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Sammanfattning 

Fosfor är ett naturligt grundämne som är en förutsättning för allt liv. Rent vatten är också en 
förutsättning för allt liv. Ett stort problem för många ytvatten idag, är övergödning till följd av 
mänskliga utsläpp av fosfor. Fosforn kommer till stor del från utsläpp av avloppsvatten eller 
från läckage av gödningsmedel från närliggande jordbruksmark. Fosfor kan lagras i sjöars 
bottensediment under lång eller kort tid. I bottensedimentet uppträder fosforn i olika 
fraktioner. När mikroorganismerna i sedimentet bryter ner organiskt material frigörs fosfor 
som antingen i form av fosfat hamnar i det yttersta sedimentskiktet närmast vattenmassan, 
eller binds upp av olika ämnen som t.ex. järn, aluminium eller kalcium. De olika fraktionerna 
är olika hårt bundna i sedimentet.  De fosforfraktioner som lättast kan frigöras kallas för 
rörliga. De kan sedan under de rätta förutsättningarna som t.ex. syrgasbrist, komma upp i 
vattenmassan. 

Alsta sjö som är belägen längs med Örsundaån i Uppland är en mycket näringsrik sjö med 
kort omsättnings tid på vattnet, ca 6 dagar. Trots den korta omsättningstiden visar 
länsstyrelsens beräkningar för åren 1995-2009, att dubbelt så mycket fosfor lämnar sjön mot 
vad som tillförs den. Hur är det möjligt? 

Syftet med mitt examensarbete var att försöka ta reda på om det kunde vara inlagrad fosfor i 
sjöns bottensediment som var orsaken till detta. Jag ville ta reda på hur mycket fosfor som 
finns inlagrad i sjöns översta bottensediment och vilka fraktioner den utgörs av. Därtill ta reda 
på hur stor andel den rörliga fosforn utgör och hur stor mängd som potentiellt kan frigöras till 
vattenmassan. Jag ville även till viss del undersöka om källan till skillnaderna i tillförsel och 
utförsel av fosfor i sjön, kunde ligga vid något av tillflödena. 

Metoderna jag använde mig av var att samla in vattenprover från sjöns tillflöden, ta 
sedimentprover från båt, analysera proverna i laboratorium samt göra beräkningar. För 
analysen av fosforfraktionerna tog jag hjälp av det ackrediterade Erkenlaboratoriet. 

Mina resultat visade på att Alsta sjö då det är hög vattenföring får ta emot stora mängder 
fosfor från sitt avrinningsområde. Resultaten visade också att det finns stora mängder fosfor 
inlagrad i Alsta sjös bottensediment och att en stor andel av detta utgörs av rörlig fosfor. 
Dessutom visar min undersökning på att sjön periodvis förefaller ha syrgasbrist vid botten. 
Det är en faktor som gör att den rörliga fosforn kan frigöras till vattenmassan. Mina slutsatser 
blir, att det mycket väl kan vara inlagrad fosfor i sjöns bottensediment som är orsaken till att 
en större mängd fosfor lämnar sjön än vad som tillförs den. 
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1. Inledning 

Vatten är ingen vara vilken som helst utan ett arv, som måste skyddas, försvaras och 
behandlas som ett sådant. Så står det i Europeiska unionens ramdirektiv för vatten från den 23 
oktober 2000 ( Europeiska unionens publikationsbyrå 2011). 

Vatten är en förutsättning för att det ska finnas liv på jorden. Sverige har till skillnad från 
många andra länder i världen gott om vatten. Att vattnet är rent och håller en god kvalitet är 
viktigt. Därför har EU genom sitt ramdirektiv ålagt samtliga medlemsländer att skydda, 
bevara eller där det behövs förbättra sina vatten. Målsättningen är att allt vatten i alla EU:s 
länder år 2015 ska vara som minst av god status (Vattenmyndigheterna 2011a). 

Sjöar och vattendrag är viktiga källor för bl.a. uttag av dricksvatten, kylvatten till industrier, 
bevattning av jordbruk, produktion av el (Fareed et al. 2005) och för produktion av fisk, som 
vi sedan kan utnyttja som föda. För såväl primär som sekundär produktion är tillgången till 
fosfor nödvändig. För stor mängd fosfor i vattnet kan emellertid leda till övergödning som i 
sin tur kan leda till algblomningar, syrebrist, fiskdöd (Caraco 2009), ett förändrat ekosystem 
samt en försämrad vattenkvalitet. Införsel av fosfor och kväve till följd av mänsklig aktivitet 
är idag ett problem för många ytvatten (Smith & Shindler 2009). Fosforn kommer till stor del 
från utsläpp av avloppsvatten och läckage av gödningsmedel från närliggande jordbruksmark 
(Fareed et al. 2005). För att förhindra eller kontrollera övergödning är det ytterst viktigt att 
begränsa den mänskliga tillförseln av fosfor (Smith & Shindler 2009).  

Bottensediment i sjöar fungerar som lagringsplats för fosfor som kommer in via tillflöden 
eller från processer i sjön (Ahlgren et al. 2011). Även om man lyckas minska tillförseln av 
fosfor utifrån, kan den inlagrade fosforn i bottensedimentet fortsätta att fungera som en källa 
över lång tid (Rydin 2000, Håkansson & Jansson 1983). 

Alsta sjö är belägen längs med Örsundaån strax innan Örsundsbro i Uppland. Sjön är relativt 
liten och har en snabb omsättnings tid på vattnet, cirka 6 dagar. Trots detta uppvisar den 
betydligt högre koncentrationer av fosfor vid utloppet än vid inloppet. Beräkningar baserade 
på provtagningar varje månad för åren 1995-2009, visar att cirka 10 ton fosfor tillförs sjön 
varje år medan cirka 20 ton lämnar densamma (Gunilla Lindgren muntligen). 

Hur är detta möjligt? Kan det vara inlagrad fosfor i sedimentet som i stor mängd frigörs till 
vattenmassan? Syftet med mitt examensarbete är, att försöka ta reda på ungefär hur stor 
mängd fosfor som kan tänkas finnas lagrad i det översta bottensedimentet i Alsta sjö. Jag vill 
även ta reda på vad det är för typ av fosforfraktioner det rör sig om, samt hur stor andel som 
är rörlig dvs. sådan form som under rätt omständigheter t.ex. brist på syrgas, kan frigöras till 
vattenmassan. Jag kommer även att till viss del undersöka om källan till de höga 
utloppshalterna kan finnas vid något av sjöns tillflöden som ligger mellan de nationella 
provtagningsstationerna.  
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2. Bakgrund 

2:1 Fosforns kretslopp och övergödning  

Fosforns kretslopp  

Fosfor är ett essentiellt näringsämne som är nödvändigt för uppbyggnaden och metabolismen 
hos alla levande organismer. Fosforn i naturliga system frigörs ursprungligen genom vittring 
av berggrund innehållandes fosfor. Den tas upp av växterna och genom dem sedan av djur. Då 
växterna eller djuren dör och bryts ner, återförs fosforn till marken. Via markavrinning eller 
genom grundvattnet hamnar fosforn så småningom i sjöar och vattendrag. Där tas den upp av 
organismer, sedimenteras eller transporteras ut ur sjön genom sjöns utlopp. När organiskt 
material producerat i sjön eller från avrinningsområdet bryts ner i bottensedimentet, frigörs 
fosfor som antingen diffunderar direkt upp till vattenmassan ovanför (Fareed et al. 2005) eller 
binds upp av något ämne t.ex. järn eller mangan (Algren et al. 2005). Den fosfor som kommit 
upp i vattenmassan kan sedan på nytt tas upp av organismer som t.ex. alger. I sjöar kan det 
under sommaren uppstå skiktning beroende på temperaturskillnader och brist på omblandning 
av vattenmassan. I bottnen kan det då uppstå brist på syrgas. Genom kemiska processer kan 
då sedimenterad fosfor frigöras från bottensedimentet och vattnet närmast bottnen blir då 
fosforrikt. Höst- och vårstormar blandar runt vattnet och gör fosforn tillgänglig för kommande 
algblomning (Fareed et.al 2005). När man talar om fosfor i vatten brukar man tala om 
totalfosfor och löst reaktiv fosfor. Totalfosfor omfattar alla former av fosfor i vattnet eller 
sedimentet (Ulén et al. 2007). 

