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FÖRORD 
 
Vi heter Martin Tilly och Lars-Peter Skogfält. Vi läser på lärarprogrammet 

för gymnasiet med inriktningen geografi vid Luleå tekniska universitet. Nu 

när den sista delkursen närmar sig sitt slut ingår ett moment att skriva en 

uppsats. Eftersom vi båda är intresserade av bland annat skog och vatten 

beslutade vi oss för att skriva en uppsats om svenska sjötyper. Om hur de är 

uppbyggda och hur de fungerar i ett kretslopp av vatten och näringsämnen. 

Vissa sjöar får ett överskott på näringsämnen och blir då eutrofierade, därför 

bestämde vi oss för att även titta närmare på hur eutrofieringen påverkar 

sjöarna.



 

ABSTRAKT 
 

Denna uppsats är en litteraturstudie om svenska sjöar och 

eutrofieringsproblem, även kallat övergödning. De källor vi använt oss av är 

litteratur i form av böcker, samt Internetkällor. Utifrån våra frågeställningar 

har vi kommit fram till att Sverige är ett land rikt på sjöar och att dessa 

skiljer sig från varandra beroende på var i landet sjöarna finns och deras läge 

i förhållande till högsta kustlinjen. Årstidsvariationerna bygger på vattnets 

egenskap att ha högsta densitet vid +4 grader C. Vinden har stor påverkan 

på omblandningen i sjön under ett år, då den orkar blanda om en hel 

vattenmassa vid just den temperaturen. Solinstrålningen och värmen hjälper 

vinden att göra en omblandning av vattnet.  

 

Kväve och fosfor är de mest produktionsreglerande ämnena i naturen och 

tillförs sjöarna på den naturliga vägen, men den antropogena påverkan har 

också ökat på grund av industrier, jordbruk och biltrafik. Eutrofiering 

innebär att sjöar växer igen, pga. för hög produktion av växtlighet. Dessa 

sjöar är dyra att restaurera och olika åtgärder behöver inte innebära en 

förbättring. Vad människan kan göra är att se över sina utsläpp och minska 

dem, samt att hålla efter växtligheten kring sjöarna. Naturvänliga produkter 

och mindre användning av motordrivna fordon minskar utsläppen av kväve 

och fosfor, vilket gör att sjöarna får mer syre och den biologiska mångfalden 

bevaras.  



 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

1. INLEDNING ................................................................... 1 
1.1 Syfte ................................................................................................. 1 
1.2 Frågeställningar................................................................................ 1 
1.3 Metod och material .......................................................................... 2 
1.4 Avgränsning..................................................................................... 2 
1.5 Disposition ....................................................................................... 2 

2. DE SVENSKA SJÖARNA ............................................. 3 
2.1 Olika sjötyper................................................................................... 3 
2.2 Fysikaliska och biogeokemiska processer ....................................... 9 

3. NÄRINGSÄMNEN I SJÖAR ........................................ 17 
3.1 Växtnäringsämnenas roll och flöde i naturen ................................ 17 
3.2 Naturliga och antropogena näringsflöden...................................... 18 
3.3 Sjöars näringstillförsel och näringstillstånd................................... 26 
3.4 Årstidsvariationer i näringstillförsel och produktion..................... 27 

4. EUTROFIERING .......................................................... 29 
4.1 Effekter av sjöeutrofiering ............................................................. 30 

5. RESTAURERING AV EUTROFIERADE SJÖAR........ 34 
5.1 Metoder för restaurering ................................................................ 34 

6. DISKUSSION............................................................... 39 

7. SAMMANFATTNING................................................... 40 

8. SLUTSATSER ............................................................. 43 

9. REFERENSER............................................................. 46 
 



 

 1 

1. INLEDNING 
Inom ämnet geografi ingår bland annat ett område som kallas naturgeografi. 

Detta område behandlar ämnen som till exempel geologi, ekologi, 

meteorologi och klimatologi. Vi har valt att inom ämnet ekologi studera 

ekosystem i svenska sjöar.  

 

Sverige är ett avlångt land med många sjöar, vilket innebär regionala 

skillnader i sjöars uppbyggnad, ekosystem och omblandning under ett år. 

Beroende på befolkningens utbredning och påverkan på miljön leder det till 

olika problem i olika delar av landet.  

Eutrofiering, övergödning, är ett stort nationellt problem som visar sig 

tydligast i områden där flest människor lever och nyttjar mark.  

 

1.1 Syfte 

Uppsatsens syfte är att klargöra Sveriges olika typer av sjöar och dess 

ekosystem. Den årliga förändringen i en sjö redovisas också, samt hur 

eutrofieringen påverkar våra sjöar och hur dessa problem kan motverkas. 

 

1.2 Frågeställningar 

Vår uppsats baseras på nedanstående frågeställningar. 

• Vilka olika sjötyper finns i Sverige? 

• Hur ser de olika sjöarnas ekosystem ut? 

• Hur ser sjöars årstidsvariationer ut?  

• Vad är eutrofiering? Vad påverkar eutrofiering? Hur motverkas 

eutrofiering? 

• Finns det några regionala skillnader i eutrofieringsproblemet? 
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1.3 Metod och material 

Vi har gjort en litteraturstudie, utifrån våra frågeställningar. Vi har även 

använt Internet som hjälpmedel för att finna information. 

 

1.4 Avgränsning 

Till de limniska systemen (sötvattensystem) hör även rinnande vatten och 

våtmarker. Eftersom vi valt att inte behandla dessa områden i uppsatsen går 

vi inte ingående in på deras roll i samspelet med svenska sjöar. Vi ger inte 

heller någon större beskrivning av hur haven bildats, hur de fungerar, eller 

hur de påverkas av eutrofiering.  

Vi går inte in på djupare beskrivningar av kemiska processer och formler, då 

vi endast ger en mer överskådlig bild av dessa processer.  

 

1.5 Disposition 

Uppsatsen är strukturerad utifrån de svenska sjöarna, vilka beskrivs i kapitel 

2. I kapitel 3 redovisas näringsämnens roll i sjöars ekosystem, vilket leder 

uppsatsen till övergödningsproblem, som kallas eutrofiering, i kapitel 4. 

Uppsatsen avslutas med en beskrivning av restaurering av eutrofierade sjöar 

i kapitel 5.  
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2. DE SVENSKA SJÖARNA 
Av Sveriges totala yta täcks 9 procent av sjövatten, vilket motsvarar 40660 

km2 (SMHI, 2004). Inräknat i detta är cirka 100 000 sjöar som har en yta 

större än 1 hektar (motsvarar en yta på hundra gånger hundra meter). 

Dessutom tillkommer ett stort antal små skogs- och myrtjärnar. De 6000 

milen rinnande vatten är alltså inte inräknade i dessa siffror (Ekologi, 2000). 

 

De svenska sjöarna innehåller sötvatten och denna typ av vattenekosystemen 

kallas för limniska. Limnologi är den gren av ekologin som studerar 

samspelet mellan olika organismer och deras livsmiljö i sjöar.  

 

2.1 Olika sjötyper 

Beroende på näringsinnehållet, vilken produktionsförmåga och vilken 

humushalt det finns i sjöarna delas sjöarna in i tre olika huvudtyper (tabell 

1). Sjöarnas läge i förhållande till högsta kustlinjen (HK) har betydelse för 

vilken sjötyp som bildas. HK markerar havets högsta strandläge sedan 

istiden. Speciellt den senaste istiden har en stor inverkan på hur våra sjöar 

ser ut idag. De områden på Jorden som har varit nedisade den senaste istiden 

karakteriseras av att de är väldigt sjötäta. Under isens rörelser omvandlades 

landskapet kraftigt vilket gjorde att många nya bassänger skapades, som 

senare blev sjöar.  

 

Humus är organisk substans i jord som är delvis nedbruten och omvandlad. 

Humus är relativt motståndskraftig mot vidare sönderdelning men 

ursprungsmaterialet kan inte identifieras. De genom nedbrytningen 

brunfärgade humusämnena kommer från skogs- och myrmarker (tabell 1), 

vilket gör de oligotrofa sjöarna mer eller mindre humösa och brunfärgade 

eftersom skog oftast omger sjön. En humusfattig sjö i skogs- och myrmark 

är mycket klar och har en låg produktionsnivå. Den kallas då för en oligotrof 

klarvattensjö medan en humusrik sjö kallas för en oligotrof humös sjö.  
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Den tredje sjötypen kallas för eutrofa sjöar (tabell 1), vilka ligger på 

sedimentavlagringar som till exempel näringsrik lera och näringsrika 

moräner (Ekologi, 2000).  
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Tabell 1. De svenska sjötypernas olika egenskaper  

 Eutrofa sjöar Oligotrofa 

klarvattensjöar 

 

Oligotrofa humösa 

sjöar 

Geografiskt läge 

 

Nedan HK, lerslätter. Ovan HK och i  

urbergsområden. 

 

Barrskogsområden. 

Omgivningar Ofta odlade marker 

med långsluttande 

stränder. 

 

Morän, berghällar. 

Stränder ofta branta. 

Ofta myrmarker. 

pH och alkanitet Ofta hög. Normalt lägre. Normalt lägre. 

Botten Lera, gyttja. 

 

Sten, grus och gyttja. Dy. 

Syretillgång i 

hypolimnion 

 

Ofta dålig. God. Dålig. 

Dominerande 

plankton 

 

Växtplankton. Djurplankton. Djurplankton. 

Produktion Hög, ofta 

algblomning. 

 

Låg. Låg. 

