabundansanalysen (se ovan). Storleken på minst 100 slumpmässigt utvalda bakterier 
uppskattades för varje prov och de kunde indelas i olika storlekskategorier. De individuella 
cellvolymerna beräknades enligt formlerna för de geometriska figurer bakterierna efterliknade 
(klot eller cylinder med hemisfäriska ändar). Medelcellvolymen beräknades då volymerna av 
de olika storleksgrupperna av kocker och stavar adderades och sedan dividerades med det 
totala antalet storleksbedömda bakterier. Beräkningarna gjordes i ett Microsoft Excel®-ark 
tillhandahållet av Jan Johansson vid limologiska institutionen på Uppsala universitet. 

2.9 Biomassa kunde beräknas genom en multiplikation av bakterieabundansvärdena och 
medelcellvolymsvärdena (densiteten antogs vara 1g/cm3). 

2.10 Bakterieproduktion bestämdes genom inkorporering av radioaktivt (C14) leucin (Simon 
och Azam 1992). 10,5 μL spädd isotop (10 ggr spädning) tillsattes i alla prov så att en 
slutgiltig leucinkoncentration på 100 nM uppnåddes. Prover för bakterieproduktionsanalys 
togs vid alla provtagningstillfällen och två replikat för varje prov samt en blank gjordes. Olika 
centrifugrör användes vid olika tillfällen: vid de två första analystillfällena (2 h och 22 h) 
användes 2 mL mikrocentrifugrör med skruvkork med annars 2 mL mikrocentrifugrör med 
”safe seal”, olika standards bereddes dock för de olika rören. Proverna inkuberades under en 
timme vid 15°C innan tillsats av TCA. Tvättningen bestod av 2 TCA (5 %) tvättningssteg och 
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en avslutande tvättning med 80 % EtOH. Radioaktiviteten mättes med en scintilationsräknare 
(Tri-carb 2100TR från Pacard®). Disintegrationerna räknades i 10 minuter/prov eller tills en 
lägre variation än 0,5  uppnåtts i mätningen. 

2.11 Statistisk data behandling. Till de flesta statistiska analyser användes en tvåfaktors 
ANOVA utan replikation. Jämförelser gjordes på 0,05-signifikansnivå och beräkningarna 
utfördes av dataprogrammet Microsoft Excel®. Om signifikanta skillnader upptäcktes med 
tvåfaktors ANOVA utan replikation användes ett t-test (antagande samma varians i 
behandlingarna) för att identifiera mellan vilka behandlingar de signifikanta skillnaderna 
manifesterades. Jämförelser gjordes också här på 0,05-signifikansnivå och beräkningarna 
utfördes av dataprogrammet Microsoft Excel®. 

3 Resultat 

3.1 pH 

En tydlig trend är att pH i de kalkbehandlade vattenproverna steg sakta men stadigt de första 
100-150 timmarna av experimentet för att sedan stabiliseras på en högre nivå, de NaOH 
behandlade provernas pH steg kraftigt omedelbart efter NaOH-tillsats för att sedan under 
experimentets gång sjunka något (figur 2). pH i NaOH-behandlat vatten från Älgarydssjön 
(figur 2d) ökade minst av alla behandlade prover; som högst uppmättes ett pH på 7,59 (efter 
22 h) och som minst 7,08 (efter 166 h). I tabell 2 är medelvärden på pH för de olika 
behandlingarna och sjöarna redovisade samt max- och min-värden för respektive behandling. 
I bilaga 1.1 är alla uppmätta pH-värden (dvs. rådata bakom figur 2) redovisade. 
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a) pH-förändring i prover från Härsvattnet.  
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b) pH-förändring i prover från Stora tresticklan. 
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c) pH-förändring i prover från Rotehogstjärnen. 
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d) pH-förändring i prover från Älgarydssjön. 

Figur 2. pH-förändringen under experimentets gång. De kalkbehandlade provernas pH steg sakta men stadigt de 
första 100-150 timmarna av experimentet för att sedan stabiliseras på denna nivå, de NaOH behandlade 
provernas pH steg kraftigt omedelbart efter NaOH-tillsats för att sedan under experimentets gång sjunka något i 
pH. Hv = Härsvattnet, Sttr = Stora tresticklan, Rhtj = Rotehogstjärnen, Älg = Älgarydssjön. 
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Tabell 2.  Medelvärden på pH för de olika behandlingarna och sjöarna samt max- och min-värden för respektive 
behandling. Hv = Härsvattnet, Sttr = Stora tresticklan, Rhtj = Rotehogstjärnen, Älg = Älgarydssjön. 

Behandling 
Medelvärde 
(N = 6) Max Min 

Hv-kontroll 4,76 5,04 4,5 
Hv-kalk 7,93 8,6 6,59 
Hv-NaOH 8,10 8,6 7,77 
Sttr-kontroll 4,69 4,88 4,57 

Sttr-kalk 8,08 8,7 6,69 
Sttr-NaOH 7,83 8,16 7,34 
Rhtj-kontroll 4,89 5,15 4,77 
Rhtj-kalk 7,93 8,48 7 
Rhtj-NaOH 7,40 7,77 7,11 
Älg-kontroll 4,87 4,99 4,8 
Älg-kalk 7,72 8,13 6,93 
Älg-NaOH 7,34 7,59 7,08 

3.2 Vattenkemi 

Alkaliniteten var låg i samtliga sjöar innan experimentets början – negativa alkalinitetsvärden 
(s.k. aciditet) kunde uppmätas (figur 3). Dessa värden stämmer väl överens med tidigare 
uppmätta medel-alkalinitetsvärden (tabell 1). Alkaliniteten i kontrollproverna vid 
experimentets slut var något högre än i det obehandlade vattnet. Kalktillsatsen resulterade 
som väntat i en drastisk alkalinitetsökning och även i NaOH-behandlade prover kunde en klar 
alkalinitetsökning observeras. 
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Figur 3. Alkalinitetsvärden för vattnet från de olika sjöarna. Alkaliniteten mättes före experimentet och efter de 
olika behandlingarna vid experimentets slut. Hv = Härsvattnet, Sttr = Stora tresticklan, Rhtj = Rotehogstjärnen, 
Älg = Älgarydssjön.  

TOC-koncentrationer för de fyra sjöarna uppvisade liten spridning och låg mellan 5,5 mg/l 
(Härsvattnet) och 13,6 mg/l (Älgarydssjön, figur 4 och tabell 3). Värdena överensstämmer 
också väl med de medel-TOC-värden som uppmätts i sjöarna tidigare (tabell 1) men i 
klarvattensjöarna Härsvattnet och Stora tresticklan är TOC-koncentrationen något högre än de 
värden som uppmätts inom miljöövervakningen. 
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Figur 4. TOC-koncentrationerna överensstämmer väl med de medel-TOC-värden som uppmätts tidigare i 
sjöarna och värdena är väl samlade. Hv = Härsvattnet, Sttr = Stora tresticklan, Rhtj = Rotehogstjärnen, Älg = 
Älgarydssjön.  

Tot-N-koncentrationerna uppvisade ganska stor spridning inom sjöarna (figur 5 och tabell 3). 
Tot-N-koncentrationen (medelvärde) var lägst i Härsvattnet (243 μg/L) och högst i 
Älgarydssjön (569 μg/L). Värdena överensstämmer tämligen väl med de medel-tot-N-
koncentrationer som tidigare uppmätts i sjöarna (tabell 1). 
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Figur 5. Tot-N-koncentrationerna uppvisade ganska stor spridning inom sjöarna men värdena överensstämmer 
ändå ganska väl med de medel-tot-N-koncentrationer som tidigare uppmätts i sjöarna. Hv = Härsvattnet, Sttr = 
Stora tresticklan, Rhtj = Rotehogstjärnen, Älg = Älgarydssjön. 

Tot-P-koncentrationerna uppvisade mycket stor spridning inom sjöarna (figur 6 och tabell 3). 
Medelvärdena för tot-P-koncentrationerna i klarvattensjöarna Härsvattnet och Stora 
tresticklan är högre än normalt medan medelvärdena för tot-P-koncentrationerna i de humösa 
sjöarna Rotehogstjärnen och Älgarydssjön är på en nivå under det tidigare uppmätta 
medelvärdet inom miljöövervakningen (tabell 1). Trenden tycks också vara den att tot-P-
koncentrationen i vattnet före experimentet är lägre än efter kalkbehandlingen (figur 6). 
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Figur 6. Tot-P-koncentrationen i de olika sjöarna innan experimentstart och för de olika behandlingarna efter 
inkuberingarna, värdena varierade mycket inom sjöarna. Hv = Härsvattnet, Sttr = Stora tresticklan, Rhtj = 
Rotehogstjärnen, Älg = Älgarydssjön. 