Övergödning  

Övergödning till följd av mänskliga utsläpp av näringsämnen såsom fosfor och kväve, är idag 
ett stort problem för många ytvatten. Då det gäller sjöar och vattendrag är problemet 
framförallt tillförsel av fosfor (Smith & Shindler 2009). Den mänskliga tillförseln av fosfor 
kommer till största del från gödningsmedel, rengöringsmedel och toalettvatten (Fareed et al. 
2005). 

Många sjöar blir naturligt näringsrikare med tiden men det är en process som sker över 
mycket lång tid. Övergödningen till följd av mänskliga utsläpp däremot, leder på kort tid till 
en kraftig produktion av växter och fotosyntetiserande alger (Fareed et al. 2005). Detta 
påverkar i sin tur hela det berörda vattensystemets biologiska, ekologiska, fysiska och 
kemiska status. Den kraftiga tillväxten av växter och fotosyntetiserande alger grumlar eller 
täcker vattenytan och hindrar solljuset från att nå ner till botten. När den ökade biomassan dör 
och ska brytas ner på bottnen, kan det orsaka brist på syrgas vilket påverkar fiskar och andra 
bottendjur negativt. Faunan förändras genom att befintlig fisk och invertebrat-arter ersätts av 
mer syrgasbristtåliga arter (Fareed et al. 2005). Bristen på syrgas leder också till att inlagrad 
fosfor frigörs från bottensedimenten och görs tillgänglig i vattenmassan, något som ytterligare 
spär på övergödningseffekten (Smith & Shindler 2009). Det finns ett linjärt samband mellan 
halten organiskt material i sedimentet och storleken på den årliga interna tillförseln av fosfor 
till sjöns fosforbudget. Detta är beroende av den trofiska statusen i sjön. Hög fytoplankton-
produktion ger mycket nedfall av dött organiskt material. Då detta bryts ner i 
bottensedimentet frigörs fosfat upp till vattenmassan (Martynova 2008).  
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Floran i vatten-systemet påverkas också av övergödningen genom en förändring av 
artsammansättningen bland makrofyter. Ett skifte bland algerna sker också där mer 
blomformande arter gynnas (Smith & Shindler 2009). Många av dessa alggrupper är giftiga, 
däribland flera arter av cyanobakterier (Burkholder 2009). Den giftiga cyanobakterien 
Microcystis är en art som genom reglering av sin flytförmåga kan stiga upp och ner i 
vattenmassan. Den utnyttjar denna förmåga till att gå ner till sjöbottnen och inlagra fosfor som 
finns i ytsedimentet. Den använder sedan den inlagrade fosforn för sin tillväxt (Paerl & Scott 
2010). 

De giftiga algblomningarna kan förgifta bl.a. husdjur, tamboskap, odlad fisk, vild fisk och 
människor. Människor kommer i kontakt med giftet då de badar, utför vattensporter eller av 
misstag dricker kontaminerat vatten (Burkholder 2009). Andra negativa effekter som 
övergödningen och den därpå ökande produktionen av alger och växter ger, är problem med 
vattenrening (Chen et al. 2009), strömavbrott orsakat av överväxning av vattenintag 
(Burkholder 2009), reducerad framkomlighet med båt (Farred et al. 2005) samt missfärgning 
av vattnet. Den ruttnande algmassan flyter ibland upp i stora mängder på badstränder där den 
inte bara stinker och förorenar utan även förstör rekreationsvärdet. Detta i sin tur får 
ekonomiska följder för turistnäringen (Lewitus & Holland 2003). 

Då algerna dör och ruttnar kan de bilda en stinkande soppa (Farred et al. 2005) som sedan kan 
utgöra habitat för organismer som orsakar sjukdomar hos oss människor (Burkholder 2009). 
De sjukdomsframkallande organismerna kan utgöras av tarmbakterier som t.ex. E-coli eller 
Vibrio cholerae (Smith & Shindler 2009). 

2:2 Extern och intern tillförsel av fosfor i vattensystemen 

Införsel av fosfor från omgivande landområden 

Fosfor tillförs vattensystem naturligt framför allt genom vittring av berggrunden och läckage 
från omgivande jordar. En viss del kommer även via nedfallande regn. Idag får vissa 
vattensystem sin största tillförsel av fosfor från avloppsvatten och läckande jordbruksmark 
(Fareed et al. 2005). 

Under 1950- och 1960-talet började man i stor omfattning tillföra åkermarken i Sverige 
konstgjord gödsel, innehållandes fosfor och kväve. Man började också använda kemiska 
bekämpningsmedel mot skadliga organismer och ogräs samt även använda maskiner i större 
utsträckning. Resultatet blev att spannmålsproduktionen fördubblades över en 20-årsperiod. 
Men läckaget av näringsämnen från åkermarken till omkringliggande vatten ökade också 
under den här perioden (Bernes 2005). Användandet av vanlig stallgödsel fortsatte dessutom 
parallellt med konstgödslingen under 1950- till 1980-talet, utan att man tog hänsyn till 
stallgödselns fosforinnehåll (Ulén et al. 2007). Boskapsbesättningarna ökade också kraftigt de 
här åren vilket i sin tur medförde en ökad tillförsel av fosfor till vattensystemen. Dels genom 
den gödsel boskapen tillförde betesmarken men framförallt genom en ökad erosion som en 
följd av betandet (Ulén et al. 2007, Ulén et al. 2010).  
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Läckage av fosfor från jordbruksmark är ett stort problem. Fosforn kan komma till 
vattensystemen genom urlakning av marken, erosion, ytavrinning, dränering, översvämning 
eller vårfloder (Ulén et al. 2007). Faktorer som spelar in då det gäller omfattningen av 
tillförseln från jordbruksmark är t.ex. fosforns kemiska sammansättning i jorden, markens 
lutning, hastigheten på avrinningen, jordens struktur och sammansättning (Ulén et al. 2010). 
Klimatet och hydrologiska förhållanden har även det betydelse för hur stort läckaget av fosfor 
blir (Ulén et al. 2007, Ulén et al. 2010). Det är dubbelt så stort under milda, blöta vintrar än 
under torra och kalla (Ulén et al. 2010).  

Hur jorden brukas har också betydelse t.ex. vilken årstid man plöjer eller skördar (Ulén et al. 
2007, Ulén et al. 2010). Ett exempel på detta är de fältexperiment på lerjordar som 
genomförts i Skandinavien. Genom att plöja på våren istället för på hösten kan man få ner 
läckaget av totalfosfor med 10-80%. Men det har visat sig att läckaget av löst reaktiv fosfor 
istället ökar med den metoden, upp till fyra gånger (Ulén et al. 2010). Det visar att metoder 
för att minska fosfortillförseln från åkermark, måste utredas noga innan de kan tillämpas och 
att alla eventuella för- respektive nackdelar vägs in (Ulén et al. 2010). 

Då man skördar åkrar och vallar för man också bort de växter som binder jorden och hindrar 
jordpartiklar från att sköljas med avrinningen (Ulén et al. 2007). De jordbruksmetoder som 
man använt under modern tid, ger så mycket som fem gånger större avrinning och en 
betydligt större fosforförlust, än de gamla traditionella metoderna som man använde förr i 
tiden (Ulén et al. 2007, Ulén et al. 2010). 