Strandvegetation Täta vassar, täta 

bestånd av flytblads- 

och långskottsväxter. 

Glesa vassar i 

skyddade delar. 

Lång- och 

kortskottsväxter. 

 

Gungflyn. Ofta glest 

med starr och 

flytbladsväxter. 

Bottenfauna 
 

Riklig. Måttlig. Ringa. 

 

(Data från Ekologi, 2000) 

 



 

 6 

2.1.1 Oligotrofa klarvattensjöar 

Denna typ av sjö är ofta mycket djup och förekommer både över och under 

HK. Sjöar belägna under HK förenas främst i urbergsområden. Sjöar i södra 

och mellersta Sverige är vanligen belägna i sprickdalar och i fjällvärlden är 

de ganska vanliga i de moränrika dalgångarna.  

 

Denna sjötyp är omgiven av magra skogsmarker, ofta med ett större inslag 

av lavbevuxna hällmarker. Stränderna är ofta branta och består av berg, 

block, morän och ibland sand. På grund av liten tillrinning och de grova 

jordarterna har sjöarna inte grundats upp av sediment efter istiden. De har 

istället förblivit djupa.  

 

Sjön är relativt näringsfattig, vilket gör att växt- och djurlivet också är 

mindre utvecklat än i de andra sjötyperna. Produktionen av plankton är 

också låg och tillsammans med den låga halten av oorganiska partiklar är 

det förklaringen till att det är så bra siktdjup i sjön, normalt mellan cirka 5 -

15 meter. Den låga mängden av alger omsätts snabbt och det gör att 

algbiomassan alltid är mindre än biomassan hos djurplankton. 

Syretillgången i sjön är god. 

 

I en opåverkad klarvattensjö utan näringstillförsel är syretäringen mycket 

låg, vilket leder till att sjön aldrig riskerar att få syrebrist. Detta sker varken 

på vintern eller under sommaren. Syrets fördelning i sjön beror nästan alltid 

på temperaturskiktningen eftersom sjön är relativt djup. Varken 

syreproduktionen i övre skiktet som kallas epilimnion, eller konsumtionen i 

nedersta skiktet kallat hypolimnion är så stor så att det påverkar 

syrgasmättnaden i sjön. I de djupa sjöarna förstärks detta mer eftersom det 

nedersta skiktet har större volym än det översta. 

 

De fiskar som förekommer är de som trivs i klara, kalla och syrerika vatten 

som till exempel gädda och abborre. I de nordigare sjöarna tillkommer till 

exempel röding (Ekologi, 2000). 
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2.1.2 Oligotrofa humösa sjöar 

Denna sjötyp förekommer i stort sett i samma områden som de oligotrofa 

klarvattensjöarna, men skillnaden är att en humös sjö har ett större 

tillrinningsområde än de oligotrofa. Även skogsinslaget i tillrinningsområdet 

är större och där finns även ofta en varierande andel myrmarker. Den 

humösa sjön är även något grundare, med djup på 3 – 10 meter.  

 

Sjön får ta emot ett naturligt surt och humusrikt vatten via avrinningen från 

skogs- och myrmarker, vilket då färgar sjön brun. Sjön blir då naturligt 

försurad. 

 

På grund av mycket partiklar i sjön blir ljusinsläppet mycket lågt och det 

medför till exempel att produktionen av växtplankton är låg. Djurplankton 

lever därför huvudsakligen av bakterier, som i sin tur lever av 

humusämnena.  

 

Sjön är ganska dyig, vilket har sitt ursprung i dess omgivning. Stora 

mängder humusämnen fälls ut tillsammans med kalciumjoner till dy. 

Kalciumjoner tillsammans med magnesiumjoner bestämmer vattnets 

hårdhet, som i humösa sjöar är mjukt.  

Nedbrytningen av dyn sker i långsam takt på botten av sjön vilket gör att 

tjocka, organiska sediment byggs upp. På vintern drabbas sjön ofta av 

syrebrist ovan botten eftersom nedbrytningen av det sediment som lagt sig 

kräver stora mängder syre.  

Den dyiga och dåligt syresatta botten gör att bottenfaunan inte är speciellt 

utvecklad och har ett litet art- och individantal. Fisk som finns i sjön är 

främst gädda och abborre (Ekologi, 2000).   

 

2.1.3 Eutrofa sjöar 

Denna sjötyp är av naturen eutrofierad och förekommer främst i dalgångar 

eller på slätter under HK. Detta medför att sjöarnas tillrinningsområden är 

mycket stora. Det är vanligt att dessa vatten även har passerat genom flera 

andra sjöar och vattendrag.  
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Sjön ligger på näringsrik lera och är samtidigt grund, cirka 1 – 10 meter, 

vilket gör sjön till ett mycket produktivt ekosystem. Självklart är sjön även 

påverkad av läckaget av näringsämnen från omkringliggande 

jordbruksmarker.  

 

Stränderna är långgrunda och innehåller näringsrika sediment vilket medför 

att stora mängder av vass kan breda ut sig. Även ett stort antal andra typer 

av växter som trivs i näringsrika sjöar växer här. Utanför strandvegetationen 

förekommer även breda zoner av till exempel näckrosor och andra 

flytbladväxter. Om sjön inte är speciellt stor till ytan och är relativt grund 

kan dessa typer av växter täcka större delen av vattenytan.  

 

Algproduktionen är mycket hög eftersom vattnet är näringsrikt och vattnet 

färgas ofta grönt eller blågrönt av algmassorna.  

 

I de grunda sjöarna är produktionen ännu något högre eftersom 

vattentemperaturen är högre, genom att sjön inte temperaturskiktas under 

årets gång. Sjön skiktas inte eftersom den är grund, då vinden förmår blanda 

om hela vattenmassan. Omsättningen av näringsämnen är mycket snabb och 

primärproduktionen hålls på en mycket hög och jämn nivå under den tid det 

inte är is på sjön. Den höga produktionen ger då normalt en 

syrgasövermättnad. Fisk som förekommer i sjön är till exempel gädda, 

abborre, ål och sutare (Ekologi, 2000).  
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2.2 Fysikaliska och biogeokemiska processer 
 

2.2.1 Cirkulation, stagnation och skiktning i sjöar 

På tempererade breddgrader, där vattendjupet i sjön är minst fem meter, 

uppstår en temperaturskiktning av vattenmassan på sommaren och vintern. 

Vid +4 grader C har vatten högst densitet, vilket gör att djupa sjöar inte 

bottenfryser. Innan sjöns isläggning kyls vattnet av från ytan och sjunker till 

botten. När allt vatten har en temperatur på +4 grader C kan ytvattnet frysa. 

Kallast blir vattnet precis under isen. Den är vattnets lättaste fas och därför 

flyter alltid isen (fig. 1).  

 

 

Figur 1. Temperaturvariationer från mars till augusti i en sjö (Ekologi, 2000).  

 

Vårcirkulation i sjön uppkommer när ytvattnet värms upp gradvis, tills hela 

vattenmassan når samma temperatur. Då räcker det med att det blåser lite för 

att vattnet ska börja cirkulera och blandas om. Detta tillstånd fortsätter tills 

vattenmassan uppnått en temperatur på +7-8 grader C. vattnets uppvärmning 

styrs av solinstrålningen, som absorberas i det översta ytvattnet. Ytvattnet 

värms således upp snabbast och får då en lägre densitet och 

densitetsskillnaden ökar med stigande temperatur.  

Slutligen har ytvattnet en så hög temperatur att vinden inte orkar blanda om 

vattnet på djupet, vilket gör sjön temperaturskiktad. Detta kallas 

sommarskiktning eller sommarstagnation (fig. 2).  
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På sommaren har vattnet i en sjö väl avgränsade skikt, vilket leder till liten 

vertikal omblandning av vatten och lösta ämnen.  

Det övre skiktet, epilimnion, har en och samma temperatur på grund av 

vindomblandningen. Under detta skikt minskar temperaturen snabbt. 

Övergången kallas för språngskikt eller termoklin, medan det undre skiktet 

kallas hypolimnion (fig.1). 

Under hösten, då dagarna blir kortare och solinstrålningen mindre, sjunker 

ytvattnets temperatur. När hela sjön uppnått samma temperatur kan vinden 

återigen blanda om vattenmassan (fig.2). Denna höstcirkulation pågår till 

den första kalla vindstilla dag då vattnet fryser till is. Isen gör att vinden inte 

kan blanda om vattnet och under denna vinterstagnation sker inget utbyte av 

vatten mellan yta och botten. 

 

 

Figur 2 T.v. Vår- och höstcirkulation. T.h. Sommarstagnation (Ekologi, 2000) 

 

I grunda sjöar uppstår vanligen ingen temperaturskiktning under sommaren, 

då vinden förmår blanda om hela vattenmassan. Dessa sjöar har därför 

samma temperatur i hela vattenmassan under den isfria delen av året 

(Ekologi, 2000). 
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2.2.2 Fotosyntes 

Grunden för ett fungerande ekosystem är att växterna fotosyntetiserar. Detta 

är den viktigaste av naturens uppbyggande processer. Där bygger växterna, 

som är självförsörjande organismer, med hjälp av solljus och oorganiskt 

material upp växtbiomassa som konsumenterna sedan kan leva av.  

 

Alla gröna växter, vilka innehåller klorofyll, är därmed naturens 

producenter. I sjön tar alger upp löst koldioxid och lösta växtnäringsämnen 

ur vattnet, samtidigt som de avger syrgas. Genom resultat av olika kemiska 

processer i växtens celler bildas vissa komplexa föreningar, och då 

fotosyntesen fortlöper bildar det bundna kolet en ”stomme”. Vid denna typ 

av ämnesomsättning uppkommer bland annat högmolekylära kolhydrater i 

form av socker, cellulosa, proteiner och fetter. 