Tot-N/Tot-P-kvoten är hög både i klarvattensjöarna Härsvattnet och Stora tresticklan och de 
humösa sjöarna Rotehogstjärnen och Älgarydssjön (tabell 3). I bilaga 2 är alla uppmätta 
Alkalinitetsvärden, TOC-koncentrationer, tot-N-koncentrationer, tot-P-koncentrationer 
redovisade (dvs. rådata bakom figur 3, figur 4, figur 5, figur 6 och tabell 3). 

Tabell 3. Medelvärden (N = 4) på TOC-koncentration, tot-N-koncentration, tot-P-koncentration och Tot-N/Tot-
P i de olika sjöarna. Spridningen på medelvärdet är också redovisad. 

 TOC-
koncentration 
(mg/L) 

Tot-N-
koncentration 
(μg/L) 

Tot-P-
koncentration 
(μg/L) 

Tot-N/Tot-
P 

Härsvattnet 5,5 (  = 0,9) 243 (  = 80) 8,3 (  = 4,9) 29 
Stora tresticklan 9,1 (  = 1,1) 418 (  = 172) 8,5 (  = 1,9) 49 
Rotehogstjärnen 11,0 (  = 1,5) 411 (  = 129) 11,4 (  = 8,1) 36 
Älgarydssjön 13,6 (  = 1,2) 569 (  = 92) 9,1 (  = 1,1) 63 

3.3 Bakterieabundans 

Bakterieabundansen ökade med tiden för alla behandlingar (figur 7). Bakterieabundansen 
efter 118 h har tagits bort i figuren då bakterierna inte räknades på samma sätt i denna 
provtagningspunkt, det var den första provtagningspunkten som räknades och många av de 
minsta bakterierna ignorerades. Den största ökningen i bakterieabundans kunde ses i ”Hv-
kontroll”, kontrollen för Härsvattnet, där bakterieabundansen ökade med hela ~850 % från 
första provtagningstillfället (efter 2 h) till sista provtagningstillfället (efter 216 h). Minst 
ökning kunde ses i ”Älg-NaOH”, NaOH behandlingen av vatten från Älgarydssjön (175 % -
ökning), och många behandlingar gav en ökning i bakterieabundans på ~200 % (figur 8 och 
tabell 4). Även bakterieabundansen vid experimentets början bestämmer utgången på den här 
typen av jämförelser och den var generellt hög och varierade mellan 500000 till 1400000 
celler/ml i de olika behandlingarna (figur 8). Ökningen över tiden kan ses som ett mått på 
antalet celldelningar så resultatet är därför ändå intressant. Kontroll-prover hade generellt den 
högsta bakterieabundansen vid experimentets slut men även i NaOH-provet  från 
Älgarydssjön var bakterieabundansen högre än i de flesta andra proverna. I bilaga 3 är rådata 
bakom figur 7 och 8 presenterade. 
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a) Bakterieabundansutveckling i prover från Härsvattnet. 
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b) Bakterieabundansutveckling i prover från Stora tresticklan. 

0

1

2

3

4

5

6

0 50 100 150 200 250

Tid (h)

M
il

jo
n

e
r 

b
a

k
te

ri
e

r/
m

l

Rhtj-kontroll

Rhtj-kalk

Rhtj-NaOH

 
c) Bakterieabundansutveckling i prover från Rotehogstjärnen. 
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d) Bakterieabundansutveckling i prover från Älgarydssjön. 

Figur 7. Bakterieabundansen som en funktion av inkubationstid i de fyra sjöar som undersöktes. 
Bakterieabundansen ökade med tiden för alla behandlingar  men den största ökningen kunde ses i 
kontrollproverna. Hv = Härsvattnet, Sttr = Stora tresticklan, Rhtj = Rotehogstjärnen, Älg = Älgarydssjön.  
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Figur 8. Bakterieabundanser vid experimentets början (efter 2 h) och slut (efter 216 h). Kontroll-prover hade 
generellt den högsta bakterieabundansen vid experimentets slut men i Älgarydssjön var NaOH-provet 
jämbördigt. Hv = Härsvattnet, Sttr = Stora tresticklan, Rhtj = Rotehogstjärnen, Älg = Älgarydssjön. 

Tabell 4. Den procentuella ökningen i bakterieabundans mellan experimentets början och slut. Hv = Härsvattnet, 
Sttr = Stora tresticklan, Rhtj = Rotehogstjärnen, Älg = Älgarydssjön. 

Behandling Ökning (%) 
Hv-kontroll 856 
Hv-kalk 377 
Hv-NaOH 410 
Sttr-kontroll 510 
Sttr-kalk 181 
Sttr-NaOH 226 
Rhtj-kontroll 666 
Rhtj-kalk 262 
Rhtj-NaOH 204 
Älg-kontroll 200 
Älg-kalk 195 
Älg-NaOH 175 

 
En tvåfaktors ANOVA utan replikation för bakterieabundanserna vid sista 
provtagningstillfället (216 h) visar på signifikanta skillnader (0,05-signifikansnivå, N = 12) 
mellan bakterieabundanserna för de olika behandlingarna (p = 0,018) men någon signifikant 
skillnad mellan sjöar kan inte ses (Tabell 5). Vid experimentets början kan inga signifikanta 
skillnader vare sig mellan behandlingar eller mellan sjöar ses så den signifikanta skillnaden i 
bakterieabundans vid experimentets slut är ett resultat av en förändring. Om bara NaOH- och 
kalkproverna jämförs vid sista provtagningstillfället med en tvåfaktors ANOVA utan 
replikation (0,05-signifikansnivå, N = 8) kan inga skillnader mellan sjöar eller behandlingar 
ses (tabell 5). Om inte ”sjö” påverkar bakterieabundansen signifikant (tabell 5) kan ett t-test 
göras på behandlingarna vid sista provtagningstillfället. Analys med ett ensidigt t-test 
(antagande samma varians i behandlingarna) visade att kalkproverna och NaOH-proverna 
hade en signifikant lägre bakterieabundans än kontrollproverna vid det sista 
provtagningstillfället (0,05-signifikansnivå, N = 8). När kalkproverna och NaOH-proverna 
jämfördes med varandra kunde inga signifikanta skillnader ses (tabell 6).       
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Tabell 5. p-värden för jämförelser av bakterieabundans mellan behandlingar och mellan sjöar vid experimentets 
början och slut med tvåfaktors ANOVA utan replikation (Df = 11, N = 12 i de två övre analyserna, Df = 7, N = 8 
i den undre analysen). 

 Mellan behandlingar Mellan sjöar 
Början på experiment (2 h) 0,4 0,14 
Slutet på experiment (216 h) 0,018 0,12 
Bara NaOH- och Kalkprover 
vid slutet på experiment  

0,83 0,067 

 

Tabell 6. p-värden för jämförelser av bakterieabundans mellan behandlingarna vid experimentets slut ensidigt t-
test (antagande samma varians i behandlingarna, 0,05-signifikansnivå, N = 8, Df = 6). Kalkproverna och NaOH-
proverna hade en signifikant lägre bakterieabundans än kontrollproverna vid det sista provtagningstillfället. 

 p-värde  
Kontroll vs. Kalk  0,025 

Kontroll vs. NaOH  0,022 

Kalk vs. NaOH  0,46 

3.4 Filtreringar 

Bakterieabundansen i det filtrerade vattnet var oväntat högt även i det vatten som filtrerats 
genom filter med 0,2 μm-porstorlek och som därmed borde vara sterilt. Vattnet filtrerat 
genom 0,2 μm-filter innehöll dock nästan uteslutande mycket små bakterier i 
storleksordningen  0,2 μm vilket indikerar att filtreringen fungerat. I vatten filtrerat genom 
filter med 0,45 μm porstorlek (inokulum) fanns större bakterier men medelcellvolymen var 
ändå låg (Tabell 7). 

Tabell 7. Bakterieabundans och bakteriernas medelcellvolymer i det filtrerade vattnet. Bakterieabundansen i det 
filtrerade vattnet var stor även i det vatten som filtrerats genom filter med 0,2μm-porstorlek och som borde vara 
sterilt. Hv = Härsvattnet, Sttr = Stora tresticklan, Rhtj = Rotehogstjärnen, Älg = Älgarydssjön.  