Sedan början av 1990-talet har man med hjälp av nya jordbruksmetoder som t.ex. reglering av 
gödselanvändning, buffert zoner, konstgjorda våtmarker och grödor som effektivare tar upp 
fosfor, generellt lyckats minska läckaget från svenska jordbruksmarker. Fortfarande är 
läckage från jordbruksmark dock en starkt bidragande källa för tillförsel av fosfor till våra 
sjöar och vattendrag. Trots nya jordbruksmetoder och ett minskat användande av gödsel finns 
det fortfarande mycket fosfor inlagrad i marken. Detta är ett resultat av tidigare decenniums 
omfattande gödsling (Ulén et al. 2007). 

Fosfor i vatten brukar förekomma antingen i löst eller partikelbunden form (Ulén 2002). Den 
lösta formen kallas även för löst reaktiv fosfor (Norton et al. 2008). Svenska vattendrag får i 
genomsnitt varje år ta emot 0,4 kg totalfosfor/ha från närliggande åkermark varav 45 % i löst 
reaktiv form. I södra Sverige utgör läckaget från jordbruksmarken hela 40 % av den totala 
tillförseln av fosfor till Östersjön (Ulén et al. 2007). Fosfor som läcker ut ur jordbruksmark 
kan vara i antingen löst reaktiv form eller partikelbunden (Ulén et al. 2010). Av den totala 
fosformängden kan den lösta reaktiva formens andel i Sverige utgöra 20-85% (Ulén et al. 
2007). 

Höga koncentrationer av löst reaktiv fosfor i vattnet kan ha sitt ursprung i konstgödsel, 
stallgödsel, dagvatten, frostskadade växter, snösmältning eller då partikelbunden fosfor i 
vattnet filtreras genom jorden. I höglänt terräng och odlingsbar mark får de närliggande 
vattensystemen den största delen fosfor i form av partikelbunden sådan. De flesta studier visar 
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emellertid att vatten från jordbruksmark till mer än 50 % innehåller den löst reaktiva formen 
av fosfor (Ulén et al. 2007). 

Enskilda avlopp på landsbygden står för en inte obetydlig andel av fosforutsläppen och då i 
form av löst reaktiv fosfor (Ulén et al. 2007). I avloppsvattnet är det framförallt toalettvatten 
och rengöringsmedel t.ex. tvättmedel som är källan för fosfor (Fareed et al. 2005). 

Frigörande av fosfor från bottensediment 

Bottensediment i sjöar fungerar som lagringsplats för fosfor som antingen kommer in via 
tillflöden eller från processer i sjön. Fosforn kan lagras antingen tillfälligt eller permanent. 
Den tillfälligt lagrade fosforn återförs för eller senare till sjöns kretslopp (Ahlgren et al. 
2011). Även om man lyckas minska tillförseln av fosfor utifrån, kan den inlagrade fosforn i 
bottensedimentet fortsätta att fungera som en källa över lång eller kort tid (Rydin 2000, 
Håkansson & Jansson 1983). I vissa fall kan bidraget från den inlagrade fosforn till sjöns 
fosforbudget, vara större än vad som tillförs utifrån. Det kan ske om en sjö varit utsatt för stor 
extern tillförsel under lång tid och om den tillfälligt lagrade fosforns andel i sedimentet är hög 
(Ahlgren et al. 2011). 

Fosfor i bottensediment uppträder i olika former eller fraktioner som man vanligtvis 
benämner dem. De har fått sina namn efter den laboratoriemetod som används då de olika 
fraktionerna ska urskiljas. Genom att i flera steg tillsätta ett extraktionsmedel kan man få de 
olika fraktionerna att lösas ut. Extraktionsmedel som ofta används i fosforfraktioneringen är 
NH4Cl som får NH4Cl-P (labil fosfor) att lösas ut, NaOH som får NaOH-rP 
(aluminiumbunden fosfor), BD-P (järnbunden fosfor) och NaOH-nrP (organiskt bunden 
fosfor) att lösas ut samt HCl som löser HCl-P (calciumbunden fosfor) (Goedkoop & Sonesten, 
1995) (Rydin 2000). Ytterligare en fraktion, s.k. Res-P (residualfosfor) kan räknas fram 
genom att subtrahera de extraherade fraktionerna från totalfosforhalten i sedimentet. 
Residualfosfor utgörs huvudsakligen av organisk fosfor (Håkansson & Jansson 1983). 

Man brukar tala om rörlig och permanent bunden fosfor. Den rörliga fosforn är den tillfälligt 
lagrade och den som i första hand genom olika processer kan frigöras upp till vattenmassan. 
Den rörliga fosforn utgörs av vissa former av organiskt bunden fosfor, labil fosfor och 
järnbunden fosfor. Dessa former finns i högre koncentrationer i det ytliga bottensedimentet 
och minskar i koncentration djupare ner i sedimentet. Den högre koncentrationen av organiskt 
bunden fosfor i det översta sedimentlagret beror på att den längre ner i sedimentet diffunderar 
uppåt (Rydin 2000). Det är också den organiskt bundna fosforn som då den mineraliseras av 
mikroorganismer brukar övergå till järnbunden eller labil fosfor. Den organiskt bundna 
fosforn omsätts långsammare än den labila formen. Labil fosfor är den form som står i 
närmast förbindelse med vattenmassan och är mest tillgänglig t.ex. genom bioturbation eller 
diffusion, men dess omsättning kan variera stort över året. Den innefattar även fosfatfosfor i 
porvattnet (Rydin 2005). Men det är alltså inte bara tillgången på rörlig fosfor i ytsedimentet 
som bidrar med tillförsel av fosfor till vattenmassan utan även den diffusion som sker 
underifrån djupare ner i sedimentet (Rydin 2000). 
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Den permanent bundna fosforn utgörs främst av kalcium- och aluminiumbunden fosfor men 
även av residualfosfor, som är en form av mer svårnedbrytbar organisk bunden fosfor. Den 
permanent bundna fosforn tenderar att öka i koncentration djupare ner i sedimentet, det är 
något som framförallt gäller den kalciumbundna formen. Med tiden åldras även den rörliga 
formen av fosfor och djupare ner i sedimentet övergår den till mer trögrörliga och permanent 
bundna former (Rydin 2000). 

Nedbrytandet av den organiska fosforn i sedimentet är beroende av de förhållanden som råder 
där t.ex. syrgashalten, temperaturen, aktiviteten hos mikroorganismerna och tillgången på 
nedbrytbart material innehållandes kolföreningar, vilka utgör energikälla för 
mikroorganismerna. Dessa faktorer påverkar även i vilken form fosforn uppträder i 
sedimentet (Ahlgren et al. 2011). 

Redox-potentialen, när ämnen ger ifrån sig elektroner (oxideras) eller tar emot elektroner 
(reduceras) är en viktig faktor då det gäller bindande eller frigörande av fosfor från 
bottensediment. Järn är ett ämne som brukar vara vanligt förekommande i sjöars 
bottensediment. Det är också ett ämne som har lätt för att oxideras eller reduceras och därför 
bidra med att binda upp eller frisläppa fosfor (Söndergaard 2009). I en syrgasrik miljö binder 
fosfor till järn-(III) då detta oxideras. Det kan ske genom utfällning i vattenmassan eller i det 
övre bottensedimentet. Då järn-(III) reduceras till järn-(II) övergår både järn och fosfor till 
löst form. Den då lösta fosforn finns i porvattnet eller det övre bottensedimentet och kan 
frigöras till vattenmassan (Håkansson & Jansson 1983). Fosfat i sjöar som har 
avrinningsområden dominerade av jordbruksmark förefaller ofta binda med järn, medan de i 
sjöar med dominans av skog i sitt avrinningsområde, istället förefaller binda till aluminium 
(Martynova 2008). 
 