 

Fotosyntesen kan beskrivas med följande formel: 

 

6CO2 + 6H2O + Ljusenergi  C6H12O6 + 6O2 

Koldioxid  Vatten  2818 kJ  Druvsocker  Syrgas 

 

Den energi som krävs för att driva ämnesomsättningen i växten tas från det 

kemiska energikapital som är upplagrat i den organiska substansen. Denna 

leverans av energi är kopplad till cellernas andning, som även kallas för 

respiration. Vid respirationen får cellerna hos växter och djur energi genom 

att organisk substans, som till exempel socker, förbränns med syre. Energin 

används vid till exempel tillväxt, fröproduktion och rörelse hos djuren. En 

viss del av den energirika organiska substans som skapades genom 

fotosyntesen konsumeras även av den levande växten själv.  
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Denna så kallade respiration kan beskrivas med en något förenklad formel, 

vilken i princip är fotosyntesens motsats (Ekologi 2000): 

 

C6H12O6 + 6O2  6CO2 + 6H2O + Energi (2818 kJ) 

 

 

2.2.3 Syreomsättning i sjöar 

Det är temperaturen i vattnet som bestämmer mängden syrgas som kan lösas 

i vattnet. Kallare vatten kan hålla mer syrgas i lösning. Med tanke på 

vattnets kraftigt varierande temperatur uttrycker man syremängden i vattnet 

i form av syremättnad. Syremättnaden är förhållandet mellan den syrgas 

som finns löst i vattnet och den som teoretiskt kan lösa sig i vatten av 

samma temperatur. Syremättnad räknas i procent och bestäms dels av 

fysikaliska processer, dels av biologiska. Produktionen av syre sker i det 

övre vattenskiktet, genom algernas fotosyntes, medan konsumtionen sker i 

djupet vid nedbrytning av detritus, som är ett annat ord för döda växt- och 

djurrester.  

 

Det fysikaliska utbytet med atmosfären sker till stor del med vinden som 

orsakar strömningar i vattnet, vilket löser syret snabbt. Strömningarna är en 

förutsättning för ett effektivt syrgasutbyte, eftersom diffusionen av syre till 

vatten sker långsamt. Därför är också inblandningen av syre i vattnet mest 

effektiv under vår- och höstcirkulationen. Vid dessa processer blandas hela 

vattenmassan och får en syrgasmättnad på 100 %. Vid 

temperaturskiktningar hindras syreblandningen till bottenvattnet av 

språngskiktet.  

Det övre skiktet, epilimnion, har en ständigt hög syremättnad då vattnet 

blandas om varje gång det blåser. Bottenvattnet, hypolimnion, syresätts bara 

vår och höst och då kan nedbrytning av organiskt material ske aerobt så 

länge syre finns tillgängligt. När syret förbrukats sker nedbrytningen 

anaerobt. På vintern sker ingen syresättning av vattenmassan, då istäcket 

förhindrar utbyte med atmosfären (Ekologi, 2000). 
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2.2.4 Sjöars ekosystem 

Sjöns ekosystem är, som andra ekosystem, beroende av omgivningen. Sjön 

tillförs näringsämnen via regn-, mark- och grundvatten. Likaså förlorar sjön 

näringsämnen till områden nedströms med bäckar, älvar och åar.  

I vilken utsträckning näringsämnen kommer till en sjö beror på intilliggande 

jordarter och markanvändning, samt hur stor tillrinningen av vatten till sjön 

är.  

 

En annan faktor med betydelse för sjöns produktionsförmåga är 

näringshalten i det tillrinnande vattnet, i förhållande till sjöns näringshalt 

och volym. Den teoretiska omsättningstiden är således viktig för att bedöma 

en sjös förmåga att klara en ökad tillrinning av näringsämnen 

(omsättningstid = kvoten mellan sjövolym och tillrinning/år).  

 

Denna omsättningstid varierar mellan olika sjöar. Vänerns omsättningstid är 

67 år medan Mälarens är 2,7 år. Små sjöar kan, i och med snösmältningen, 

ha en omsättningstid på några dagar. Inom en sjö varierar också 

omsättningstiden. Vikar och bottenvatten omsätts långsammare än vattnet i 

centralbassängen. Vattnet transporterar lösta ämnen och levande organismer 

till och från sjön. Planktonalger däremot sprids med vinden, fåglar och vissa 

fiskarter när dessa vandrar i vattendragen (Ekologi, 2000). 

En sjös vattenbalans är summan av tillrinning och nederbörd, minskad med 

avdunstningen och avrinningen. Detta visar sig i olika vattenstånd. Ungefär 

hälften av nederbörden till sjöytan avdunstar därifrån, främst på sommaren 

då den är isfri och luften varmare. Avrinningens takt beror på omgivande 

utlopps topografi (SNA, 1995). 

 

Sjöar kan delas in i tre delar; litoralen, pelagialen och profundalen (fig.3). 

Litoralen är strandzonen från den högsta punkten som påverkas av sjövattnet 

ner längs botten tills solljuset inte når ner och fotosyntesen upphör. Denna 

punkt kallas kompensationspunkten.  
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Figur 3. Sjöns olika delar (Ekologi, 2000). 

 

Vegetationen i litoralen varierar i olika strandavsnitt, beroende på 

vindpåverkan och bottenstruktur. Stränder som är utsatta för vågpåverkan 

saknar ofta helt vegetation, bortsett från en del mossor och alger.  

På långgrunda bottnar i vindskyddade vikar är vegetationen mycket 

utvecklad, vilket gör dem till sjöns mest produktiva delar.  Dessa lämpliga 

bottnar gör att växtzoner utvecklas i litoralen.  

Högst upp hittar man övervattensväxterna, med bland annat bladvass och 

kaveldun. Dessa kan växa mer eller mindre tätt en bit upp på stranden. 

Växternas rötter växer i ständigt syrefattiga miljöer, vilket gör att nya 

plantor snabbt måste växa upp under våren för att förse dem med syrerik 

luft. Tillväxten styrs av solljuset. Det gör att gränsen för övervattensväxter 

varierar i djupled beroende på om det är en eutrof (grumlig) sjö eller en 

oligotrof klarvattensjö.  

 

Nästa växtzon utanför övervattensväxterna är flytbladsväxterna, med 

näckrosor och vattenpilört. Dessa växter är speciellt anpassade för vågors 

och vindars mekaniska krafter. Stjälkarna är långa, böjliga och fäster mitt i 

bladen vilka är hårda och vattenavstötande. Dessa förekommer dock främst 

på lugna platser i vattendjup mellan 0,5 och 3 meter.  

 

Bland flytbladsväxterna och utanför dessa växer också långskottsväxter som 

gäddnate och olika slingearter. Dessa återfinns normalt under vatten och 

saknar landväxternas stödjevävnad.  

Bladen är långa och mycket tunna för att stå emot vågorna, men även för att 

öka den fotosyntetiserande ytan. Utanför dessa växer kortskottsväxter, vilka 

mest förekommer i oligotrofa sjöar med fast botten.  
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Den djupaste och mörkaste växtzonen består av mossor och alger, som 

växer på övrig vegetation och stenar. Dessa utgör en viktig föda för många 

djur i litoralen (Ekologi, 2000).  

 

2.2.5 Konsumenter i litoralen 

Sjöns mest produktiva och artrika del är litoralen. Detta gäller även för 

djurlivet. Denna del är en viktig näringslokal för fåglar och fiskar. Nästan 

alla ryggradslösa djurgrupper är representerade på bottnarna och i 

vegetationen.  

En förutsättning för att djuren ska överleva i dessa eutrofa miljöer är att de 

har ett effektivt syreupptag. En del djur tar sitt syre från atmosfären, medan 

andra förbrukar syret som är löst i vattnet med hjälp av gälar.  

 

Basen i litoralens näringskedja är påväxtalgerna. Bland dem lever även 

andra djur som hjuldjur, musselkräftor och hoppkräftor. Dessa betas även av 

snäckor och fiskar, medan den högre vegetationen sällan utsätts för betning. 

Nedbrytningskedjan startar oftast med att bakterier och mikrosvampar 

angriper döda växt- och djurrester (detritus). Dessa utgör, i sin tur, viktig 

föda för många andra organismer. Bland de högre växterna i litoralen lever 

större djur av olika arter. Vissa är detritusätare som vattengråsuggan, andra 

växtätare eller allätare som larver och maskar, samt rovdjur.  

Det finns även parasiter i form av iglar i denna zon. Fritt i vattnet lever 

fiskarna och ett stort antal ryggradslösa rovdjur, bland annat 

vattenskalbaggar (Ekologi, 2000). 

 

2.2.6 Pelagialen och profundalen 

Beroende på levnadssätt delas pelagialens organismer in i olika kategorier. 

Plankton utgörs av mikroskopiska växter och djur. Dessa svävar fritt i 

vattnet och har liten förmåga att påverka sin rörelse och följer med vattnats 

strömmar. Nekton är däremot ett simmande djur som kan röra sig mot 

strömmen, men det är svårt att göra en skillnad mellan dessa organismer på 

grund av lika utvecklingsstadier.  
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Sjöns primärproduktion sker i huvudsak hos planktonalger i pelagialen, på 

grund av den stora ytans tillgänglighet för fotosyntes i jämförelse med 

litoralens. Näringskedjorna i pelagialen och profundalen blir därmed 

enklare. Basen utgörs av växtplankton, som konsumeras av både 

djurplankton och fiskar. Det som inte konsumeras av dessa bryts ned av 

svampar och bakterier, vilket blir föda för vissa djurplankton och övriga 

organismer på sjöbotten. Dessa växtplanktongrupper kan vara blågröna alger 

(cyanobakterier), flagellater och guldalger.  