Filtrering 
(porstorlek) 

Miljoner 
bakterier/ml 

Medelcellvolymer 
(μm3) 

Hv-0,2μm 1,0 0,0085 
Hv-0,45μm 1,5 0,018 
Sttr-0,2μm 1,85 0,0095 
Sttr-0,45μm 3,0 0,012 

Rhtj-0,2μm 1,95 0,011 
Rhtj-0,45μm 2,15 0,020 
Älg-0,2μm 1,25 0,011 
Älg-0,45μm 4,5 0,036 

3.5 Bakteriestorlek och biomassa 

En betydande del av antalet räknade bakterier (omkring hälften) var kockoidala nanobakterier 
i storleksordningen  0,2 μm. Figur 9 åskådliggör skillnader i fraktionen bakterier i 
storleksordningen  0,2 μm mellan behandlingar och sjöar vid experimentets början (efter 2 h) 
och slut (efter 216 h). Vid experimentets början fanns en signifikant skillnad i fraktionen 
nanobakterier mellan sjöarna (p = 0,031) men inte mellan behandlingarna, det visade analys 
med tvåfaktors ANOVA utan replikation (0,05-signifikansnivå, N = 12). Vid experimentets 
slut fanns en signifikant skillnad i fraktionen nanobakterier mellan behandlingarna (p = 0,038) 
men inte mellan sjöarna. Den signifikanta skillnaden i fraktionen nanobakterier mellan 
behandlingar vid experimentets slut är alltså ett resultat av en förändring. Tabell 8 visar p-
värden för de båda analyserna. Om inte ”sjö” påverkar fraktionen bakterier i 
storleksordningen  0,2 μm signifikant (tabell 8) kan ett t-test göras på behandlingarna vid 
sista provtagningstillfället. Analys med ”one tailed” t-test (antagande samma varians i 
behandlingarna) visade att fraktionen bakterier i storleksordningen  0,2 μm var signifikant 
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lägre i kalkproverna och NaOH-proverna än i kontrollproverna vid det sista 
provtagningstillfället (0,05-signifikansnivå, N = 8). När kalkproverna och NaOH-proverna 
jämfördes med varandra avslöjade analysen inga signifikanta skillnader (tabell 9). I bilaga 4 
finns rådata bakom figur 9 och signifikanstesterna. 
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Figur 9. Fraktionen bakterier i storleksordningen  0,2 μm. Fraktionen kockoidala nanobakterier var relativt 
stabil under experimentets gång och inga signifikanta skillnader kunde upptäckas mellan behandlingarna eller 
sjöarna vid analys med tvåfaktors ANOVA utan replikation (0,05-signifikansnivå, N = 12) vare sig vid 
experimentets början eller slut. Hv = Härsvattnet, Sttr = Stora tresticklan, Rhtj = Rotehogstjärnen, Älg = 
Älgarydssjön. 

Tabell 8. p-värden för jämförelser av fraktionen bakterier i storleksordningen  0,2 μm mellan behandlingar och 
mellan sjöar med tvåfaktors ANOVA utan replikation (Df = 11, N = 12). Vid experimentets början fanns en 
signifikant skillnad i fraktionen nanobakterier mellan sjöarna men inte mellan behandlingarna men vid 
experimentets slut fanns en signifikant skillnad i fraktionen nanobakterier mellan behandlingarna men inte 
mellan sjöarna. 

Fraktion bakterier i 
storleksordningen  0,2 μm vid: 

Mellan 
behandlingar 

Mellan sjöar 

Experimentets början (efter 2h) 0,78 0,031 

Experimentets slut (efter 216 h) 0,038 0,59 

 
Tabell 9. p-värden för jämförelser av fraktionen bakterier i storleksordningen  0,2 μm mellan behandlingarna 
vid experimentets slut med ”one tailed” t-test (antagande samma varians i behandlingarna, 0,05-signifikansnivå, 
N = 8, Df = 6). Fraktionen bakterier i storleksordningen  0,2 μm var signifikant lägre i kalkproverna och 
NaOH-proverna än i kontrollproverna vid det sista provtagningstillfället. 

 p-värde  
Kontroll vs. Kalk  0,005 

Kontroll vs. NaOH  0,017 

Kalk vs. NaOH  0,17 

 
Den genomsnittliga bakteriestorleken var större i kalk- och NaOH-behandlade prover än i 
kontrollprover vid experimentets slut (figur 10). Vid statistisk analys med tvåfaktors ANOVA 
utan replikation (0,05-signifikansnivå, N = 12) kunde signifikanta skillnader mellan 
behandlingarna (p = 0,0023) men inte mellan sjöarna hittas då medelcellvolymerna vid det 
sista provtagningstillfället (efter 216 h) jämfördes (tabell 10). Vid det första 
provtagningstillfället kunde inga signifikanta skillnader i medelcellvolym hittas vare sig 
mellan sjöar eller mellan behandlingar. Den signifikanta skillnaden i medelcellvolym mellan 
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behandlingar vid experimentets slut är alltså ett resultat av en förändring. Om inte ”sjö” 
påverkar medelcellvolymen signifikant (tabell 10) kan ett t-test göras på behandlingarna vid 
sista provtagningstillfället. Analys med ”one tailed” t-test (antagande samma varians i 
behandlingarna) visade att medelcellvolymen var signifikant högre i kalkproverna och NaOH-
proverna än i kontrollproverna vid det sista provtagningstillfället (0,05-signifikansnivå, N = 
8). Analys med ”one tailed” t-test (antagande samma varians i behandlingarna) visade också 
att medelcellvolymen i kalkproverna var signifikant högre än medelcellvolymen i NaOH-
proverna (tabell 11). I bilaga 4 finns rådata bakom figur 10 och signifikanstesterna. 
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Figur 10. Bakteriernas medelcellvolymer vilka varierade för olika behandlingar vid det sista 
provtagningstillfället (efter 216 h), de var lägst i kontrollproverna och högre i kalk- och NaOH-behandlingarna. 
Hv = Härsvattnet, Sttr = Stora tresticklan, Rhtj = Rotehogstjärnen, Älg = Älgarydssjön.      

Tabell 10. p-värden för jämförelser av medelcellvolymerna vid experimentets början (efter 2 h) och 
experimentets slut (efter 216 h). Analys med tvåfaktors ANOVA utan replikation (0,05-signifikansnivå, N = 12, 
Df = 11) i båda fallen. 

Medelcellvolymer vid: Mellan behandlingar Mellan sjöar 
Experimentets början (efter 2h) 0,43 0,82 
Experimentets slut (efter 216 h) 0,0023 0,18 
 

Tabell 11. p-värden för jämförelser av medelcellvolymerna mellan behandlingarna vid experimentets slut med 
”one tailed” t-test (antagande samma varians i behandlingarna, 0,05-signifikansnivå, N = 8, Df = 6). 
Medelcellvolymen var signifikant högre i kalkproverna och NaOH-proverna än i kontrollproverna vid det sista 
provtagningstillfället. Medelcellvolymen i kalkproverna var också signifikant högre än medelcellvolymen i 
NaOH-proverna. 

 p-värde  
Kontroll vs. Kalk  0,00025 

Kontroll vs. NaOH  0,021 

Kalk vs. NaOH  0,032 

 
Att bakterierna i kalk- och NaOH-behandlade prover i genomsnitt var större (tabell 11 och 
figur 8) samtidigt som bakterieabundansen var högre i kontrollprover (tabell 6 och figur 10) 
hade en utjämnande effekt på biomassan/ml i behandlingarna. Inga signifikanta skillnader i 
biomassa kunde upptäckas med tvåfaktors ANOVA utan replikation (0,05-signifikansnivå, N 
= 12) vid sista provtagningstillfället (216 h) vare sig mellan behandlingar eller mellan sjöar 
(tabell 12). I bilaga 4 finns rådata bakom signifikanstestet. 
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Tabell 12. p-värden för jämförelsen av biomassa vid experimentets slut (efter 216 h). Inga signifikanta skillnader 
i biomassa kunde upptäckas med tvåfaktors ANOVA utan replikation (0,05-signifikansnivå, N = 12, Df  = 11) 
vare sig mellan behandlingar eller mellan sjöar. 