En annan viktig faktor som påverkar om fosforn i sedimentet kommer att frigöras till 
vattenmassan, är syrgashalten vid botten. Vid en låg syrgashalt minskar redox-potentialen och 
organiskt bunden fosfor frigörs. Den järnbundna fosforn övergår då även till labil fosfor då 
järnet reduceras (Rydin 2000). Ett synbart tecken på att det råder syrgasbrist är att sedimentet 
är svartfärgat och illaluktande. Färgen och lukten uppstår då anaeroba bakterier använder 
sulfat i sin nedbrytningsprocess av organiskt material (Havsmiljöinstitutet 2011). 

Det har även visat sig att samtidigt som järn reduceras och frigör fosfor frigörs även 
överskottsfosfor från bakterier i form av polyfosfat (Rydin 2000). Vid en låg syrgashalt 
frigörs 5-10 gånger mer labil fosfor än vid en hög syrgashalt (Ahlgren et al. 2011). 

Temperaturen har också betydelse. Höjning i temperaturen ger en ökad aktivitet bland de 
nedbrytande mikroorganismerna. Det i sin tur ger en minskning av redox-potentialen i 
ytsedimentet vilket då kan resultera i ett frigörande av organiskt och järnbunden fosfor 
(Skovgaard & Östergaard, 1992). 

En annan faktor som kan spela in är pH-värdet. I näringsrika och grunda sjöar med hög 
produktion av fotosyntetiserande alger och därför också högt pH, kan både järn- och 
aluminiumbunden fosfor frigöras från bottensedimentet (Håkansson & Jansson 1983). För att 
det ska ske med den aluminiumbundna fosforn måste dock pH ligga över 9 under lång tid. Det 
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räcker inte med tillfälliga pH-höjningar på dagen som kan vara fallet vid kraftiga 
algblomningar. Sediment i sjöbottnar brukar dessutom vara stabila med ett pH på 6-7 även i 
försurade sjöar. Den aluminiumbundna formen kan även tillsammans med den kalciumbundna 
gå i lösning vid lågt pH (Rydin 2005). 

Om bottensedimentet tillförs giftiga ämnen som slår ut mikroorganismerna leder det till ett 
frisläppande av fosfor från dessa. Det kan även leda till en förändring av fosforföreningarna i 
sedimentet med ytterligare frisläppande av fosfor som följd (Ahlgren et al. 2011). 

 

3. Material och metoder 

3:1 Områdesbeskrivning  

Alsta sjös avrinningsområde 

 
Alsta sjös avrinningsområde omfattar större delen av avrinningsområdet för hela Örsundaån, 
eftersom sjön ligger i slutet av ån. Örsundaåns avrinningsområde består till stor del av ett 
uppodlat och utdikat slättlandskap. Den del av avrinningsområdet som ligger innan Alstasjöns 
inlopp täcker en yta på 705 km2. Det består av 42% ängs och åkermark, 52 % skogsmark, 1% 
sjö, 4% våtmark och 1% övrig mark. Området närmast sjön domineras av ängs och åkermark. 
Höjdskillnaden i avrinningsområdet är 110 m. Det finns 12 dammanläggningar och 195 
registrerade vattenföretag i området (Brunberg & Blomqvist 1998). 

 

Figur 1. Alsta sjös avrinningsområde, med delavrinningsområdena markerade med streckade linjer. Modifierad 
från Brunberg & Blomqvist (1998). 
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Alsta sjö 

 
Alsta sjö är belägen i Örsundaåns huvudfåra, nära utloppet till Lårstaviken i Mälaren, ca 2 km 
nordväst om Örsundsbro i Enköpings kommun i Uppland. Sjön är mycket näringsrik, har god 
alkalinitet och kraftigt färgat vatten. Runt större delen av sjön täcks strandlinjen av säv och 
vass som ibland sträcker sig ett par hundra meter ut i sjön. Undantaget är badplatsen vid 
Sjövik, Hamrahäll och sydöstra delen av sjön. Omgivningen runt sjön utgörs i öster av 
moränmark där det växer löv och barrträd. Där finns även inslag av kala hällar. I sydväst går 
en stor berghäll ut i sjön vid Hamrahäll och på den sidan utgörs marken närmast sjön av 
sankmark medan den längre inåt land utgörs av åkermark (Brunberg & Blomqvist 1998). 
 
Alsta sjö har en yta på 1,47 km2. Den är som längst 2500 m och som bredast 1270 m. 
Maxdjupet är på 4,6 m och sjön har ett medeldjup på 2 m. Sjöns volym är 2,67 Mm3 och den 
teoretiska omsättningstiden på vattnet är cirka 6 dygn (Brunberg & Blomqvist 1998). 
 
Två större åar har sitt utlopp i Alsta sjö, Örsundaån och Lillån (östra). Uppströms Örsundaån 
har Långtora bäck, Nysätrabäcken samt Skattmansöån-Mörtsjön sina utlopp. Uppströms dessa 
ansluter biflöderna Revelstasjön, Äs puss, Lillån (västra) och Gällbäcken. Uppströms Lillån 
(östra) ligger sjöarna Hanelundssjön, Stenässjön, Strandsjön, Bromsbo sjö, Ramsjön-
sätersjön-Lindsjön, Ryssjön och Hålsjön (Brunberg & Blomqvist 1998). 

Runt sjön finns ett flertal enskilda fastigheter. Uppströms Lillån som mynnar ut i Alsta sjö 
finns det vid Oxdjupet-Dammkärret ett område med fritidsbebyggelse. Det finns 11 
registrerade vattenföretag i anslutning till sjön. En del båttrafik förekommer och det finns ett 
bad vid Sjövik. En flygplats finns också belägen vid Långtora (Brunberg & Blomqvist 1998). 

Alsta sjö håller en måttlig ekologisk status enligt vattenmyndigheternas statusklassificering. 
Växtplankton och fiskfaunan håller måttlig status medan markanvändning och näringsämnen 
håller otillfredsställande status. Då det gäller den kemiska statusen är den god, bortsett från 
kvicksilverhalterna (Vattenmyndigheterna 2011b). 

I Brunberg & Blomqvist; Vatten i Uppsala län 1997, kan man läsa att trots att sjön är 
näringsrik gör den snabba omsättningstiden på vattnet att koncentrationen av syrgas inte 
sjunker till några kritiska nivåer. Där står även att syrgashalten under is uppmättes till mer än 
9 mg/L den 1 december 1988 (Brunberg & Blomqvist 1998). Senare mätningar under is 
utförda av Enköpings kommun vintern 2011, visade på syrgasbrist vid botten. Vid två av 
provpunkterna var halterna 0,16 mg/L respektive 0,07 mg/L (Gunilla Lindgren muntligen). 

3:2 Provtagning  

Vattenprovtagning  

Vattenprovtagning för fosforanalys ägde rum onsdagen den 13 april 2011. Provpunkterna var 
förlagda vid utloppen av tillflödena runt Alsta sjö, i utloppet från sjön samt i ett tillflöde till 
Örsundaån från ett dike mellan inloppet till sjön och SRK:s provtagningsstation vid Nysätra 
(Tabell 1, Figur 2). Dessutom hittades ytterligare ett tillflöde mellan provpunkt 1 och 2. Det 
rann genom en åker nedanför Högby och fick benämningen provpunkt 11. Ute på åkern efter 
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ca 100 meter rann tillflödet ner i en brunn med lock. Troligtvis tar det vattnet sig vidare via 
marken ut i Örsundaån. Provtagningen gick till så att vatten hämtades upp med en 
provhämtare och överfördes till en plastflaska med lock av en liters volym. Innan provtagning 
och vid varje provpunkt, sköljdes provhämtaren samt flaskan för respektive prov noggrant ur 
med vatten från provstället. Flaskorna märktes med respektive provpunkts nummer. 
Vattenproverna togs ca 20 cm under vattenytan utom på de platser där det var grundare. Vid 
de utlopp som var översvämmade, togs proverna i den mån det gick, innan tillflödet övergick i 
våtmark. Utloppen vid provpunkterna 1, 2, 6, 9 samt 10 var översvämmade av vårfloden. Vid 
varje provpunkt noterades GPS-koordinaterna. 