 

Djurplankton består av protozoer som amöbor och ciliater, samt hjul- och 

kräftdjur. Växtplankton kan endast bedriva fotosyntes i den trofogena zonen, 

den övre delen av vattenmassan där ljusmängden är tillräcklig. I denna 

trofogena zon dominerar produktionen av biomassa och syrgas. Under den 

trofogena zonen finns den trofolytiska zonen, där den syreförbrukande 

nedbrytningen dominerar. Den trofogena zonen varierar i volym mellan 

sjöar.  

 

Mängden solljus avtar med djupet, olika fort beroende på vattnets innehåll 

av lösta ämnen och partiklar som humusämnen från omgivande marker.  

Man kan enkelt mäta dessa siktdjup med en siktskiva och det största djup 

som uppnåtts i Sverige är 36 meter, i en Lapplandssjö. Detta kan jämföras 

med en högproduktiv slättsjö, där siktdjupet kan vara ett par decimeter.  

 

Olika alggrupper finns på olika djup i sjön, beroende på deras 

fotosyntetiserande pigment. Detta går emot teorin om att alger inte kan 

förflytta sig i vattnet, men de kan reglera sin flytförmåga som gör att det är 

en vertikal fördelning av alger i en sjö. Under ett år varierar 

algsammansättningen, beroende på temperaturskillnader i vattnet.  

Detsamma gäller för djurplankton som lever av födan på botten eller i den 

övre vattenmassan. Bland kräftdjuren förekommer dessa vandringar i 

vertikalled även över ett dygn (Ekologi, 2000). I svenska sjöar uppgår 

antalet växtplanktonarter till ca 2000, medan djurplanktonarterna är 

begränsade till ca 50 stycken och fiskarter till ungefär 40 (SNA, 1995).  
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3. NÄRINGSÄMNEN I SJÖAR 
 

3.1 Växtnäringsämnenas roll och flöde i naturen 

De näringsämnen som i första hand reglerar växtsamhällenas utveckling är 

fosfor och kväve (fig. 4 och 5). Ett underskott av andra grundämnen, i 

relation till andra växtnäringsämnen, kan leda till en begränsning av 

produktionen.  

Inlandsvatten innehåller de lägsta halterna av oorganisk fosfor, fosfatjoner, 

och fosfor är därför det begränsande ämnet. En tillsatts av ämnet skulle 

stimulera produktionen. Även kvävetillgången kan vara 

produktionsreglerande.  

 

En del vatten i högfjällen kan ta emot mer fosfor än kväve från 

omgivningarna och på det sättet få ett relativt kväveunderskott. Vatten med 

stor fosforförorening kan ha låg kväveförsörjning, vilket leder till ett 

ständigt kväveunderskott.  

Framåt hösten kan en sådan situation uppstå i måttligt eutrofierade vatten. I 

situationer som dessa är dock fosfor ämnet som sätter gränsen för 

växtproduktionen, på grund av att vissa blågröna alger kan utnyttja och 

fixera det molekylära kväve (N2) som finns löst i vatten.  

Produktionen kan dock inte bli lika hög som om växterna fick tillgång till 

oorganiskt kväve, som ammonium och nitrat. Dessa är växternas naturliga 

näringskällor.  

Detta gör att regleringen av kväve är speciell, till stor del på grund av att ett 

stort förråd i luften kan utnyttjas av en del organismer. 

 

Förrådet av fosfor i naturen finns främst i berggrunden, samt i mark och 

sediment. På grund av låg vittringshastighet förblir tillgången på 

växttillgängligt fosfat i naturen låg. Även utfällningar av järn, aluminium 

och kalcium binder fosfor i sediment och mark. Fosfor och kväve 

förekommer även i djur och växter, samt i rester av dessa (Naturvårdsverket, 

1992). 
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3.2 Naturliga och antropogena näringsflöden 

När de mineral som finns i marken vittrar förs naturligt fosfor in till 

biosfären. Biosfären är en av de fyra sfärerna som representerar ett 

fungerande ekosystem. De övriga tre är atmosfär, litosfär och hydrosfär. 

(Ekologi, 2000).  

 

På kort sikt svarar tillförseln av utbytbart fosfor i marken och nedbrytning 

av organiskt material för den direkta tillförseln till vattendragen. Även 

kväve tillförs under samma förutsättningar till biosfären, då genom 

kvävefixerade bakterier och alger. Kvävet förs till vattnet från nedbrytning 

av stora depåer av organiskt material.  

 

Både fosfor och kväve tillförs även från luften. Dess ursprung är framförallt 

från haven där salter förs upp i luften genom ”seaspray” och regnar ner över 

kontinenterna. Dessutom bildas kväveoxider vid åskurladdningar och 

bränder där de tvättas ut genom nederbörd.  

 

Dessa exempel på hur fosfor och kväve tillförs biosfären är både naturliga 

och lägesbundna.  

Till exempel regioner med lättvittrade bergarter, stor humusomsättning och 

som ligger nära havet får en naturligt god växtnäringsförsörjning.  

Tillförseln av växtnäringsämnen har dock inte förblivit naturlig. Människans 

olika aktiviteter utökar förrådet av näringsämnen direkt eller indirekt i 

vattendrag, sjöar och hav. Exempel på antropogena aktiviteter är tillverkning 

och användning av handelsgödsel, tvättmedel, odling, skogsavverkning, 

markbearbetning, djurhållning och förbränning. Alla påtagliga förändringar 

eller trender i vår tid visar att all tillförsel från dessa exempel varierar i tiden 

på ett helt annat sätt än tillförsel från de naturliga källorna av fosfor och 

kväve.  
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De antropogena källorna som sprider näringsämnen till vatten kan delas in i 

dels punktkällor och dels diffusa källor. De industrier som kan ses som 

punktkällor är skogs-, metall-, livsmedels-, gruvindustrin samt den kemiska 

industrin. Alla dessa industrier släpper ut vatten med förhöjda halter av 

näringsämnen.  

 

I diffusa källor ingår kommunala källor som till exempel avlopps- och 

dagvattensnät med tillhörande reningsanläggningar. Enskilda avlopp 

förekommer huvudsakligen i glesbygden och där har användningen av 

rengöringsmedel som innehåller fosfor en något större betydelse jämfört 

med de kommunala anläggningarna, som oftast använder sig av kemisk 

fällningsteknik.  

 

Den viktigaste av dessa antropogena källor, tillförseln ifrån kommunala 

avlopp, har haft en tidsutveckling som i fråga om utsläpp av fosfor och 

organsikt material kulminerade på 1960-talet. Därefter kan först effekten av 

nybyggda biologiska reningsverk avläsas fram till mitten av 1970-talet, då 

nästa utbyggnadsfas av reningsverk med kemisk fällning gav ytterligare en 

utsläppsreduktion. Idag kan cirka 98 procent av den fosfor som förts till ett 

reningsverk överföras till kemiskt fällt slam (Naturvårdsverket, 1992).  

 

Kväveutsläppen stabiliserades vid införandet av biologisk behandling, men 

når ingen större reduktion vid införandet av kemisk fällning.  

Den reduktion som synts mer är de kvävereduktionssteg som införts utmed 

kusterna (Naturvårdsverket, 1992). 

 

3.2.1 Kväve- och fosforutsläpp 

I sötvatten är normalt fosfor ett ämne som det är brist på. Varje gång detta 

ämne tillförs medför det en ökad tillväxt av alger och annan vegetation. 

Fosfor är, som det brukar kallas, det tillväxtreglerande näringsämnet eller 

den begränsande faktorn i sjöar.  
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På 1960-talet kom disk- och tvättmedel i allmänt bruk och dessa typer av 

reningsmedel innehöll höga halter av fosfor.  

Utsläppen av fosforhaltiga medel ledde till ökad algproduktion vilket 

innebar att det blev syrebrist i många sjöar. Kring år 1970 kompletterades 

kommunala reningsverk i Sverige med kemisk rening. Kemisk rening kan ta 

bort cirka 90 procent eller mer av avloppsvattnets fosforinnehåll.  

 

Orsaken till att eutrofieringen har förblivit ett allvarligt problem i många 

sjöar är den näring som läcker ut från åkrarna. Tillförseln från dessa ytor är 

mycket svårare att motverka än utsläppen ifrån tätorter, industrier eller andra 

så kallade punktkällor. Det är i de uppodlade slättbygderna i södra och 

mellersta Sverige som de mest eutrofierade sjöarna finns. Stora mängder 

fosfor har ansamlats i sjöarnas bottensediment och därifrån kan ämnet läcka 

ut i vattnet i decennier och hålla det näringsrikt, även om fosfortillförseln 

från omgivningen minskat.  

 

I jordbrukets näringsläckage finns även kväve representerat. Till skillnad 

från fosfor är kväveföreningar mer lättrörliga i marken, och kväveläckage 

från åkrar brukar vara mer omfattande där det finns sandiga jordar.  

 

Biltrafik, handelsgödsel och för mycket boskap som till exempel gris och ko 

är de största källorna till kväveutsläpp (fig. 4). Fosforn (fig. 5) kommer 

främst från jordbrukets handelsgödselanvändning (Naturskolan, 2002).  