 Mellan behandlingar Mellan sjöar 
Biomassa vid experimentets 
slut (216 h) 

0,0557 0,603 

3.6 Produktion 

Bakterieproduktionen (leucinupptag) varierade mycket mellan olika provtagningstillfällen 
inom behandlingarna och några tydliga trender går inte att se (figur 11). Flera replikat gav 
väldigt olika produktionsvärden, prov där ett replikat var mer än 5 ggr större än det andra togs 
bort då deras värde starkt kan ifrågasättas (figur 11a, figur 11b och figur 11c). Rådata bakom 
figur 11 finns i bilaga 5. Som följd av den stora variationen kunde ingen statistiskt signifikant 
skillnad fastställas vare sig mellan behandlingarna eller mellan sjöarna då produktionen vid 
sista provtagningstillfället (efter 216 h) analyserades med tvåfaktors ANOVA utan replikation 
(0,05-signifikansnivå, N = 12). p-värden för signifikanstestet finns i tabell 13. När 
medelvärden för leucinupptaget mellan behandlingarna jämförs är trenden den att en större 
produktion skett i kontrollproverna utom för Älgarydssjön där en större medelproduktion 
kunde ses för NaOH-behandlingen men osäkerheten är stor (figur 12). 
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a) Leucinupptag i prover från Härsvattnet. 
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b) Leucinupptag i prover från Stora tresticklan. 
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c) Leucinupptag i prover från Rotehogstjärnen. 
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d) Leucinupptag i prover från Älgarydssjön. 

Figur 11. Leucinupptag i de undersökta sjöarna som en funktion av inkubationstid. Bakterieproduktionen 
varierade mycket mellan olika provtagningstillfällen inom behandlingarna och några tydliga trender går inte att 
se. Hv = Härsvattnet, Sttr = Stora tresticklan, Rhtj = Rotehogstjärnen, Älg = Älgarydssjön.  
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Figur 12. Medelvärden (N = 6, 2  felstaplar) för leucinupptaget i behandlingarna vid alla provtagningstillfällen. 
Tendensen är att en större produktion har skett i blankproverna utom i Älgarydssjön där en större 
medelproduktion kunde ses i NaOH-behandlingen. Hv = Härsvattnet, Sttr = Stora tresticklan, Rhtj = 
Rotehogstjärnen, Älg = Älgarydssjön. 

Tabell 13. p-värden för jämförelser av produktionen vid sista provtagningstillfället (efter 216 h). Analys med 
tvåfaktors ANOVA utan replikation (0,05-signifikansnivå, N = 12, Df = 11). 

 Mellan behandlingar Mellan sjöar 
Produktionen vid sista 
provtagningstillfället (efter 
216 h). 

0,312 0,312 

4 Diskussion 

4.1 pH 

I den här studien steg pH-värdet till högre nivåer än vad som vanligen observeras vid 
sjökalkning. Nivåer över pH 7 uppnås då sällan (Wilander et al. 1995) och är i så fall ett 
resultat av oönskad överkalkning (Naturvårdsverket 2002). I den här studien steg pH till över 
8,5 i flera behandlingar och i medel höjdes pH till ~8 i behandlade prover (figur 2 och tabell 
2). Det har visats att pH-höjningar till över 9 kan ha dramatiskt negativa effekter på 
bakterietillväxt och produktion hos bakterier från humösa sjöar (Langenheder et al. 2005) men 
mindre pH-höjningar har också visat sig påverka bakterietillväxt, produktion och 
samhällsstruktur i det korta perspektivet (t.ex. Tranvik et al. 1994, Langenheder et al. 2005, 
Langenheder et al. 2006). I det sammanhanget är pH-höjningen i det här experimentet 
gångbar för en fenomenologisk undersökning av kalkningens effekter. pH-höjningen är dock 
av en magnitud som gör att resultatet inte är direkt överförbart på naturliga system (kalkade 
sjöar).  

4.2 Vattenkemi 

Alkaliniteten höjdes i samtliga behandlingar under experimentets gång (figur 3). I NaOH- och 
kalkbehandlingar kunde en kraftig höjning av alkaliniteten observeras, vilket var förväntat.  
TOC-koncentrationen och tot-P-koncentrationen (tabell 3) var något högre än vad som 
tidigare uppmätts i klarvattensjöarna Härsvattnet och Stora tresticklan (tabell 1). Detta kan 
möjligen förklaras av att vattenproverna samlades in under våren då sjöarna får ett tillskott av 
näringsämnen från smältvatten. Avvikelsen från det tidigare fastställda medelvärdet var inte 
särskilt stor för vare sig TOC-koncentration, tot-N-koncentration eller tot-P-koncentration i 
någon av sjöarna och normala fluktuationer kan förklara de observerade avvikelserna. Det är 
dock så att spridningen på värdena inom sjöarna är ganska stor i många mätningar. En möjlig 
förklaring är att de olika behandlingarna på något sätt påverkade koncentrationen av 
näringsämnen, en kalktillsatts kan till exempel ha berikat vattnet i provflaskorna med 
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näringsämnen (Hörnström & Ekström 1986). Någon uppenbar trend i sådan riktning kan dock 
inte observeras (figur 4, figur 5 och figur 6). En mer trolig förklaring till den observerade 
variationen inom sjöarna är att bara ett prov per provflaska analyserades istället för 
rekommenderade 2 replikat. Vidare kan kontaminationspåverkan vara ganska stor vid 
analysen av tot-N-koncentration och tot-P-koncentration, särskilt när låga halter analyseras. 
Analysen av tot-P är också anpassad för marina system och är inte idealisk för analys av 
näringsfattiga klarvattensjöar (Menzel och Corwin 1965, Jan Johansson muntlig 
kommunikation). Fosfor kan vara ett tillväxtbegränsande näringsämne för akvatiska 
heterotrofa bakterier i humösa system med TOC-koncentrationer < 15 mg/L (Jansson et al. 
1996). En Tot-N/Tot-P-kvot > 17 är också ett tecken på fosforbegränsning (Nürnberg och 
Shaw 1998). Samtliga undersökta sjöar hade i den här behandlingen en TOC-koncentration < 
15 mg/L och en Tot-N/Tot-P-kvot > 17 (tabell 3) så bakterierna kan mycket väl ha varit 
fosforbegränsade i alla sjöar och behandlingar. Då fosforkoncentrationen inte varierade så 
mycket mellan sjöarna (figur 6 och tabell 3) bör inte fosforkoncentrationen ha påverkat den 
jämförande studien av bakterieabundans, produktion med mera så dramatiskt. Det är dock 
fortfarande möjligt att bakterierna i klarvattensjöarna var kolbegränsade vilket i så fall skulle 
kunna påverka jämförelsen av aktivitet och bakteriell tillväxt mellan sjöarna. 

4.3 Bakterieabundans  

Det var en signifikant skillnad i bakterieabundans mellan behandlingarna men inte mellan 
sjöarna vid sista provtagningstillfället (tabell 5). Skillnaden mellan behandlingarna var ett 
resultat av en förändring då ingen signifikant skillnad i bakterieabundans kunde ses vare sig 
mellan sjöarna eller mellan behandlingarna vid det första provtagningstillfället (tabell 5). 
Kalkproverna och NaOH-proverna hade en signifikant lägre bakterieabundans än 
kontrollproverna vid det sista provtagningstillfället (tabell 6). Inga signifikanta skillnader i 
bakterieabundans kunde ses mellan sjöarna. Hypotesen att bakteriernas tillväxt påverkas 
negativt av en kraftig pH-höjning finner alltså stöd i detta resultat.  

Eftersom det här experimentet var utformat som ett så kallat ”regrowth”-experiment9 utgör 
bakterietillväxten en indirekt indikator också på produktion och kolomsättning. En hämmad 
bakterietillväxt kunde ses i kalk- och NaOH-behandlade prover jämfört med kontrollprover i 
enighet med hypotes 1. Detta resultat antyder också att en nedsatt produktion och kolcylking 
är ett resultat av kalkning i det korta perspektivet. I det naturliga ekosystemet skulle kalkning 
alltså kunna resultera i nedsatt bakteriell produktion och kolcylking perioden just efter 
kalkningsaktionen. Detta har också kunnat ses i tidigare experiment (Gahnström 1988, G. 
Granström, W. Granéli och L. Tranvik opublicerade data). Effekterna av en nedsatt 
produktion och kolomsättning kan sprida sig till alla delar av det akvatiska ekosystemet. 
Effekterna bör dock vara övergående (Tranvik et al. 1994) men i sjöar med kort 
omsättningstid där pH-förhållandena i tillrinningsområdet skiljer sig från de i sjön kan en 
nedsatt bakteriell aktivitet och kolcykling hypotetiskt vara ett långvarigt problem då liten 
anpassning av samhällsstrukturen sker till de annorlunda förhållandena i sjön (Lindström et al. 
2006).  