Kort beskrivning av omgivningen runt provpunkterna 

Provpunkt 1, dike från Fiskmansbo ner mot Örsundaån. Bredd ca 1,0 - 1,5 m. Omgiven på 
vänster sida av åker och på höger sida av energiskog. 

Provpunkt 2, inloppet Alsta sjö. Liten skogsväg ner mot utloppet passerade bebyggelse på 
höjd (Högby). Åkermark. Vid inloppet sjöäng, lite träd, båtskjul och en hopfallen brygga från 
vilket provet togs. 

Provpunkt 3, liten bäck från Mosta ca 0,5 - 1,0 m bred som ringlade en bit parallellt med sjön. 
Åkermark, Sjöäng med lite träd mot vattnet. 

Provpunkt 4, Lillåns utlopp, bredd ca 2 m. Ängsskog. Bebyggelse uppströms, gammal smedja 
och vattenfall. 

Provpunkt 5, badplats sjövik. Ringlande bäck till vänster om badplatsen, bredd ca 1,0 - 1,5 m. 
Träd längs med bäcken. Liten träbro vid utloppet. 

Provpunkt 6, Alstasjöns utlopp. Skogsbevuxet berg med sluttning ned mot vattnet. 
Bebyggelse. Skogsväg längs med vattnet. 

Provpunkt 7, Örsundaåns passage genom Örsundsbro samhälle. Provplats liten brygga till 
höger om bron över ån om man kommer från Uppsala hållet. 

Provpunkt 8, liten bäck genom åkermark och sumpmark vid Kassviken. 

Provpunkt 9, stort dike genom åkermark i viken vid Taxnäs. Bredd ca 1,0 - 1,5 m. Träd och 
sjöhagar vid utloppet av diket. 

Provpunkt 10, stort dike vid Hamrahäll omgivet av åkermark, sjöäng och sumpmark. Bredd ca 
1,0 - 2,0 m. 

Provpunkt 11, liten bäck ringlande från det skogsbevuxna berget vid Högby ut på en åker mot 
Örsundaån. Övergår till ett litet dike på åkern som går ner i en brunn med lock efter ca 100 m. 
Provplatsen belägen ca 700 m från inloppet till Alsta sjön. 
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Tabell 1. Provtagningspunkterna för vattenprover  

samt deras GPS-position.  

Provpunkt Position 
WGS 84 

 North East 
1 59 44 698 17 11 689 
2 59 44 717 17 13 891 
3 59 44 768 17 14 238 
4 59 44 731 17 15 041 
5 59 44 655 17 16 399 
6 59 44 537 17 16 777 
7 59 44 218 17 18 553 
8 59 44 471 17 16 107 
9 59 43 985 17 15 370 
10 59 44 432 17 14 069 
11 59 44 767 17 13 050 
 

 

Figur 2. Provtagningspunkterna 1-11för vattenprover i Alsta sjö. Underlagskarta från eniro.se. 

 

Sedimentprovtagning  

Sedimentprovtagning ägde rum från båt i Alsta sjö måndagen den 2 maj 2011. 
Sedimentproverna från botten togs med hjälp av en provhämtare av typen Uwitec corer med 6 
cm rördiameter. 

Totalt togs prover vid sex provpunkter, A-F (Tabell 2, Figur 3) representativt fördelade över 
sjöns botten och på olika djup, samt vid inflödenas utlopp i sjön. Vid alla provpunkter utom 
provpunkt A togs tre sedimentproppar. Vid provpunkt A som var beläget nära sjöns inlopp var 
bottnen hård och av grov karaktär. Där lyckades endast två sedimentproppar tas upp. En trolig 
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orsak till bottens karaktär vid denna plats är att vattnet strömmar vid bottnen och att den 
därför är mer av transportbottentyp. Sedimentpropparna vid varje provpunkt skiktades och 
mixades på plats. Vid alla provpunkter utom provpunkt C togs provet 0 - 5 cm djupt. Vid 
provpunkt C som var i sjöns djupsänka och dessutom centralt beläget, togs sedimentproverna 
i fyra skikt, 0 - 5, 5 - 10, 10 - 15 och 15 - 20 cm djupt. Vid varje provpunkt mättes 
vattendjupet och temperaturen. Syrgashalten vid bottnen mättes också med hjälp av en mätare 
av typen WTW Oxi 340 i. Vid varje provpunkt noterades även GPS-koordinaterna. 

Tabell 2. Provpunkterna för sedimentprover samt deras GPS-position. 

Provpunkt Position 

WGS 84 

 North East 

A 59 44 663 17 14 317 

B 59 44 616 17 14 769 

C 59 44 603 17 15 278 

D 59 44 584 17 15 679 

E 59 44 558 17 16 466 

F 59 44 415 17 15 098 
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Figur 3. Provpunkterna A-F för sedimentprover i Alsta sjö. Underlagskarta från eniro.se. 

 

3:3 Analys av vattenproverna 

Analys av fosfatfosfor 

Analys och beräkningar av fosfatfosforkoncentrationen i vattenproverna utfördes enligt MRP 
metoden (Murhy & Riley 1962, Goedkoop & Sonesten 1995). Analyserna av de totalt elva 
vattenproverna genomfördes i tre replikat och absorbansen mättes vid 882 nm i en 
spektrofotometer av märket Hitachi U-2000. 

Analys av totalfosfor 

Organiskt bunden fosfor som fanns i vattenproverna från de elva provpunkterna 
autoklaverades med kaliumpersulfat, varvid fosfat bildas genom oxidativ hydrolys (Menzel & 
Corwin 1965). Med hjälp av MRP-metoden analyserades sedan den frigjorda fosfaten enligt 
ovan. Absorbansen mättes och koncentrationen beräknades därefter. Totalt analyserades elva 
vattenprover i tre replikat. Autoklaveringen utfördes i en Uniclav 30 D och absorbansen 
mättes vid 882 nm i en spektrofotometer av märket Hitachi U-2000. 

3:4 Analys av sedimentprovererna 

Vattenhalt, densitet och totalfosfor 

Totalt nio sedimentprover analyserades. Ett prov från varje provpunkt A-F i 0-5 cm 
sedimentskikt samt för provpunkt C ytterligare 3 prover för sedimentskikten 5-10, 10-15 och 
15-20 cm. 
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Nio stycken torra och rengjorda keramikkoppar iordningställdes och vägdes tomma. Keramik 
kopparna fylldes sedan med sediment från respektive prov och vägdes därefter, totalt 9 
stycken. Det våta sedimentet i porslinskopparna sattes sedan i värmeskåp i 105 grader där de 
fick vara i ett dygn. Det torra sedimentet vägdes sedan och vattenhalten beräknades enligt 
Goedkoop & Sonesten (1995) metod. 

En torr och ren plastkopp med lock som skulle användas för densitetsbestämning vägdes. 
Först tom och sedan fylld med destillerat vatten. Detta utfördes i tre replikat. Sediment från 
varje prov fördes sedan över i den lilla plastkoppen och vägdes. Därefter beräknades 
densiteten för varje prov enligt vedertagen metod (Goedkoop & Sonesten 1995). 