 

Studier av näringsläckage från jordbruken har dock uppmärksammat kväve i 

större utsträckning än fosforn. Detta på grund av att kväve är mer lättrörligt i 

naturen, främst i sandiga jordar. Jordbrukets ökning av kvävegödsling efter 

andra världskriget har ökat näringsutflödet från brukad mark (fig. 4).  

Näringsutflödet styrs, som för fosforn, även av andra faktorer än 

gödselmängden. En del av kvävet som lämnar marken hamnar i 

grundvattnet. Kväve i form av nitrat har på det sättet stigit i många brunnar i 

Syd- och Mellansveriges jordbruksområden. Detta ämne är 

cancerframkallande, och hälsoriskerna är särskilt stora för spädbarn.  
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Grundvattnets långa omsättningstid kan innebära att nitratföreningar kan 

bestå i många år, även om kväveläckagen från jordbruken skulle reduceras 

(Naturvårdsverket, 2003).  

 

Fosfor är ett grundämne som i form av olika kemiska föreningar 

är nödvändigt för alla levande organismer. Fosforföreningarna har betydelse 

för till exempel fotosyntes och för den överföring av energi som sker i 

cellerna. Fosforföreningar behövs för att skelett och tänder ska kunna bildas. 

Människor och djur får sitt behov av fosforföreningar ur födan.  

 

Fosfaterna kommer ifrån det svårlösliga mineralet apatit. Då apatiten vittrar 

överförs den till mer eller mindre svårlösliga fosfater eller organiska 

fosforhaltiga föreningar. På grund av att fosfaterna i marken är mycket 

svårlösliga är fosfors benägenhet att urlakas ur mark mycket liten (fig. 5).  

 

Ur sedimentära bergarter, som innehåller fosforhaltiga mineral, 

kan fosfater långsamt lösas ut och ge ökade fosforhalter i sjöar. 

Fosforföreningarna i sjöar och hav sedimenterar så småningom. Sedimenten 

blir rika på svårlösliga järn- och aluminiumfosfater. De lättlösliga fosfor- 

och kväveföreningar, som människor och djur utsöndrar, bidrar till att sjöar 

övergöds (Naturvårdsverket, 2003). 
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Figur 4. Kvävets kretslopp (Ekologi, 2000). 

 
Kväve är ett grundämne vi använder för att bilda proteiner och DNA. Kväve 

finns fritt i naturen som kväveoxider (NOx), nitrater (NO3
-), kvävgas (N2), 

ammonium (NH4
+) och organiska föreningar (org-N eller djur, svampar och 

de flesta bakterier). Mellan dessa ämnen sker ständigt utbyte.  

 

Växter binder kväve i organiska föreningar. Nerbrytarna för tillbaka kväve 

till växterna genom två processer som kallas ammonifikation och 

nitrifikation. Det är lättare för växter att ta upp kväve i nitratform än i 

ammoniumform, därför trivs växter bättre på platser med mycket nitrat.  
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Luften består av cirka 78 % kvävgas och bland annat vid åskväder bildas 

nitrater av kvävgasen i luften. Kväve kan även gå från mark till luft genom 

en process som kallas denitrifikation som nerbrytningsbakterier i marken 

utövar. Det är därför viktigt att bevara sumpmarker där kväve kan återföras 

till luften, för att därigenom motverka försurning, övergödning och 

urlakning.  
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Figur 5. Fosforns kretslopp (Ekologi, 2000). 

 

Växternas förmåga att ta upp fosfatjoner beror till stor del på pH-värdet. Är 

det för lågt bildas det svårlösliga järn- och aluminiumfosfater, om det är för 

högt så bildas det kalciumfosfater. Normalt i naturen är det endast en liten 

del av fosfaterna som är tillgängliga för växterna och en stor del som är 

svårlösliga fosforföreningar. Djuren i sin tur får i sig fosforn genom att äta 

växterna eller genom till exempel predation. Fosforn frigörs här i form av att 

djuren dör och förmultnar. Fosforn frigörs även genom djurens avföring. 
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När växterna tar upp fosforn sker det i form av fosfatjoner, som finns i 

växternas vävnader. Dessa joner bildas när mineralet apatit vittrar eller bryts 

i gruvor. När växterna sedan dör återskapas fosforn genom att nedbrytare tar 

hand om växterna och frigörs ämnet. En del faller ner till markvattnet där 

det blir tillgängligt för växterna. I markvattnet bildar en stor del av all fosfor 

svårlösliga föreningar. All fosfor som inte blir upptagen av växter och djur 

följer med grundvattnet ut i dammar och sjöar. Sker detta i stor mängd 

kommer det att leda till övergödning.  

 

På grund av att växternas upptagningsförmåga är så liten måste till exempel 

bönder gödsla så att växterna kan ta upp mer förnödenheter. Allt som inte 

tas upp följer med ut i vattendragen. Detta bidrar också till övergödning.  
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3.2.2 Näringsläckage från jordbruket 

Den främsta orsaken till eutrofiering av svenska sjöar och vattendrag är 

näringen som läcker från åkrarna. Tillförseln är svår att åtgärda, då ytorna är 

större än vad de är i tätorter och runt industrier.  

Gödslingen av åkrarna har varit den största orsaken, men teorin har 

ifrågasatts då fosforhalterna i jordbruksvatten inte minskat trots att 

fosforgödslingen minskat med 60 procent sedan 70-talet (Naturvårdsverket, 

2003).  

Trolig orsak kan vara att glesbygdshushållen läcker fosfor, då deras avlopp 

endast renas med mekaniska anordningar. De mest eutrofierade sjöarna 

finns idag i de uppodlade slättbygderna i Syd- och Mellansverige.  

Dock har vattnen alltid varit mer eutrofa i dessa trakter, men odling och 

boskapsskötsel har bidragit till vattnens näringsrikedom.  

Drygt 14000 av Sveriges 90000 sjöar har så hög fosforhalt att de kan 

betecknas som eutrofa.  

På många håll har så mycket fosfor ansamlats i sjösedimenten att de kan 

hållas eutrofa under lång tid, även om man stryper tillförseln av 

näringsämnen helt (Naturvårdsverket, 2003). 

 

3.3 Sjöars näringstillförsel och näringstillstånd 

Halten av växtnäring i sjöar är normalt lägre än den teoretiska halt, som 

beräknas utifrån tillförseln av näringsämnen och vatten. Delar av ämnena 

förloras genom kemiska och biologiska processer, så kallad retention. 

Datainsamling av in- och uttransport av näringsämnen till sjöar inom den 

tempererade zonen, har visat på ett samband mellan retention och 

omsättningstid (Naturvårdsverket, 1992). I stora sjöar som Vättern med en 

omsättningstid på ca 60 år, är retentionen för fosfor 95 procent och för 

kväve 40 procent. I mindre sjöar med kortare uppehållstider är retentionen 

20-70 procent av all tillförd växtnäring (Naturvårdsverket, 1992). 
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Problem med stor intern fosfortillförsel är vanligast i grunda sjöar, på grund 

av ett kraftigt utflöde av fosfor från sedimenten sommartid. Problemen 

troddes tidigare ha ett samband med fosforutflödet från sediment, som blev 

syrefria och saknade nitrat. Detta skulle då begränsas till djupare sjöar 

sommartid, då det varma ytvattnet isolerar bottenvattnet. Samma sak gäller 

under vintern, men då är det isen som förhindrar motsvarande syresättning 

av vattnet. Under sådana förhållanden kan nedbrytningen av organiskt 

material förbruka syre och nitrat i den isolerade vattenmassan, vilket kan ge 

en utfällning av fosfat. Detta gäller framför allt i näringsrika sjöar.  

 

I grunda sjöar, där problemen är mest akuta, är det uppvärmda vattnet i 

kontakt med sedimenten sommartid. Det gynnar en snabb nedbrytning och 

regenerering av fosfor från det sedimenterade materialet. Dessa 

högproduktiva sjöar får också höjt pH-värde genom koldioxidassimilation 

vid fotosyntes, under sommarperioden. Båda dessa fysikaliska-kemiska 

faktorer gynnar utflödet av fosfor ur bottensedimenten.  

Till detta kommer de biologiska processer som tillför fosforn till 

vattenmassan, till exempel blågröna alger som lagrar fosfor inaktivt under 

vintern.  

Även vissa fiskarter mobiliserar fosforn i vattenmassan, i detta fall mörten 

och braxen som trivs i näringsrika vatten. Stora bestånd av dessa fiskarter 

kan decimera djurplankton, som tros stå för den stora fosforlagringen i sjöar 

(Naturvårdsverket, 1992). 

 

3.4 Årstidsvariationer i näringstillförsel och produktion 

Att sjön har två cirkulationsperioder och två stagnationsperioder har stor 

betydelse för omsättningen av näringsämnen och sjöns syrgasförhållanden. 

Växlingarna mellan stagnationen och cirkulationen påverkar algbiomassans 

utveckling och artsuccession under året.  
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Algproduktionen är som lägst under vintern när isen ligger på sjöns yta. 

Även om primärproduktionen är låg så pågår nedbrytningen av dött 

organiskt material i hela vattenmassan och speciellt vid botten. Djurplankton 

och bakterier frigör då näringsämnen som tidigare varit bundna på botten.  

 

I samband med islossningen och den efterföljande vårcirkulationen ändras 

förhållandena genom att den näring som frigjorts under vintern nu finns i 

hela den cirkulerande vattenmassan, samtidigt som ljuset blir intensivare i 

ytvattnet.  