Att bakterieabundansutvecklingen i Älgarydssjön avvek från övriga sjöar (figur 7d) kan 
möjligen förklaras av att NaOH-behandlingen från Älgarydssjön hade den minsta pH-
ökningen av alla behandlade prover (dvs. alla prover exklusive kontrollproverna) både med 
avseende på medelvärde (7,34) och max-värde (7,59). pH höjdes dock med nästan 2,5 pH-
enheter i ”Älg-NaOH” så en betydande pH-höjning skedde i alla fall (tabell 2). pH i det 

                                                
9 Bakterieabundansen i sjövattnet i början på experimentet var sänkt genom filtrering så bakterietillväxten bör 
efter en kortare lag-fas följa en exponetiell tillväxtkurva. Denna bakterieabundansökning kan ses som ett indirekt 
mått på produktion i en jämförande studie. 
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NaOH-behandlade vattnet från Rotehogstjärnen var bara marginellt högre än pH i ”Älg-
NaOH” och hade ett medelvärde på 7,40 och ett maxvärde på 7,77 (vilket också innebär en 
ökning med 2,5 pH enheter). Här var bakterieabundansen lägre i NaOH-behandlingen än i 
kontrollprovet (figur 7c). Det är därför en inte helt tillfredställande förklaring att en relativt 
liten pH-ökning i sig själv orsakade det avvikande tillväxtmönstret i Älgarydssjön. En 
alternativ förklaring till den höga bakterieabundansen i ”Älg-NaOH” vid experimentets slut är 
att den behandlingen hade den högsta initiella bakterieabundansen av alla prover10 (figur 8). 
Detta kan i kombination med det relativt låga pH-värdet i behandlingen förklara det 
avvikande tillväxtmönstret. Att inte kontrollprovet för Älgarydssjön uppvisade en bättre 
tillväxt är dock svårare att förstå (figur 8 och tabell 4). 

Bergström (1999) kunde se en högre bakterieabundans i okalkade humösa sjöar än i kalkade 
humösa sjöar i en jämförande studie av kalkade och okalkade miljöövervakningssjöar. Hon 
kunde inte se någon skillnad mellan i bakterieabundans mellan okalkade och kalkade 
klarvattensjöar. Bell och Tranvik (1993) och Tranvik et al. (1994) kunde inte se några 
signifikanta skillnader i bakterieabundans mellan kalkade och okalkade sjöar i studier gjorda i 
ett tidsperspektiv som medgav anpassning av bakteriesamhället till rådande pH-förhållanden. 
Den här studien pågick under för kort tid för att några långsiktiga prognoser av 
bakterieabundansutvecklingen ska kunna göras. Langenheder et al. (2005) kunde dock se att 
tillväxten hos bakterier från humösa sjöar hämmades efter en pH-höjning. De kunde vidare se 
att bakterietillväxten från sjöar med klarare vatten och högre initiellt pH inte påverkades i 
samma utsträckning av pH-höjningen. Bakterietillväxten från humösa sjöar i det här 
experimentet påverkades inte signifikant mer negativt av pH-höjningen än tillväxten av 
bakterier från klarvattensjöar (figur 8, tabell 1 och tabell 5). Bakterierna i de behandlade 
proverna från klarvattensjön Härsvattnet tillväxte dock relativt väl och synbart bättre än 
bakterierna i andra behandlade prover (figur 8, tabell 5) så det är möjligt att man i utökade 
studier med fler replikata prover skulle kunna finna skillnader mellan sjöarna. Ytterligare 
studier med fler replikat/behandling behövs för att se om bakteriesamhällen i olika sjöar 
reagerar olika på pH-höjningar och för att undersöka hur dessa skillnader i så fall ser ut. 

4.4 Bakteriestorlek och biomassa 

Omkring hälften av alla räknade bakterier var kockoidala nanobakterier i storleksordningen  
0,2 μm (figur 9). Vid experimentets början fanns en signifikant skillnad i fraktionen 
nanobakterier mellan sjöarna (p = 0,031) men inte mellan behandlingarna, det visade analys 
med tvåfaktors ANOVA utan replikation (0,05-signifikansnivå, N = 12). Vid experimentets 
slut fanns en signifikant skillnad i fraktionen nanobakterier mellan behandlingarna (p = 0,038) 
men inte mellan sjöarna. Den signifikanta skillnaden i fraktionen nanobakterier mellan 
behandlingar vid experimentets slut är alltså ett resultat av en förändring (tabell 8). Ett t-test 
(antagande samma varians i behandlingarna, 0,05-signinfikansnivå, N = 8) visade att 
fraktionen bakterier i storleksordningen  0,2 μm var signifikant lägre i kalkproverna och 
NaOH-proverna än i kontrollproverna vid det sista provtagningstillfället (tabell 9).  

Bakterier i storleksordningen  0,2 μm är lätta att förväxla med virus när man använder 
epiflourecence-mikroskop och acridine orange som markör. Acridine orange fäster på allt 
DNA och är okänsligt för om DNA-strängen kommer från ett virus eller är av bakteriell 
härkomst (Hobbie et al. 1977). De höga bakterieabundanserna som kunde ses i det filtrerade 
vattnet (tabell 7) och vid det första provtagningstillfället (figur 8) kan möjligen förklaras av 
att en stor del av de räknade bakterierna i själva verket var virus som inte kunde filtreras bort 

                                                
10 Den procentuella ökningen i bakterieabundans var faktiskt lägst av alla prover i ”Älg-NaOH” (175%, se tabell 
4). 
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vid steriliseringen av vattnet. Signifikanta skillnader i bakteriestorlek blir potentiellt svårare 
att upptäcka om nanobakterierna säga ”späds ut” med en stor mängd uniforma små virus.  

Fraktionen nanobakterier (och/eller virus) förändrades under experimentets gång; kalk eller 
NaOH-behandling resulterade i en lägre fraktion nanobakterier (och/eller virus) vid 
experimentets slut (tabell 9). En förskjutning mot större bakterier efter en pH-höjning 
förutsågs inte i någon hypotes. Effekten av pH-höjningen tycks vara så stor att effekten av 
sjövattnet marginaliserats vid experimentets slut (tabell 8). Man kan tänka sig både 
fysiologiska och fylogenetiska till den observerade pH-höjningen påverkan på 
bakteriesamhällets morfologi. Virus tillväxer inte i storlek men nanobakterier kan så klart 
tillväxa och bli större. Obalanserad tillväxt inducerad av pH-höjningen dvs. att bakterierna 
satsar på att öka sin storlek istället för att dela sig efter en pH-höjning kan förklara det 
observerade fenomenet. Man kan också spekulera kring att de mycket små nanobakterierna är 
sämre på att anpassa sig till nya förhållanden efter en störning av livsmiljön, små bakterier har 
ofta mindre DNA och kan därför skapa färre enzym och proteiner (Velimirov 2001). Därför 
skulle nanobakterier kunna missgynnas av pH-höjningar eller andra störningar av livsmiljön 
som kräver anpassningsförmåga. Ytterligare studier krävs för att undersöka vad som händer 
med de minsta bakterierna vid en kalkningsaktion.  

Den genomsnittliga bakteriestorleken var större i kalk- och NaOH-behandlade prover än i 
kontrollprover vid experimentets slut (figur 10). Vid statistisk analys med tvåfaktors ANOVA 
utan replikation (0,05-signifikansnivå, N = 12) kunde signifikanta skillnader mellan 
behandlingarna men inte mellan sjöarna hittas då medelcellvolymerna vid det sista 
provtagningstillfället (efter 216 h) jämfördes (tabell 10). Detta var ett resultat av en 
förändring. Ett t-test (antagande samma varians i behandlingarna, 0,05-signifikansnivå, N = 8) 
visade att medelcellvolymen var signifikant högre i kalkproverna och NaOH-proverna än i 
kontrollproverna vid det sista provtagningstillfället. Analys med ”one tailed” t-test (antagande 
samma varians i behandlingarna, 0,05-signifikansnivå, N = 8) visade också att 
medelcellvolymen i kalkproverna var signifikant högre än medelcellvolymen i NaOH-
proverna (tabell 11). 