Genom att bränna det torra sedimentet i en mufflelugn i 550 grader och därefter koka det i 1 
M HCl, får man den organiskt bundna fosforn att övergå i ortofosfat (Andersen 1976). Detta 
gjordes med 200 mg från varje prov, totalt nio prov i två replikat. Varje substrat fördes senare 
över till en 250 ml mätkolv och späddes med destillerat vatten upp till 250 ml volym. Efter att 
proven fått stå över natten, analyserades ortofosfatkoncentrationen med hjälp av MRP 
metoden i två replikat från varje prov (Murhy & Riley 1962).  

Fosforfraktionering 

Vått sediment från de nio proverna skickades till det ackrediterade Erkenlaboratoriet för 
fosforfraktionering. Fosforfraktionerna urskiljdes i flera steg med hjälp av olika 
extraktionsmedel. I ett första steg tillsattes ammoniumklorid (NH4Cl) vilket gjorde den labila 
fosforn (NH4Cl-P) tillgänglig. I det andra steget tillsattes natriumdithionit (BD) vilket gjorde 
den järnbundna fosforn tillgänglig (BD-P). I det tredje steget tillsattes Natriumhydroxid 
(NaOH) i vilket den aluminiumbundna (NaOH-P) och den organiskt bundna (NaOH org-P) 
fosforn gjordes tillgänglig. I det sista steget tillsattes saltsyra (HCl) vilket gjorde den 
kalciumbundna fosforn (HCl-P) tillgänglig för analys (Erkenlaboratoriet 2011). 

Kol och kvävehalt 

Analys av kol och kväve innehållet i sedimentproverna utfördes med hjälp av en 
elementaranalysator av märket Costech ECS 4010 och ett datorprogram av typen; EAS 
Clarity, Costech. 

3:5 Beräkningar och sammanställd data 

Samband mellan syrgashalt, vattenföring och fosforkoncentrationer 

För att kontrollera om det fanns något samband mellan låga syrgashalter, hög vattenföring och 
höga fosforkoncentrationer insamlades data från SLU:s databank för vatten och miljö. Ett 
medelvärde för varje månad och för respektive parameter räknades ut för åren 2005-2010. 
Dessa jämfördes sedan mot varandra i ett diagram. 

Beräkningar  

Alla beräkningar för analyserna samt för utvärderingen av resultaten redovisas i Bilaga 1. 
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4. Resultat 

4:1 Resultat av vattenanalyser 

Resultatet av vattenanalyserna visade i samtliga prov mycket höga eller extremt höga 
koncentrationer av totalfosfor (Tabell 3) enligt Naturvårdsverkets kvalitets kriterier (Tabell 4). 
Störst var koncentrationen vid provpunkt 3 med 260 µg/L och lägst vid provpunkt 5 med 58 
µg/L. Koncentrationen av fosfatfosfor var också störst vid provpunkt 3 med 197 µg/L. Lägst 
var den vid provpunkt 1 med 14 µg/L. Fosfatfosforns procentuella andel av totalfosforn var 
störst vid provpunkt 3 med 76 % och lägst vid provpunkt 1 med 17 %. 

 

Tabell 3. Resultatet av vattenanalyser för provpunkt 1-11 i Alsta sjö 2011-04-13. 

Provpunkt Totalfosfor/Tot-P Fosfatfosfor/PO4-P Andel PO4 av 
Tot-P 

 (µg/L) (µg/L) (%) 

1 79 14 17 

2 201 128 64 

3 260 197 76 

4 77 18 23 

5 58 20 34 

6 131 45 34 

7 121 50 41 

8 80 33 42 

9 103 50 49 

10 96 51 54 

11 149 93 62 
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Tabell 4. Naturvårdsverkets kvalitetskriterier för sjöar och vattendrag 2000. 

Koncentrationer av totalfosfor i sjöar 

(µg/L) 

Klass Beskrivning Koncentrationer 

(Maj-Oktober) 

1 Låg koncentration < 12,5 

2 Måttlig koncentration 12,5 - 25 

3 Hög koncentration 25 - 50 

4 Mycket hög koncentration 50 - 100 

5 Extremt hög koncentration >100 

 

4:2 Resultat av sedimentanalyser 

Resultatet av sedimentanalysen visade då det gäller totalfosfor att koncentrationen var störst 
vid provpunkt C med 1946 µg/g TS och lägst vid provpunkt A med 897 µg/g TS (Tabell 5).  

Fraktionsanalysen visade att vid provpunkt A utgjorde organiskt bunden fosfor (NaOH org-P 
+ Res-P) den största andelen av totalfosforn. Vid övriga provplatser var det den järnbundna 
fosforn (BD-P) som utgjorde den största andelen. Vid samtliga provplatser utgjorde den 
organiska och järnbundna fraktionen tillsammans mer än hälften av den totala fosforn i de 
översta 0 - 5 cm av sedimentet (Tabell 5, Figur 4). Vid provpunkt C kan man också se att 
dessa fraktioners andel av totalfosforn tillsammans med den labila fosforn (NH4Cl-P)(Figur 5) 
och totala fosforns koncentration, som helhet minskar djupare ner i sedimentet (Figur 6). I 
motsats ökar istället det kalcium(HCl-P)- och aluminiumbundna (NaOH-P) fraktionerna sin 
andel nedåt i sedimentet (Figur 5).  

Fraktionsanalysen visade att totalfosforn i genomsnitt i sedimentprovernas översta 0 - 5 cm 
skikt utgjordes av 35 % järnbunden fosfor, 25 % organiskt bunden, 21 % aluminiumbunden, 
18 % kalciumbunden samt 1 % labil fosfor (Figur 7).  
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Tabell 5. Vattenhalt, de olika fosforfraktionerna i sedimentproverna samt totalfosfor i sediment från Alsta sjö 
2011-05-02. 

Prov-
punkt 

Sediment- 
skikt 

Vatten-
halt 

NH4Cl-P BD-P NaOH-P HCl-P NaOH 
org-P + 
Res-P 

Total-P 

 (cm) (%) (µg/g TS) (µg/gTS) (µg/g TS) (µg/g TS) (µg/g TS) (µg/gTS) 

A 0-5 62 2 147 122 189 437 897 

B 0-5 82 20 665 319 306 360 1670 

C 0-5 84 23 874 443 311 295 1946 

C 5-10 78 8 534 472 318 297 1629 

C 10-15 75 3 286 289 297 294 1169 

C 15-20 72 4 270 333 324 206 1137 

D 0-5 84 11 527 390 294 376 1598 

E 0-5 83 10 470 373 280 314 1447 

F 0-5 84 15 519 228 279 455 1496 
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Figur 4. De olika fosforfraktionernas procentuella fördelning i sedimentskiktet 0-5 cm vid respektive provpunkt 
A-F.  

  

  

Figur 5. De olika fosforfraktionernas procentuella fördelning i de olika sedimentskikten vid provpunkt C.  
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Figur 6. Den minskande koncentrationen av totalfosfor med ökande sedimentdjup vid provpunkt C. 

 

 

 

Figur 7. De olika fosforfraktionernas procentuella fördelning i sedimentskiktet 0-5 cm i Alsta sjö. Beräknat 
utifrån medelvärdet av resultatet från de olika provpunkterna A-F. 

 

Resultatet av analysen av kol- och kväve- innehållet i sedimentet 

Kol- och kväveinnehållet i sedimentproverna omräknades till kol/kväve kvot. Kvoten C/N var 
högst med 13,3 vid provpunkt A medan den vid övriga provpunkter låg under 10. I 
genomsnitt låg kvoten på 9,7 för det översta 0-5 cm skiktet (Tabell 6). Kvoter under 10 är att 
betrakta som låga och visar på en hög produktion inom sjön (Håkansson & Jansson 1983). 
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Tabell 6. Kol och kväve kvoten C/N i sedimentskiktet 0-5 cm för provpunkt A-F samt  

ett medelvärde för dessa. 