Den kraftiga algtillväxten slutar inte förrän koncentrationen av fosfor i 

vattnet blir den begränsande faktorn. Detta sker normalt samtidigt som sjön 

skiktas.  

 

När sjön skiktats förlorar epilimnion hela tiden näringsämnen genom att 

alger sjunker ner till hypolimnion. Näringshalten och produktionen sjunker 

då sakta under sommaren om sjön inte får något extra näringstillskott 

utifrån.  

 

Vid botten sker nedbrytningen främst i det ytliga och syresatta 

sedimentskiktet. Beroende på hur stor primärproduktionen i epilimnion är 

kommer en varierande del av den äldre detritusen att överlagras eftersom det 

ständigt avlagras nytt detritus.  

Detta gör att det undre lagret då blir ofullständigt nedbrutet och gyttja 

bildas. På grund av att syrebrist råder så sker nedbrytningen i gyttjan mycket 

långsamt eller avstannar helt, vilket undandrar en del av näringen i sjöns 

kretslopp.  

 

När sjön sedan på hösten återfår samma temperatur i hela vattenmassan förs 

näringsämnena upp till ytan och orsakar en ny produktionstopp hos 

planktonalgerna.  

Hösttoppen är normalt något mindre än vårtoppen och avtar i samband med 

att både näringen och ljuset blir begränsande faktorer för fotosyntesen.  

 



 

 29 

Eftersom djurplankton livnär sig på växtplankton har 

djurplanktonbiomassan en topp precis efter algernas vårtopp.  

 

Under resten av året stämmer utvecklingen av djurplankton inte riktigt 

överens med algernas utveckling eftersom djurplankton, förutom 

födotillgång, också regleras av en längre generationstid och predation från 

fisken i sjön (Naturvårdsverket, 1992). 

 

4. EUTROFIERING 
Eutrofieringsbegreppet kan förklaras enligt följande: 

 

• Förändring mot ett mer näringsrikt tillstånd i vatten, alltså en 

ökad tillförsel och ett ökat tillgängliggörande av 

växtnäringsämnen. 

• Ökad produktion och mer biomassa. Växtplankton och 

fastsittande trådalger ökar, samt vass och andra 

övervattensväxter. Undervattensväxterna minskar dock. 

Bakterie- och djurproduktionen ökar till följd av nyttjande av 

växtproduktionen. Vattnets pH höjs i svagt eller måttligt buffrat 

vatten under sommaren. 

• Växtplanktonförändringen ger en ökad vattengrumling. 

Siktdjupet minskar, med minskad ljusnedträngning som följd. 

Detta begränsar vattenproduktionen till vattnets grundare ytliga 

skikt. 

• Syrgasförbrukningen ökar vid nedbrytning. Utnyttjande av 

syrgasförrådet i isolerade bottenvatten ger en minskning eller 

utslagning av djur och förändrade mikrobiella processer. Det ger 

också en avgivning av fosfat, ammonium och svavelväte från 

sedimenten på botten. 

• Artsammansättningen förändras bland växter och djur 

(Naturvårdsverket, 1992). 
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Redan i början av 1900-talet vållade städernas och industriernas 

avloppsvatten problem med stank, nedskräpning och smittospridning. Det 

rika innehållet av organiskt material i utsläppsvattnet bröts ned av 

mikroorganismer i vattnet. Denna process är starkt syreförbrukande och 

vållade så småningom syrebrist, vilket ledde till bland annat fiskdöd.  

Avloppsvattnet innehöll samtidigt mycket näringsämnen, som ledde till en 

övergödning eller eutrofiering av vattenområden kring utsläppen.  

Längs stränderna ökade växtligheten och planktonalger ökade, samtidigt 

som döda växter och djur samlades på botten som sediment. Sjöarna och 

vikarna blev således grundare och vattenbassängerna krympte.  

Detta var delvis en naturlig process, som pågått sedan sjöarna bildades i 

slutet av istiden. Människans påverkan på senare tid har dock påskyndat 

processen drastiskt (Naturvårdsverket, 2003).  

 

4.1 Effekter av sjöeutrofiering 

Siktdjupet i en sjö styrs inte bara av planktongrumlingen i vattnet. 

Vattenfärgen är av avgörande betydelse i siktintervallet 30-3 meter, medan 

planktongrumligheten dominerar i siktdjup mellan 3-0,3 meter. Hög 

fosforhalt och den efterföljande algutvecklingen gör också vattnet grumligt. 

Dessutom flyter oftast blågröna alger på ytan under högsommar och höst vid 

stora mängder alger.  

 

I mindre näringsrika tillstånd uppträder den största biomassan och 

algblomningen under våren, då med bestånd av kiselalger som ger en 

grumling av vattnet. Detta tillstånd brukar misstolkas som slamgrumling. 

Sammansättningen av arter växlar med näringstillståndet i en sjö, så även 

bland plankton, där Gonyostomum semen dominerar som planktonbiomassa. 

Där den saknas blir guldalger och dinoflagellater mer förekommande. Detta 

gäller i första hand under sensommaren. Under vår och höst dominerar olika 

kiselalger. Efter vårens kiselalgstopp i mindre näringsrika sjöar kommer en 

period av mindre algmängder. Denna nedgång försvinner dock vid 

eutrofiering, då de blågröna algerna kan börja blomma redan i juni.  
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Vid sådana höga värden minskar artdiversiteten och den biologiska 

mångfalden kraftigt. 

 

Den täta strandvegetationen är också en egenskap för en eutrof sjö, då 

växtligheten sprids ut i vattnet. Det är vanligtvis bladvassen som ökar 

kraftigt och konkurrerar ut andra bestånd.  

I vanliga fall växer vegetationen där vattendjupet understiger 2-3 meter och 

botten är välsedimenterad och fast. Vassen kan på det viset växa på ett större 

djup utanför lagom exponerade uddar, där vågorna förhindrar en ansamling 

av lösa sediment.  

Det är alltså de näringsrika fasta sedimenten som påverkar hur långt ut 

vegetationen sprider sig i näringsrika miljöer. Kvävemängden har stor 

betydelse, vilket visat sig i gödslingsförsök. 

 

Fiskbestånden i stora, måttligt näringsrika sjöar i Mellan- och Sydsverige är 

stora. Arterna är framförallt abborre, gädda och gös, medan mörtbestånden 

är måttliga. Fiskbiomassan i dessa vatten kan vara 25 kg/ha 

(Naturvårdsverket, 1992). Vid en kraftig eutrofiering utvecklas mörtfisken 

och braxen samtidigt med gös och gädda. Abborren avtar eller minskar dock 

i utveckling. Mörtfisken växer dock långsamt och blir småväxta i 

konkurrensen om födan. Bestånden av mörtfisk kan bli stora, uppåt 300 

kg/ha (Naturvårdsverket, 1992). 

 

Vid en störande algutveckling är i regel vattnet kraftigt grumlat av alger, och 

till exempel blågröna alger flyter i ytvattnet under högsommaren och hösten. 

De blågröna algernas speciella egenskap är att vissa stammar av vissa arter 

kan bilda toxin.  

I Sverige finns fem sötvattensarter som med största sannolikhet kan bilda 

toxin. Alla dessa alger är vanliga i eutrofa sjöar där de ingår i sensommarens 

blomningar av blågröna alger.  
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I grunda näringsrika sjöar bidrar ofta sjösänkningar till att göra nya bottnar 

tillgängliga för kolonisation av växtlighet.  

 

Om sjön får näringstillförsel från odlingsmarken omkring och om 

vattendjupet understiger det kritiska i samma sjö tar igenväxningen fart.  

Detta resulterar i att sjön övergår till träskmark inom ett par decennier. Om 

vattenståndet inte varierar i samma typ av sjö bidrar detta också till att sjön 

växer igen, främst av bladvass, samt att mångfalden minskar. Samtidigt har 

undervattensväxter en förmåga att, genom utsöndring av algicida ämnen, 

begränsa planktonalgernas utveckling (Naturvårdsverket, 1992).  

 

Ordet eutrof betecknar ett växtnäringsrikt tillstånd och för 70 år sedan var 

det svårt att mäta dessa näringsämnen i vatten med hög noggrannhet. Då 

bedömde man växtnäringstillgången utifrån växtproduktion och 

växtsamhällenas sammansättning. På det viset kan man göra även idag, men 

den nyare kemiska analystekniken tillåter en direkt mätning av 

växtnäringsämnenas halter. Hjälpmedlet ger också möjlighet att mäta 

transporten av växtnäringsämnen med bland annat nederbörd.  

 

Eutrofiering ger i första hand upphov till en biologisk förändring av vatten. 

Eutrofiering har, på senare tid, blivit ett negativt värdeladdat ord mer eller 

mindre synonymt med övergödning. Det kan feltolkas då näringstillgången 

generellt inte är högre nu än tidigare. På lokal nivå har dock 

näringstillgången i en del sjöar passerat de kritiska gränserna 

(Naturvårdsverket, 1992). 

 

4.1.1 Eutrofiering kan slå ut många arter 

Måttlig eutrofiering av näringsfattiga vatten är inte bara av ondo. Första 

tiden utvecklas alger och annan vegetation, som är bra för faunan i sjön. 