I sin jämförande studie av kalkade och okalkade humösa sjöar och klarvattensjöar fann 
Bergström (1999) att bakterieabundansen var större i de okalkade humösa sjöarna än i de 
kalkade men bakterierna var i genomsnitt större i de kalkade humösa sjöarna. Resultatet i det 
här experimentet tycks alltså stödja Bergströms (1999) slutasts. Bergström (1999) kunde dock 
inte se några skillnader i bakteriestorlek mellan kalkade och okalkade klarvattensjöar men i 
det här experimentet är bakteriestorleken högre i både i behandlade humösa sjöar och 
behandlade klarvattensjöar än i kontrollprover vid experimentets slut11 (figur 10, tabell 10 och 
tabell 11). Bergström (1999) föreslog att predationstrycket och sammansättningen av 
bakterivorer var olika i kalkade och okalkade humösa sjöar och att detta kunde vara en 
förklaring till den observerade skillnaden i bakteriestorlek. I det här experimentet har alla 
bakterivorer filtrerats bort, så skillnader i predationstryck kan inte förklara den observerade 
skillnaden i bakteriestorlek. Möjligen är en ökad bakteriestorlek en fysiologisk respons hos 
bakterierna inducerad av en höjning av pH eller så är en övergång till större bakterier kopplad 
till den skiftning i bakteriesamhällets fylogenetiska uppbyggnad som föreslogs i hypotes 2. 
Man kan också tänka sig en kombination av dessa båda faktorer. Bakteriesamhällens 
sammansättning skiljer sig mellan sura och neutrala sjöar och både fältstudier och experiment 
har visat att pH är en viktig reglerande faktor av bakteriesamhällets fylogenetiska struktur 

                                                
11 Bergstöm (1999) jämförde dock naturliga system där bakteriesamhället haft lång tid att anpassa sig till rådande 
pH-förhållanden. Det här experimentet pågick i 9 dagar så en en total anpassning till rådande pH-förhållanden 
vid experimentets slut kan inte antas och en direkt jämförelse med Bergströms (1999) resultat är olämplig. 
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(Langenheder et al. 2005, Princic et al. 1998, Lindström et al. 2005, Yannarell och Triplett 
2005). Bakteriernas storlek behöver dock inte vara kopplad till bakteriesamhällets fylogeni 
men kan vara det. Det har visats att ett ooptimalt pH kan stressa bakterier, Leppard och Rao 
(1988) kunde se att cellmembranets morfologi varierade med pH hos gram-negativa bakterier 
från sjövatten. En skiftning i bakteriestorlek eller varför inte mot tjockare ”capsule”-lager som 
en fysiologisk respons på ogynnsamt pH är en tänkbar förklaring till det observerade 
bakteriestorleksmönstret vid experimentets slut. Obalanserad tillväxt inducerad av pH-
höjningen dvs. att bakterierna satsar på att öka sin storlek istället för att dela sig (tabell 4) är 
kanske den troligaste förklaringen på den observerade förändringen i bakteriestorlek och 
fraktion nanobakterier i det här experimentet. Ytterligare studier krävs dock för att finna svar 
på varför en skiftning mot större bakterier kan ses efter pH-höjning. Att jämföra 
medelcellvolymsökningen med en TRFLP-undersökning av skiftningarna i samhällsstruktur 
för att se om det finns någon koppling mellan bakteriesamhällets fylogenetiska struktur och 
dess morfologiska utformning efter en pH-höjning skulle kunna vara givande. Att bakterierna 
blir större just efter kalkning är en ny upptäckt som skulle kunna ha effekter i det naturliga 
ekosystemet. Heterotrofa bakterier kan spela en viktig roll som bas i näringskedjan (Hessen 
och Tranvik 1998) och en skiftning mot större medelcellvolymer kan göra bakterierna mer 
(eller mindre) tillgängliga för bakterivorer med förändringar i predationstryck som resultat 
(Jürgens 2002). Om bakteriesamhället är under ”top-down”-kontroll skulle detta också kunna 
ha effekter på kolcyklingen i det akvatiska ekosystemet.  

Bakteriernas medelcellvolym i kalkproverna var signifikant högre än den i NaOH-proverna 
vid det sista provtagningstillfället (tabell 11). Man kan tänka sig att någon kemisk parameter, 
som i sin tur påverkar bakterierna, påverkas av en kalktillsats eller en NaOH-tillsats. En 
kalktillsatts kan till exempel berika vattnet i provflaskorna med näringsämnen (Hörnström & 
Ekström 1986) medan andra studier har visat att kalkning kan leda till en minskning i 
fosforkoncentration i det kalkade vattnet (Blomqvist et al. 1995). Någon uppenbar påverkan 
av kalktillsatsen eller NaOH-tillsatsen på koncentrationen tot-P, tot-N eller TOC kunde inte 
observeras i det här experimentet (figur 4, figur 5, figur 6 och tabell 3) så en annan förklaring 
är tillbörlig. pH-utvecklingen var för samtliga sjöar sådan att kalkbehandlingen mot slutet av 
experimentet hade ett högre pH än NaOH-behandlingen (figur 2). Det här resultatet antyder 
därför att det kan finnas ett samband mellan storleken på pH-ökningen och storleken på 
medelcellvolymsökningen. När Langenheder et al. (2005) i ett experiment inokulerade 
bakterier från en humös sjö i glukosberikat artificiellt sjövatten med ett pH varierande mellan 
8 och 10 kunde en korrelation mellan bakterietillväxt och pH ses (Langenheder et al. 
opublicerade data). Möjligen finns ett liknande samband mellan påverkan på medelcellvolym 
och pH. Det här resultatet skulle kunna stödja teorin att förändringen i medelcellvolym var ett 
resultat av en fysiologisk respons (obalanserad tillväxt) då en korrelation mellan 
bakteriestorlek beroende på fylogeni och pH-ökningens storlek är svår att föreställa sig, men 
ytterligare studier är nödvändiga för att få klarhet i frågan. 

I studier på naturliga system kan många olika faktorer påverka bakteriesamhällets utformning: 
import av bakterier från tillrinningsområdet kan i stor grad bestämma samhällsstrukturen 
(Lindström et al. 2006) och indirekta effekter på bakteriesamhället på grund av skiftningar i 
samhällsstruktur i andra delar av ekosystemet efter pH höjning kan ha påverkat de resultat 
som Bergström (1999), Bell och Tranvik (1993), och Tranvik et al. (1994) kunde se (Bell och 
Tranvik, 1993; Vrede, 1997). Att Bergström (1999) kunde se att bakteriestorleken var större i 
kalkade humösa sjöar än i okalkade humösa sjöar skulle kunna vara en följd av att de sjöar 
hon studerade hade en kort omsättningstid vilket resulterade i en kroniskt obalanserad tillväxt 
i de kalkade sjöarna. De humösa sjöarna i Bergströms (1999) studie låg faktiskt också 
geografiskt nära varandra och tillrinningsområdet var likartat i sjöarna. Ytterligare studier av 
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effekterna av kalkning på naturliga system skulle behöva göras särskilt efter att Lindström et 
al. (2006) upptäckt omsättningstidens centrala roll som determinator av det akvatiska 
bakteriesamhällets fylogeni.   

4.5 Produktion 

Mätningen av produktion gav mycket svårtydda resultat där få tydliga och signifikanta trender 
kunde detekteras (figur 11). Mönstret för produktionsutvecklingen i proverna från Härsvattnet 
tycks dock efterlikna det som föreslogs i hypotesen och som kunnat observeras i tidigare 
experiment (Langenheder et al. 2005; Langenheder et al. 2006) dvs. att när bakterier från en 
sur sjö utsätts för en pH-höjning är lag-fasen förlängd jämfört med bakterier som inte utsätts 
för en pH-höjning. Det övriga sjöarna i undersökningen visar dock upp produktionsmönster 
som är svåra att förklara, kanske rör det sig om en kombination av ”small flask” effekter och 
den ostadiga och ojämna tillväxt som Langenheder et al. (2005) kunde påvisa för bakterier 
från humösa sjöar som utsattes för pH höjningar. Själva produktionsanalysen var vidare inte 
optimal och källor till osäkerhet som varierande tid i scintilationsvätskan innan räknig av 
sönderfall påbörjades (beroende på en krånglande scintilationsräknare), användning av olika 
mikrocentrifugtuber vid olika provtagningstillfällen tillsammans med de punkter som 
diskuteras i avsnitt 4.6 kan tillsammans eller var för sig bidra till den observerade variationen 
i produktion inom behandlingarna. Många replikat gav väldigt olika produktionsvärden vilket 
ytterligare försvagar resultatet, prov där ett replikat var mer än 5 ggr större än det andra togs 
bort då deras värde starkt kan ifrågasättas (figur 11a, figur 11b och figur 11c). Ett förfarande 
där tre replikat för varje provtagning analyseras skulle förbättra produktionsmätningen.  

När medelvärden för leucinupptaget mellan behandlingarna jämfördes är trenden i alla fall 
den att en större produktion skett i kontrollproverna utom för Älgarydssjön där en större 
medelproduktion kunde ses för NaOH-behandlingen (figur 12). Om en större produktion skett 
i blankproverna antyder det en nedsatt aktivitet i de prover där pH höjts i enighet med hypotes 
1 och det produktionsmönster Langenheder et al. 2005 och Langenheder et al. 2006 kunde 
observera.  