Provpunkt N (%) av 
torrvikt 

C (%) av 
torrvikt 

C/N kvot 

A 0,25 3,3 13,3 
B 0,46 4,4 9,5 
C 0,49 4,3 8,9 
D 0,51 4,3 8,5 
E 0,49 4,2 8,7 
F 0,58 5,5 9,4 

Medelvärde 0,46 4,3 9,7 
 

Vattendjup, temperatur och syrgashalt 

Vattendjup, temperatur och syrgashalt från sedimentprovtagningen. Resultatet visar på att det 
inte rådde någon syrgasbrist i bottenvattnet vid provtagningstillfället (Tabell 7). 

 

Tabell 7. Vattendjup, temperatur och syrgashalt i bottenvattnet från 

 sedimentprovtagning i Alsta sjö 2011-05-02. 

Provpunkt Djup 

(m) 

Temp  

(°C) 

O2-halt 

(%) 

O2-halt 

(mg/L) 

A 1,90 9,4 84 9,9 

B 3,20 10,4 89 9,9 

C 4,30 10,8 89 10,0 

D 4,30 10,2 85 9,6 

E 3,20 11,3 93 10,0 

F 1,60 10,0 90 10,2 
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4:3 Resultat av beräkningar och sammanställd data 

Sambandet mellan syrgashalt, vattenföring och fosforkoncentrationer 

Jämförelsen mellan syrgashalter, vattenflöde och fosforkoncentrationer för åren 2005-2010 
(Figur 8), indikerar att det kan finnas ett samband. Under vårmånaderna mars-april då det var 
hög vattenföring, ökade även koncentrationerna av totalfosfor och fosfatfosfor i vattenmassan. 
Detta gällde även på hösten i november och december då det var hög vattenföring. Då var det 
framförallt totalfosforn som visade en kraftig höjning i koncentration. Under högsommaren i 
juli-augusti då syrgashalten var låg, ökade på nytt koncentrationerna av totalfosfor och 
fosfatfosfor i vattenmassan (Figur 8). 

 

Figur 8. Jämförelse mellan syrgas-, totalfosfor- och fosfatfosforkoncentrationen samt vattenföringen under åren 
2005-2010. Ett medelvärde för varje månad har använts. Syrgaskoncentrationen har multiplicerats med 10 och 
vattenföringen med 30 för att värdena skulle kunna jämföras mot varandra i diagrammet. Källa: SLU databank 
för vatten och miljö 2011. 

Beräkningar av mängden totalfosfor i sedimentet 

Resultatet av beräkningarna av mängden totalfosfor i sedimentet vid varje provpunkt och för 
det översta 0-5 cm sedimentskikt, visade att störst mängd, 22,7 g P/m2, fanns vid provpunkt 
A. Minst mängd, 12,4 g P/m2, fanns vid provpunkt F. Medelvärdet för alla provpunkterna var 
16,2 g P/m2 (Tabell 8). 
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Tabell 8. Mängden totalfosfor /m2  i sedimentskiktet 0-5 cm vid  

provpunkt A-F samt ett medelvärde för dessa.  

Provpunkt Totalfosfor i 0-5 cm djupt 
sedimentskikt 

(g P/m2) 

A 22,7 

B 16,6 

C 17,0 

D 14,6 

E 14,1 

F 12,4 

Medelvärde 16,2 
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5. Diskussion 

Resultatet av vattenanalyserna visade i samtliga prov mycket höga eller extremt höga 
koncentrationer av totalfosfor (Tabell 3) enligt Naturvårdsverkets kvalitetskriterier (Tabell 4). 
Samtliga tillflöden runt Alsta sjö är mer eller mindre påverkade av jordbruksmark och 
bebyggelse. Provtagningen ägde rum under vårfloden med hög vattenföring vilket innebär att 
man kan förvänta sig en ökad tillförsel av fosfor från tillrinningsområdet. Noterbart är den 
extremt höga koncentrationen totalfosfor vid provpunkt 3. Där var koncentrationen betydligt 
större än vid övriga provpunkter. Dessutom var den procentuella andelen fosfatfosfor (löst 
reaktiv fosfor) störst där. Tillflödet rinner intill åkermark och en bit uppströms finns dessutom 
bebyggelse. Det är två potentiellt möjliga källor till de höga fosforkoncentrationerna. 

Enskilda avlopp på landsbygden står för en inte obetydlig andel av fosforutsläppen och då i 
form av löst reaktiv fosfor (Ulén et al. 2007). Det finns flera möjliga orsaker till de höga 
koncentrationerna av fosfatfosfor vid provpunkt 3 t.ex. bristfällig rening av enskilda avlopp, 
läckage från närliggande åkermark eller mindre punktkällor som t.ex. gödselstackar nära 
tillflödet.  

Noterbart är också att koncentrationen totalfosfor som uppmättes vid utloppet (provpunkt 6) 
och i Örsundsbro (provpunkt 7) var nästan hälften så stora som vid inloppet. Detta resultat är 
tvärt emot de tidigare gjorda beräkningarna (Länsstyrelsen i Uppsala län, Gunilla Lindgren 
muntligen). 

Sammantaget går det inte att dra några detaljerade slutsatser av de enskilda resultaten av 
vattenproverna, då provtagningen genomfördes endast vid ett tillfälle och under vårflod. 
Dessutom var platserna för provpunkterna 1, 2, 6, 9 och 10 översvämmade, vilket försvårade 
provtagningen och säkert påverkade resultatet. Generellt kan man dock konstatera att Alsta 
sjö tillförs stora mängder fosfor från sitt tillrinningsområde. 

Resultatet av sedimentanalysen visade då det gäller totalfosfor att koncentrationen var störst 
vid provpunkt C med 1946 µg/g TS. Detta är rimligt med tanke på att provpunkt C ligger i 
sjöns djuphåla. Lägst var koncentrationen vid provpunkt A med 897 µg/g TS (Tabell 5). 
Fraktionsanalysen visade också att vid provpunkt A utgjorde den organiskt bundna fosforn 
(NaOH org-P + Res-P) den största andelen av totalfosforn. Det kan ha sin förklaring i att 
bottnen vid provpunkt A var mer av transportbottenkaraktär och att de övre sedimentlagren 
med t.ex. labil fosfor därför spolats bort. 

Den organiskt bundna fosforn omsätts långsammare än den labila formen. Labil fosfor är den 
form som står i närmast förbindelse med vattenmassan och är mest tillgänglig (Rydin 2005). 

Vid övriga provpunkter i sjön var det den järnbundna fosforn (BD-P) som utgjorde den största 
andelen. Det stämmer med de undersökningar som tyder på att fosfat i sjöar som har 
avrinningsområden dominerade av jordbruksmark ofta binder med järn. Sjöar med dominans 
av skog i sitt avrinningsområde förefaller istället i större utsträckning binda till aluminium 
(Martynova 2008). Ser man till hela avrinningsområdet innan Alsta sjö så utgörs det av 52 % 
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skogsmark, men området närmast sjön domineras av ängs och åkermark (Brunberg & 
Blomqvist 1998). Dessutom kan det vid fraktionering vara svårt att urskilja den 
aluminiumbundna fosforn från den järnbundna (Rydin 2000). 