Fiskbestånden ökar. Vid kraftig eutrofiering ökar planktonförekomsten och 

grumlar vattnet. Som en effekt av grumlingen når solljuset inte botten, vilket 

gör att det mörknar och bottenvegetationen missgynnas. Då utvecklas 

”skräpfiskbestånden” av planktonätande mört och braxen, medan de mer 

eftertraktade fiskarterna minskar. 
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I dessa sjöar kan planktonvegetationen bli oerhört stor och ge upphov till 

algblomning. Förutom att vattnet blir illaluktande och smakar dåligt, ger 

algblomningen samma följder som om vattnet blivit förorenat med organiskt 

material. När syret från bottenvattnet försvinner helt bildas svavelväte, som 

är giftigt för allt liv (Naturvårdsverket, 2003). 

 

I små skogssjöar med brunt vatten kan den låga syrgashalten i bottenvattnet 

vara helt naturlig. Orsaken är att det organiska material som bryts ned under 

sommaren isoleras under temperatursprångskiktet.  

Vintertid är hela vattenmassan likartad och isolerad från atmosfäriskt syre, 

vilket ger en lägre syrgashalt.  

 

Genom att kraftigt eutrofa sjöar i regel är grunda kan syrgasbrist förebyggas 

genom att hela vattenmassan blandas om även under sommaren. På vintern 

uppstår dock syrgasbrist i just dessa typer av sjöar, beroende på hur lång tid 

sjön är isbelagd. En isbeläggning som överstiger 2-3 månader brukar 

resultera i fiskdöd i många sjöar. Ett tecken på syrebrist är att fisken står vid 

vakar och in/utlopp i sjöarna och söker syrerikt vatten (Naturvårdsverket, 

1992). 
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5. RESTAURERING AV EUTROFIERADE SJÖAR 
För att våra sjöar ska kunna få tillbaka mer av den ursprungliga naturliga 

balansen måste de utsläpp som påverkar sjöarna minska. Det går att göra 

mycket i den närmaste omgivningen runt själva sjön. Det är viktigt att 

avlasta övergödda sjöar från avloppsvatten som fortfarande förs dit, och se 

till att dagvatten som forsar rakt ner i en sjö i stället tas om hand av mark 

och växtlighet. Det är också viktigt att minska luftutsläppen i sjöarnas närhet 

(Infobanken, 2003). 

 

5.1 Metoder för restaurering 

Muddring innebär att näringsrika och kanske förgiftade sediment tas bort. 

Samtidigt fördjupas sjön vilket kan bli bestående om inte sedimenteringen 

går alltför snabbt.  

 

Mekanisk klippning av vegetation kan till exempel innebära att stora växter 

som vass tas bort från sjön. Resultatet blir oftast bäst om hela växten tas bort 

eftersom mycket näring kan finnas lagrad i rötterna. Det är viktigt att de 

avklippta växtdelarna samlas ihop och transporteras bort så att de inte 

utnyttjar sjöns syreförråd när de ska brytas ned.  

 

Kemiska metoder går ut på att förhindra fosfor eller andra ämnen från att 

läcka ut från sedimenten. Det kan ske genom tillsatser av kemikalier som 

bildar föreningar med fosforn. På liknande sätt tas fosforn om hand på ett 

reningsverk.  

 

Biologiska metoder kan gå ut på att styra växtodling eller fiskbestånd på ett 

sätt som gynnar sjön. Utplantering av fiskarten gräskarp som äter av 

växtligheten är ett bra exempel. Ett annat exempel är att minska beståndet av 

mört eftersom de äter djurplankton. Dessa får större möjligheter att beta av 

växtplankton, vilket i sin tur bland annat förbättrar siktdjupet och syrehalten.  
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Restaurering av en sjö är dyrt och det är alltid ovisst om det kommer att 

lyckas eftersom det handlar om att gå in och förändra ett biologiskt system.  

Förutom regelrätta restaureringsförsök är det därför mycket viktigt att 

sjöarna sköts om kontinuerligt genom att till exempel hålla efter 

växtligheten i övergödda sjöar (Infobanken, 2003). 

 

5.1.1 Övergödningens regionala skillnader 

Problem med övergödning förekommer mest i södra Sverige (fig. 6), men 

finns även i de norra fjälltrakterna. Kvävenedfallet är till 75-80 % av 

utländsk härkomst, medan kväveoxiderna härstammar från trafiken och 

landets energiproduktion. Jordbruket står för 90 % av ammoniakutsläppen.  

 

I landets södra och mellersta delar är fosforhalterna högre än i norr. Däremot 

är förhållandet med nitrathalter tvärtom. Denna skillnad härrör från 

varierande bakgrund och regional påverkan. 

 

 

Figur 6. Koncentrationer av växtnäring i Sveriges marker och sjöar (Naturvårdsverket, 
2003). Växtnäringskoncentrationerna består av kväve, fosfor, kväveoxider och ammoniak.  

= Områden med störst problem 
med övergödning. 

= Områden där 
övergödning inte skapar 
några större problem. 
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Tabell 2. Regionala skillnader av växtnäringens fördelning. 

Region 
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N. Norrland 

 

14,3 4,1 98 39 24 9 2 3,7 

S. Norrland 

 

15,1 5,8 139 66 25 12 8,5 5,1 

Ö. Svea+Götaland 

 

6,9 11,1 331 200 47 25 14 7,0 

V. Svealand 

 

13,2 10,5 227 105 62 39 18,5 5,8 

Västkustområdet 

 

13,8 17,5 357 107 107 74 12,5 6,0 

    

*) Våtdeposition samt 40 procent påslag för torrdeposition 

 
(Data från Lägsta halter, 2004). 

 

De regionala skillnaderna har beräknats genom att mäta biogeokemiska 

parametrar i sjöar med de lägsta halterna inom fem regioner, med lika 

tillring till haven (tabell 2). 10 % av sjöarna med de lägsta halterna har 

jämförts, då dessa anses vara opåverkade av lokala växtnäringstillskott.  

 

Mätningarna visar ett mönster med stigande halter av organiskt kväve i 

söder, framför allt i tillrinningsområdet till Östersjön. Norrländska sjöar har 

hälften så höga halter av oorganiskt kväve jämfört med övriga delar av 

Sverige. Halterna av oorganiskt kväve är högst vid västkusten. 

Fosforhalterna är också lägre i Norrland, medan de är högst i 

Östersjölandskapen. Vattenfärgen är högst i Mellansverige (Lägsta halter, 

2004).  
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5.1.2 Miljömål 

För att komma till rätta med problemen med övergödning har Riksdagen 

fastställt delmål för miljökvalitetsmålet Ingen övergödning. 

 

1. God ekologisk status med åtgärdsprogram 

”Senast år 2009 ska det finnas åtgärdsprogram enligt EU:s ramdirektiv för 

vatten som anger hur god ekologisk status ska nås för sjöar och vattendrag 

samt för kustvatten”. 

 

2. Minskade fosforutsläpp 

”Fram till år 2010 ska de svenska vattenburna utsläppen av 

fosforföroreningar från mänsklig verksamhet till sjöar, vattendrag och 

kustvatten ha minskat kontinuerligt från 1995 års nivå” 

 

3. Minskade kväveutsläpp 

”Senast år 2010 ska de svenska vattenburna utsläppen av kväve från 

mänsklig verksamhet till haven söder om Ålands hav ha minskat med minst 

30 % från 1995 års nivå till 38500 ton.” 

 

4. Minskade ammoniakutsläpp 

”Senast år 2010 ska utsläppen av ammoniak i Sverige ha minskat med minst 

15 % från 1995 års nivå till 51 700 ton.” 

 

5. Minskade kväveoxidutsläpp 

”Senast år 2010 ska utsläppen i Sverige av kväveoxider till luft ha minskat 

till 148 000 ton.” (Miljömålsportalen, 2004) 
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I ett generationsperspektiv: 

 

• Näringsämnens belastning får ej påverka människor negativt 

eller försämra förutsättningarna för biologisk mångfald. 

• Luftburna kväveföreningar får inte överskrida den kritiska 

belastningen för övergödning på någon plats i Sverige. 

• Grundvatten påverkar inte ytvattnets övergödning. 

• Skogs- och fjällandskapens sjöar och vattendrag har ett naturligt 

näringstillstånd. 

• Odlingslandskapens sjöar och vattendrag har ett naturligt 

näringstillstånd, som är ”måttligt näringsrikt” eller ”högst 

näringsrik”. 

• Näringsförhållandena under 1940-talet ska eftersträvas i kust och 

hav, då tillförsel av näringsämnen inte orsakar övergödning. 

• God ekologisk status för sjöar, vattendrag och svenska kustvatten 

enligt EG:s ramdirektiv för vatten. 

• Näringstillståndet i skogsmarker och jordbruksmarker bidrar till 

bevarandet av den naturliga artsammansättningen 

(Miljömålsportalen, 2004). 
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6. DISKUSSION 
Finland kallas i folkmun för ”de tusen sjöarnas land”, syftande på deras rika 

sjösystem i landets södra delar. I Sverige finns emellertid ungefär 100 000 

sjöar, vilket är fler än i Finland. Att dessa sjöar är rester från den senaste 

istiden och att HK har stor inverkan på vilken sjötyp som förekommer har vi 

kunnat se genom arbetet med uppsatsen.  

 

Vi kan se att de flesta ämnen får högre densitet ju kallare det blir, ända ner 

till fryspunkten. Vatten har dock högst densitet vid +4 grader C, alltså högst 

vikt per liter. Densiteten avtar igen när temperaturen sjunker mot noll. Isen 

som bildas då vatten kyls ner till under noll grader har ännu lägre densitet 

vilket gör att isen flyter.  

 

Vi har sett att kväve och fosfor är de produktionsbegränsande grundämnena 

i sjöars ekosystem. Oligotrofa sjöar i inlandet har de lägsta halterna av dessa 

ämnen och har således lägre växtproduktion. Det är en förklaring varför vi 

kan ”kikpimpla” efter fisk i våra fjällsjöar. 