4.6 Felkällor och möjliga förbättringar av experimentutformningen 

Nedan presenteras några svaga punkter i experimentutformningen som kan ha påverkat 
resultatet i det här experimentet. Vidare är några förslag till förbättringar av 
experimentutformningen redovisade: 

1. Den stora ursprungliga bakterieabundansen i proverna som i vissa fall översteg en 
miljon/ml (se tabell 7 och figur 8) gör att den maximalt möjliga abundansen (carrying 
capacity eller K-värdet) för bakteriepopulationen kan vara nära redan vid 
experimentets början. I de flesta sjöar varierar bakterieabundansen mellan 500 och 
10000 miljoner per liter vatten (Vrede 1997) dvs. 0,5 – 10 miljoner/mL. Skillnader i 
tillväxt mellan de olika behandlingarna blir mindre uttalade och möjligen svårare att 
upptäcka om det ursprungliga bakterieantalet närmar sig K-värdet. Att autoklavera 
vattnet (tillväxtmediet) istället för att filtrera det skulle vara en förbättring av 
experimentutformningen då en större kontroll av det ursprungliga bakterieantalet 
erhålls. Antalet bakterier i det filter-steriliserade vattnet var högt (närmare två 
miljoner/mL i vissa fall, tabell 7), så högt att tillsatsen av en mL vatten från 0,45 μm-
filtratet (inokulumet) marginaliserades. Man ska dock inte helt bortse från det faktum 
att sammansättningen av bakterier i 0,45 μm-filtratet var morfologiskt mer divers och 
att någon grupp av bakterier från 0,45 μm-filtratet kan ha haft en betydande tillväxt 
som påverkade experimentets utgång. Med autoklaverat vatten skulle kontrollen av 
den ursprungliga bakterieabundansen vara större men nackdelen är att autoklavering 
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höjer pH och kan potentiellt också förändra strukturen på de kolföreningar som finns i 
sjövattnet (Langenheder et al. 2005). Den fördel som vinns i kontroll av den initiella 
bakterieabundansen vid autoklavering förloras alltså till viss del i minskad kontroll av 
pH och TOC-komposition i tillväxtmediet. Då kontroll av det initiella 
bakteriesamhällets storlek och struktur är helt central vid den här typen av experiment 
är ändå autoklavering att föredra nackdelarna till trots. 

2. Syrgasflaskor (114 ml) användes som experimentkärl och varje provtagningstillfälle 
representerar en unik flaska (inga replikata flaskor iordningställdes) så det finns en 
uppenbar potential för ”small flask”-effekter. När man vill följa en förändring över tid 
och gör en jämförande studie av olika behandlingar är större experimentkärl att 
föredra (kanske av akvariestorlek). En behandling skulle representeras av ett akvarium 
och prover tas vid olika tidpunkter från samma experimentkärl. Ett flertal replikata 
akvarium kan också iordningställas för att ytterligare förbättra säkerheten i värdena. 
En sådan experimentutformning skulle reducera slumpfaktorn och den temporala 
utvecklingen av en mängd parametrar skulle kunna följas på ett bättre och sannare sätt. 
Nackdelar är att syrgaskonsumtionen skulle bli svår att följa och kontaminationsrisken 
blir större. 

3. Mot experimentets slut var det vanligare att bakterier satt ihop i stora aggregat vilket 
är en källa till ökad osäkerhet i undersökningen. Separation av bakterierna med 
ultraljud skulle kunna minska det problemet.  

4. Det dröjde ganska lång tid innan experimentet startades efter det att provvattnet 
filtrerats. Vattnet levererades till Uppsala 19 april 2007 men experimentet startades 
inte förrän 3 maj 2007. Filtreringen av vattnet gjordes 24 – 25 april 2007 så vattnet 
stod filtrerat i ~8 dagar och förvarades under denna period i ett kylrum (5˚C). Då 
bakterieabundansen var hög också i det 0,2 μm-filtrerade vattnet (tabell 7) kan en viss 
bakterietillväxt ha skett i vattnet under denna vänteperiod vilket kan ha påverkat 
utgången på experimentet. Näringsämnen kan till exempel ha bundits upp av växande 
bakterier vilket i så fall påverkat analysen av produktion med mera. I en förbättrad 
experimentutformning bör experimentet startas just efter att vattnet filtrerats (eller 
autoklaverats) för att undvika att bakterier tillväxer i vattnet innan experimentet 
påbörjas.  

5. Fler replikat i flera av de analyser som gjordes (t.ex. TOC-koncentration, tot-N-
koncentration, tot-P-koncentration och produktion) är att föredra. Fler replikat ger en 
större säkerhet i jämförelserna och gör att man kan dra bättre och säkrare slutsatser 
från datamaterialet. 

4.7 Slutsatser 

Målet med den här studien var att studera hur bakterioplanktonsamhället kortsiktigt påverkas 
av kalkning perioden just efter en kalkningsaktion. Det var uppenbart att tillväxten påverkades 
av en hastig pH-höjning: 

• bakterierna var i genomsnitt större men bakterieabundansen lägre i NaOH- och 
kalkbehandlade prover jämfört med kontrollprover vid experimentets slut. Vidare var 
fraktionen nanobakterier lägre i NaOH- och kalkbehandlade prover jämfört med 
kontrollprover. Så kallad obalanserad tillväxt inducerad av pH-höjningen kan förklara 
att medelcellvolymen var större i NaOH- och kalkbehandlade prover jämfört med 
kontrollprover - bakterierna satsade av någon anledning på att öka sin storlek istället 
för att dela sig. Tidigare studier har visat att bakterietillväxten hämmas av en hastig 
pH-höjning (t.ex. Langenheder et al. 2005) men att bakteriestorleken ökar direkt efter 
en pH-höjning är en ny upptäckt. Fler studier behövs dock för att se om detta är en 
generell respons. Att bakterierna blir större efter kalkning skulle kunna ha effekter i 



 30

det naturliga ekosystemet. Heterotrofa bakterier kan spela en viktig roll som bas i 
näringskedjan (Hessen och Tranvik 1998) och en skiftning mot större 
medelcellvolymer kan göra bakterierna mer (eller mindre) tillgängliga för bakterivorer 
med förändringar i predationstryck som resultat (Jürgens 2002). Om bakteriesamhället 
är under ”top-down”-kontroll skulle detta också kunna ha effekter på kolcyklingen i 
det akvatiska ekosystemet. 

• Eftersom det här experimentet var utformat som ett så kallat ”regrowth”-experiment 
utgör bakterietillväxten en indirekt indikator också på produktion och kolcykling. 
Resultatet antyder alltså att en nedsatt produktion och kolcylking är ett resultat av 
kalkning i det korta perspektivet vilket i det naturliga ekosystemet skulle kunna ha en 
direkt påverkan på ekosystemets funktionalitet. 

Ytterligare studier av effekterna av kalkning på bakteriesamhällets funktion skulle behöva 
göras särskilt efter att Lindström et al. (2006) upptäckt omsättningstidens centrala roll som 
determinator av det akvatiska bakteriesamhällets fylogeni. Möjligen utsätts bakteriesamhällen 
i många av Sveriges kalkade sjöar för kronisk pH-stress. 

Ett stort tack till mina handledare Eva Lindström (EBC,UU) och Willem Goedkoop (SLU, IMA) som 

hjälpte till mycket vid planeringen och utförandet av det här experimentet. Stort tack också till Jan 

Johansson (EBC,UU) som hjälpte till med laborationer och mycket annat. 
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Bilaga 1 

Tabell 1.1 pH i alla provtagningspunkter. Hv = Härsvattnet, Sttr = Stora tresticklan, Rhtj = Rotehogstjärnen, Älg 
= Älgarydssjön. 

 2 h 22 h 70 h 118 h 166 h 216 h 

Hv-kontroll 4,68 4,83 5,04 4,5 4,73 4,8 
Hv-kalk 6,59 7,5 8 8,6 8,44 8,47 

Hv-NaOH 7,93 8,24 8,6 8,1 7,98 7,77 
Sttr-kontroll 4,67 4,88 4,6 4,57 4,63 4,77 
Sttr-kalk 6,69 7,6 8,3 8,58 8,7 8,62 
Sttr-NaoH 7,84 8,16 8,1 8,1 7,34 7,41 
Rhtj-kontroll 4,87 5,15 4,9 4,82 4,85 4,77 
Rhtj-kalk 7 7,5 8,34 8,48 8,3 7,95 
Rhtj-NaOH 7,18 7,11 7,77 7,71 7,3 7,3 
Älg-kontroll 4,96 4,99 4,82 4,82 4,8 4,84 

Älg-kalk 6,93 7,4 7,79 8,13 8,13 7,92 
Älg-NaOH 7,56 7,59 7,3 7,38 7,08 7,1 

Bilaga 2 

Tabell 2.1 Alkalinitet, TOC-koncentration, tot-N-koncentration och tot-P-koncentration i de prover som 
analyserades. Hv = Härsvattnet, Sttr = Stora tresticklan, Rhtj = Rotehogstjärnen, Älg = Älgarydssjön. 