Vid samtliga provpunkter utgjorde den organiska och järnbundna fraktionen tillsammans mer 
än hälften av den totala fosforn i de översta 0 - 5 cm av sedimentet (Tabell 5, Figur 4). Vid 
provpunkt C kan man också se att den järnbundna (BD-P) fraktionens andel av totalfosforn 
tillsammans med den labila fosforn (NH4Cl-P)(Figur 4) minskar djupare ner i sedimentet. 
Detta är också något som sker med totalfosforkoncentrationen (Figur 6). De kalcium- (HCl-P) 
och aluminiumbundna (NaOH-P) fraktionerna ökar istället sin andel nedåt i sedimentet (Figur 
4). Det här är något som stämmer väl med hur totalfosfor och de olika fosforfraktionerna 
uppträder i bottensediment (Rydin 2000). Fraktionsanalysen visade att totalfosforn i 
genomsnitt i sedimentprovernas översta 0 - 5 cm skikt utgjordes av 35 % järnbunden fosfor, 
25 % organiskt bunden, 21 % aluminiumbunden, 18 % kalciumbunden samt 1 % labil fosfor 
(Figur 7). 

Den genomsnittliga C/N kvoten i sjön för det översta 0-5 cm sedimentskiktet (9,7) visar på en 
hög produktion i sjön och stämmer väl med att den klassas som mycket näringsrik. 

Resultatet av beräkningarna av mängden totalfosfor i sedimentet vid varje provpunkt och för 
det översta 0-5 cm sedimentskikt, visade att störst mängd 22,7 g P/m2 fanns vid provpunkt A. 
Det är mer än vad som beräknades för provpunkt C i sjöns djuphåla där det kanske skulle 
förväntas vara störst. Vid provpunkt C var mängden 17,0 g P/m2. Förklaringen till detta är 
troligen att bottnen vid provpunkt A var mer av transportbottenkaraktär. Den hade en lägre 
vattenhalt än övriga provpunkter (Tabell 5) vilka utgjordes av mer ackumulationsbotten. Det 
är en faktor som påverkar mängden fosfor i sedimentet. Medelvärdet för alla provpunkterna i 
sjön var 16,2 g P/m2 (Tabell 8). 

Om man räknar på att bottensedimentets yta i stort motsvarar sjöns yta motsvarar det 
1 470 000 m2. I så fall skulle det finnas 23,8 ton fosfor i hela sjöns översta 0-5 cm 
bottensediment. Den potentiellt rörliga delen av denna fosfor, det vill säga den del som under 
de rätta betingelserna kan frigöras till vattenmassan, utgörs av labil fosfor, järn- och 
organiskt- bunden fosfor. Deras procentuella andel utifrån ett medelvärde av 
sedimentanalyserna (Figur 7) skulle då utgöra 61 %. Av den totala fosformängden skulle det 
alltså röra sig om 14,5 ton fosfor som teoretiskt under de rätta förutsättningarna skulle kunna 
bidra till sjöns fosforbudget. En sådan förutsättning är t.ex. låg syrgashalt. 

I Brunberg & Blomqvist, Vatten i Uppsala län 1997, står det att, trots att sjön är näringsrik gör 
den snabba omsättningstiden på vattnet att koncentrationen av syrgas inte sjunker till några 
kritiska nivåer. Senare mätningar under is utförda av Enköpings kommun vintern 2011, visade 
istället på att det vid den mätningen förelåg syrgasbrist vid botten. Vid två av provpunkterna 
var halterna 0,16 mg/L respektive 0,07 mg/L (Gunilla Lindgren muntligen). Insamlad data 
från SLU:s databank för vatten och miljö visade dessutom att syrgashalterna i Alsta sjö 
periodvis varit relativt låga. Dessa syrgashalter hade uppmätts på 0,5 meters djup. Det är då 
troligt att syrgashalterna nere vid botten varit än lägre och att syrgasbrist kunnat uppstå. Mina 
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undersökningar bekräftar detta. Sedimentproverna från de djupare skikten, framförallt 10-20 
cm men även 5-10 cm vid provpunkt C, var svarta vilket är ett tecken på att syrgasbrist 
förekommit. Jämförelsen mellan syrgashalter och fosforkoncentrationer för åren 2005-2010, 
indikerade också på att det kunde finnas ett samband mellan låga syrgashalter och höga 
koncentrationer av fosfor i sjöns vattenmassa (Figur 8). 

För att säkert kunna fastställa ett eventuellt samband mellan syrgashalter, vattenflöde och 
fosforkoncentrationer, skulle det behöva göras mer avancerad multivariat statistik, t.ex. PCA 
(Principal Component Analysis), eftersom det är flera faktorer som påverkar 
fosforkoncentrationerna. I en sådan analys skulle man istället för medelvärden kunna använda 
sig av de riktiga mätvärdena för varje år. Detta är emellertid något som inte ryms inom 
tidsramen för mitt projekt. 

 

6. Slutsatser 

Det finns stora mängder inlagrad fosfor i Alsta sjös bottensediment. Denna fosfor utgörs till 
stor del av rörlig fosfor som kan frigöras till vattenmassan. Varifrån den inlagrade fosforn 
kommer och hur gammal den är, är inte möjligt för mig att avgöra. Alsta sjö tillförs stora 
mängder fosfor från sitt avrinningsområde och så har säkert skett under flera decennier eller 
längre. Fosfor kan ju som tidigare nämnts lagras i sediment över lång tid. Sjön är ju dessutom 
en tidigare avsnörd havsvik som kan ha haft rikligt med fosfor i sitt sediment. Dessutom visar 
C/N kvoten på en hög produktion i sjön. För att säkert fastställa fosforns ålder och ursprung 
måste den isotopbestämmas. 

Sjön har visserligen en kort omsättningstid på vattnet (6 dagar, Brunberg & Blomqvist 1998) 
men det är endast en teoretisk genomsnittstid. I själva verket kan den vid låg vattenföring vara 
betydligt längre. Då kan periodvis syrgasbrist uppstå i sjöns bottensediment och fosfor 
frigöras till vattenmassan. Det är då inte bara den rörliga fosforn som frigörs på kemisk väg, 
utan även den som frigörs från bakteriella processer.  

Mina slutsatser blir, att det mycket väl kan vara inlagrad fosfor från sjöns bottensediment som 
frigjorts till vattenmassan och som är orsaken till att en större mängd fosfor lämnar sjön än 
vad som tillförs den. 

7. Tackord 
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9. Bilagor 

Bilaga 1 

Mängd sediment vid varje provhugg skiktet 0-5 cm 

Diameter rör 6 cm 

V =Pi r2 h = 3,14 x 32 x 1 = 28,27 x 5 = 141,37 cm3 = 141,37 ml 

Vattenhalt  

Vattenhalt (%)= m vått sediment – m torrt sediment / m vått sediment x 100 

Torrsubstans halten TS 

TS-halt (%) = 100 - vattenhalt 

Densitet  

Vattenfylld skål – torr skål = volym 

Vattnets densitet är 1,00 g/cm3 

Densitet (g/cm3) = m skål med sediment – m skål / volymen 

Totalfosfor i procent 

Total – P (%) = 100 * 250 * Ccal x ml cal * (A sample – Acidblank – Ablank) / 1000 * mg 
sample * (Acal – Ablank) 

Beräkning kol-kväve kvot C/N 

Kolhalt i procent av torrvikt/ kvävehalt i procent av torrvikt ger kol/kväve kvoten 

Beräkningar av mängden totalfosfor i sedimentet 

VS = våtsubstans = mg P/g vått sediment  

Total-P (%) * 10 = Total-P (‰ av TS) = mg P/g TS 

mg P/g TS * TS / 100 = mg P/g VS 

mg P/g VS * densiteten = mg P/cm3 VS 

mg P/cm3 VS * 1000 1000 = mg P/m3 

mg P/m3 / 1000 = g P/m3 / 100 = g P/m2 

Hela sjöns bottenarea (m2) * genomsnittliga mängden fosfor/m2 * 5 cm skikt * procentuell 
andel rörlig fosfor ger mängden potentiell fosfor som kan frigöras i sjöns vattenmassa. 
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