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Fosfor är ett naturligt grundämne som är en förutsättning för allt liv. Fosforn i naturliga system 

frigörs genom vittring av berggrund innehållandes fosfor. Via markavrinning eller genom 

grundvattnet hamnar fosforn så småningom i sjöar och vattendrag. Där tas den upp av organismer, 

transporteras vidare eller sedimenteras. Fosfor kan lagras i bottensediment under lång eller kort tid. I 

bottensedimentet uppträder fosforn i olika former eller fraktioner som det också kallas. De olika 

fraktionerna är olika hårt bundna i sedimentet. Man brukar tala om rörlig eller permanent bunden 

fosfor. De fosforfraktioner som lättast kan frigöras till vattenmassan kallas för rörliga. I sjöar kan det 

under sommaren och vintern på grund av brist på omblandning av vattenmassan uppstå syrgasbrist 

vid bottnen. Genom kemiska processer kan då sedimenterad fosfor frigöras.  

Ett problem för många ytvatten idag är tillförseln av fosfor genom mänskliga aktiviteter. Fosforn 

kommer till stor del från utsläpp av avloppsvatten eller från läckage av gödningsmedel från 

närliggande jordbruksmark. Även om man lyckas begränsa tillförseln av fosfor kan inlagrad fosfor i 

sjöars bottensediment fortsätta att fungera som en källa över lång tid.  

Alsta sjö är belägen längs med Örsundaån strax innan Örsundsbro i Uppland. Sjön är relativt liten och 

har en snabb teoretisk omsättningstid på vattnet, cirka 6 dagar. Trots detta visar beräkningar 

baserade på provtagningar varje månad för åren 1995-2009, att cirka 10 ton fosfor tillförs sjön varje 

år medan cirka 20 ton lämnar densamma. Hur är detta möjligt?  

Syftet med mitt examensarbete var att försöka ta reda på om det kunde vara inlagrad fosfor i 

bottensediment, som var orsaken till skillnaderna i mängden fosfor som tillförs respektive lämnar 

sjön. Jag ville ta reda på hur mycket fosfor som fanns inlagrad i sjöns översta bottensediment och 

vilka fraktioner den utgjordes av. Därtill ville jag ta reda på hur stor andel den rörliga fosforn utgjorde 

och hur stor mängd som potentiellt kunde frigöras till vattenmassan. Jag ville även till viss del 

undersöka om källan till de höga utloppshalterna kunde finnas vid något av sjöns tillflöden. 

Metoderna jag använde mig av, var att samla in vattenprover från sjöns tillflöden, ta sedimentprover 

från båt, analysera proverna i laboratorium samt göra beräkningar.  

Mina resultat visade att Alsta sjö får ta emot stora mängder fosfor från sitt avrinningsområde. 

Resultaten visade också att det finns stora mängder fosfor inlagrad i sjöns 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. 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. 

Examensarbete i Biologi, 15 hp, 2011                                                                                              

Institutionen för biologisk grundutbildning och limnologiska avdelningen, Uppsala universitet         

Handledare: Anna-Kristina Brunberg 