 
Alka-/aciditet 

(mekv/L) TOC (mg/L) Tot-N (μg/L) Tot-P (μg/L) 

Hv-kontroll (efter 216 h) -0,010 5,7 239 7,0 
Hv-kalk (efter 216 h) 0,340 6,2 347 11,3 
Hv-NaOH (efter 216 h)  0,100 6,0 234 12,9 
Sttr-kontroll (efter 216 h) 0,021 10,1 589 8,6 
Sttr-kalk (efter 216 h) 0,363 9,3 265 10,5 
Sttr-NaoH (efter 216 h) 0,095 9,5 542 9,1 
Rhtj-kontroll (efter 216 h) 0,034 10,7 553 7,8 

Rhtj-kalk (efter 216 h) 0,336 11,4 342 23,0 
Rhtj-NaOH (efter 216 h) 0,114 12,9 481 10,2 
Älg-kontroll (efter 216 h) 0,036 14,3 537 7,5 
Älg-kalk (efter 216 h) 0,371 13,9 481 10,0 
Älg-NaOH (efter 216 h) 0,114 13,9 697 9,7 
Hv innan försök -0,026 4,2 151 2,0 
Sttr innan försök -0,030 7,5 275 5,9 
Rhtj innan försök -0,014 9,3 270 4,5 

Älg innan försök -0,013 12,3 563 9,1 
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Bilaga 3 

Tabell 3.2 Bakterieabundanser (miljoner bakterier/ml) i alla provtagningspunkter. Hv = Härsvattnet, Sttr = Stora 
tresticklan, Rhtj = Rotehogstjärnen, Älg = Älgarydssjön. 

 2 h 22 h 70 h 118 h 166 h 216 h 

Hv-kontroll 0,54 1,64 4,93 1,66 4,26 4,62 
Hv-kalk 0,90 1,49 0,91 0,56 2,47 3,41 

Hv-NaOH 0,78 1,41 1,46 0,81 2,19 3,19 
Sttr-kontroll 0,81 1,37 2,49 1,53 3,23 4,15 
Sttr-kalk 1,10 1,07 1,88 1,79 1,91 1,91 
Sttr-NaoH 0,89 2,58 1,48 1,14 2,27 2,02 
Rhtj-kontroll 0,77 1,90 3,49 2,64 2,56 5,13 
Rhtj-kalk 0,92 1,78 2,20 1,30 2,80 2,41 
Rhtj-NaOH 1,01 1,53 2,19 1,54 1,56 2,06 
Älg-kontroll 1,20 1,35 2,91 1,84 3,12 2,40 

Älg-kalk 0,88 1,58 1,47 1,96 2,21 1,71 
Älg-NaOH 1,36 1,31 2,89 1,59 3,53 2,38 

 

Bilaga 4 
Tabell 4.1 Fraktionen bakterier i storleksordningen  0,2 μm i alla provtagningspunkter. Hv = Härsvattnet, Sttr = 
Stora tresticklan, Rhtj = Rotehogstjärnen, Älg = Älgarydssjön. 

 2 h 22 h 70 h 118 h 166 h 216 h 

Hv-kontroll 0,47 0,77 0,67 0,37 0,58 0,76 

Hv-kalk 0,41 0,53 0,57 0,27 0,69 0,46 

Hv-NaOH 0,55 0,69 0,62 0,34 0,78 0,68 

Sttr-kontroll 0,55 0,57 0,65 0,41 0,70 0,75 

Sttr-kalk 0,56 0,68 0,37 0,19 0,63 0,33 

Sttr-NaoH 0,61 0,62 0,36 0,32 0,59 0,57 

Rhtj-kontroll 0,59 0,52 0,57 0,30 0,43 0,65 

Rhtj-kalk 0,61 0,52 0,29 0,33 0,31 0,50 

Rhtj-NaOH 0,61 0,74 0,39 0,33 0,50 0,44 

Älg-kontroll 0,65 0,85 0,53 0,38 0,53 0,67 

Älg-kalk 0,72 0,53 0,50 0,53 0,38 0,60 

Älg-NaOH 0,60 0,71 0,39 0,36 0,23 0,51 

 
Tabell 4.2 Medelcellvolymer (μm3) i alla provtagningspunkter. Hv = Härsvattnet, Sttr = Stora tresticklan, Rhtj = 
Rotehogstjärnen, Älg = Älgarydssjön. 

 2 h 22 h 70 h 118 h 166 h 216 h 

Hv-kontroll 0,24 0,23 0,27 0,16 0,36 0,12 
Hv-kalk 0,49 0,53 0,57 0,67 0,20 0,51 
Hv-NaOH 0,31 0,27 0,33 0,28 0,12 0,18 
Sttr-kontroll 0,30 0,41 0,28 0,14 0,22 0,21 
Sttr-kalk 0,29 0,41 0,70 0,58 0,39 0,74 

Sttr-NaoH 0,27 0,40 0,54 0,45 0,36 0,38 
Rhtj-kontroll 0,31 0,41 0,47 0,22 0,37 0,18 
Rhtj-kalk 0,26 0,44 0,84 0,84 0,60 0,60 
Rhtj-NaOH 0,43 0,35 0,64 0,44 0,45 0,52 
Älg-kontroll 0,20 0,10 0,33 0,49 0,43 0,21 
Älg-kalk 0,23 0,49 0,61 0,47 0,51 0,50 
Älg-NaOH 0,42 0,29 0,55 0,53 0,49 0,44 
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Tabell 4.3 Biomassa (μg/ml) i alla provtagningspunkter. Hv = Härsvattnet, Sttr = Stora tresticklan, Rhtj = 
Rotehogstjärnen, Älg = Älgarydssjön. 

 2 h 22 h 70 h 118 h 166 h 216 h 

Hv-kontroll 0,13 0,37 1,34 0,26 1,52 0,56 
Hv-kalk 0,44 0,79 0,52 0,38 0,49 1,75 

Hv-NaOH 0,24 0,38 0,47 0,23 0,26 0,56 
Sttr-kontroll 0,24 0,57 0,69 0,21 0,71 0,89 
Sttr-kalk 0,31 0,44 1,32 1,04 0,74 1,41 
Sttr-NaoH 0,24 1,04 0,80 0,51 0,83 0,77 
Rhtj-kontroll 0,24 0,78 1,65 0,59 0,94 0,93 
Rhtj-kalk 0,24 0,78 1,84 1,09 1,67 1,44 
Rhtj-NaOH 0,44 0,53 1,39 0,67 0,71 1,06 
Älg-kontroll 0,24 0,14 0,95 0,90 1,33 0,50 

Älg-kalk 0,21 0,77 0,90 0,92 1,12 0,85 
Älg-NaOH 0,57 0,38 1,59 0,84 1,71 1,05 

Bilaga 5 

Tabell 5.1 Leucinupptag (μmol /(h*L) i de provtagningspunkter där inte replikaten skiljde sig mer än 5 gånger. 
Hv = Härsvattnet, Sttr = Stora tresticklan, Rhtj = Rotehogstjärnen, Älg = Älgarydssjön. 

 2 h 22 h 70 h 118 h 166 h 216 h 

Hv-kontroll 0,00008 0,00024 0,00034 0,00070 0,00061 0,00010 
Hv-kalk   0,00020 0,00030 0,00006 0,00017 
Hv-NaOH  0,00007  0,00032 0,00013 0,00033 
Sttr-kontroll 0,00109 0,00160 0,00048 0,00138 0,00022 0,00128 

Sttr-kalk 0,00064 0,00080 0,00036 0,00073 0,00019 0,00021 
Sttr-NaoH 0,00014  0,00069 0,00023 0,00014 0,00033 
Rhtj-kontroll  0,00114 0,00043 0,00141 0,00114 0,00154 
Rhtj-kalk 0,00059 0,00029 0,00124 0,00032 0,00044 0,00064 
Rhtj-NaOH 0,00025 0,00057 0,00037 0,00057 0,00030 0,00029 
Älg-kontroll 0,00032 0,00024 0,00040 0,00027 0,00046 0,00012 
Älg-kalk 0,00012 0,00096 0,00034 0,00012 0,00014 0,00014 
Älg-NaOH 0,00009 0,00034 0,00175 0,00055 0,00137 0,00045 
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