 

Växtnäringsämnen finns naturligt i ekosystem, men människan har genom 

olika former av läckage och utsläpp tillfört mer av dessa växtnäringsämnen. 

Det har blivit svårt för naturen att ta hand om näringsämnena på ett hållbart 

sätt. Mycket näringsämnen läcker från jordbruk, avlopp och vid användning 

av olika rengöringsmedel. Andra källor som är till exempel industrier och 

trafik. Dessa växtnäringsämnen gör att sjöar delvis växer igen och blir 

eutrofierade. Om inga åtgärder sätts in riskerar sjön att förvandlas till 

träskmark. Luleås fjärdar är kända exempel på detta, då man för 50 år sedan 

kunde åka ångare långt in i landet. 

 

Vi tror utifrån vår litteraturstudie att den mänskliga påverkan på 

eutrofieringsproblemet är stor. Förutom de dyra metoderna för att restaurera 

en sjö kan man som individ försöka hålla efter sjöar, precis som man ska 

hålla efter en skog.  
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För att skogen ska växa effektivt krävs röjning och gallring, likaså gäller 

detta kring våra sjöar. Att gallra växtligheten kring ”sin” sjö är ett första steg 

för att restaurera och förhindra eutrofiering.  

 

Utifrån kartan över koncentrationer av växtnäring i Sverige (fig. 6), kan man 

se att övergödningen har slagit hårdast i de områden där det finns flest 

människor. Detta är ingen slump då vi tror att den mänskliga påverkan är 

den största orsaken.  

 

Stora industrier har fått och kommer att få hårdare krav på utsläpp till luft 

och vatten. Det kommer att synas i våra sjöar på sikt. Det individuella 

bidraget för en förbättring kan vara att skära ned på användningen av 

motordrivna fordon och på så sätt minska kväveutsläppen. Kollektivtrafik 

och alternativa bränslen borde vara att föredra.  

 

Mänskliga fosforutsläpp har sina källor i många olika rengöringsmedel i det 

vardagliga livet. Dessa har börjat ersättas med naturvänliga preparat, som 

bör användas. Våra fina fiskbestånd av olika ädelfiskar bör få en chans att 

överleva och på det viset bevara den biologiska mångfalden i vattnen, som 

vi människor har nytta av. 

 

7. SAMMANFATTNING 
Sjöarna delas in i tre huvudtyper beroende på näringsinnehåll, 

produktionsförmåga och sjöarnas humushalt; oligotrofa klarvattensjöar, 

oligotrofa humösa sjöar och eutrofa sjöar. Högsta kustlinjen (HK) har stor 

påverkan på vilken karaktär en sjö har. Ovan denna finns oftast oligotrofa 

sjöar och nedan denna de näringsrika eutrofa sjöarna. Humus är en organisk 

substans i helt eller delvis nedbruten och omvandlad jord. Substansen färgar 

vattnet brunt i de oligotrofa sjöar som finns i skogs- och myrmarker. De 

eutrofa sjöarna är mest näringsrika och ligger på sedimentavlagringar av lera 

eller morän. 
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Sjöns ekosystem påverkas av omgivningen och tillförs näringsämnen via  

regn-, mark- och grundvatten. På samma sätt förlorar den näringsämnen 

nedströms med bäckar, älvar och åar. Näringstillförseln beror mycket på 

omgivande jordarter och markanvändning, samt vilken mängd och 

näringshalt det tillrinnande vattnet har. Det gör att sjöns teoretiska 

omsättningstid är viktig vid beräkning av hur en sjö klarar av en ökad 

tillrinning av näringsämnen. Omsättningstiden varierar från sjö till sjö, samt 

inom en sjö där vikar och bottenvatten omsätts långsammare än i den övriga 

bassängen. Vattnet transporterar lösta ämnen och levande organismer, 

medan planktonalger sprids med vinden, fåglar och vandrande fiskar. 

 

Även ekosystemet delas in i tre delar; litoralen, pelagialen och profundalen.  

Litoralen är strandzonen, och den börjar vid den högsta punkt där stranden 

påverkas av sjön. Den går ned längs botten tills solljuset inte når ner i 

vattnet och fotosyntesen upphör. Vegetationen i denna del varierar, men i 

vikar och vindskyddade långgrunda bottnar är denna sjöns mest produktiva 

del.  

 

Pelagialen är sjöns ytvatten, där sjöns primärproduktion sker via 

planktonalger. Pelagialen är mest tillgänglig för fotosyntes och frigör mest 

syre, vilket gör näringskedjorna enklare; växtplankton är basen och dessa 

konsumeras av djurplankton och fiskar. Det som inte konsumeras bryts ned 

på botten av svampar och bakterier, vilka blir föda för organismer på 

sjöbotten.  

 

En sjö har två cirkulationsperioder, vår och höst, och två stagnationsperioder 

på sommaren och vintern. Under vinterstagnationen är algproduktionen som 

lägst, även om primärproduktionen pågår. Nedbrytningen av dött organiskt 

material pågår i hela vattenmassan, men framför allt på botten där 

djurplankton och bakterier frigör näringsämnen. Då isen smälter börjar 

vårcirkulationen, då de frigjorda näringsämnena finns i hela den 

cirkulerande vattenmassan. Ljuset blir mer intensivt i ytvattnet, vilket ökar 

produktionen.  
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Vid sommarstagnationen skiktas vattenmassan i epilimnion och 

hypolimnion, vilket gör att näringsämnen i epilimnion förloras då alger 

sjunker ner till hypolimnion. Höstcirkulationen gör att hela vattenmassan 

återfår samma temperatur, vilket ger en ny produktionstopp hos 

planktonalgerna. Denna topp är inte lika tilltagande som under våren. Här 

påverkar ljuset fotosyntesen.  

 

Eutrofiering är en förändring mot ett mer näringsrikt tillstånd, genom ökad 

produktion, vilket resulterar i mer biomassa.  

Redan vid förra sekelskiftet vållade städernas och industriernas 

avloppsvatten problem med stank, nedskräpning och smittospridning. Det 

organiska materialet i avloppsvattnet bröts ned av mikroorganismer i 

vattnet. En sådan syreförbrukande process ledde bland annat till fiskdöd. 

Samtidigt innehöll avloppsvattnet mycket näringsämnen, vilket ökade 

växtligheten i vattenområden kring utsläppen.  

 

Vattnets siktdjup styrs av vattenfärg och planktongrumling. Höga 

fosforhalter ger en ökad algutveckling, en så kallad algblomning.  

En sjös artsammansättning växlar med näringstillståndet i sjön. I en 

eutrofierad sjö blir vårens kiselalgstopp mindre markant, då de blågröna 

algerna kan börja blomma redan i juni. Då minskar artdiversiteten och den 

biologiska mångfalden kraftigt.  

En tät strandvegetation karaktäriserar en eutrof sjö. Vanligtvis är det 

bladvassen som ökar och konkurrerar ut andra bestånd. Den viktigaste 

faktorn för dessa spridningar är de näringsrika fasta sedimenten på 

sjöbottnarna. Om sjön får ett näringstillskott från till exempel kringliggande 

odlingsmarker och om sjön är relativt grund, tar igenväxningen fart vilket 

resulterar i att sjön kan övergå till träskmark inom ett par decennier.  

 

Antropogena utsläpp är den största bidragande orsaken till övergödning. 

Detta via avloppsvatten, dagvatten och luftutsläpp i sjöarnas närhet.  
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Det finns olika sätt att restaurera en redan eutrofierad sjö.  

Muddring innebär att näringsrika eller giftiga sediment tas bort, vilket också 

gör sjön djupare. 

Mekanisk klippning av vegetation kan innebära att stora vattenväxter som 

bladvass tas bort. Det minskar syreförbrukningen i sjön. 

De kemiska metoderna består i att förhindra att näringsämnen, som fosfor, 

läcker från sedimenten. Då tillsätter man kemikalier för att binda fosforn. 

Att styra växtodling och fiskbestånd i en sjö för att åstadkomma det man vill 

i en sjö kallas biologisk rening.  

 

Dessa metoder är dyra att genomföra och det är ovisst om resultat uppnås 

med att förändra ett biologiskt system. Det billigaste och mest kontinuerliga 

sättet att förhindra eutrofiering är att hålla efter växtligheten kring en sjö. 

 

Regionalt sett är det framför allt i södra Sverige som eutrofieringsproblemen 

är stora. Där är kvävenedfallet som störst, och 75-80 % är av utländsk 

härkomst. I landets södra och mellersta delar är fosforhalterna högre än i 

norr. De högsta värdena på vattenfärg finns i Mellansverige. Norrland 

innehar de lägsta halterna i samtliga kategorier. 

 

Riksdagen har fastställt delmål för miljökvalitetsmålet Ingen övergödning. 

Dessa innebär i stora drag en god ekologisk status med åtgärdsprogram 

senast år 2009. Senast 2010 ska utsläppen av växtnäringsämnena minska. 

 

8. SLUTSATSER 
De svenska sjöarna är indelade i tre typer; oligotrofa klarvattensjöar, eutrofa 

sjöar och oligotrofa humösa sjöar. De oligotrofa klarvattensjöarna finner vi i 

urbergsområden ovan HK. Eutrofa sjöar återfinns på lerslätter under HK. 

Eutrofa sjöar är grundare än de oligotrofa. Oligotrofa humösa sjöar finns 

vanligen i barrskogsområden och omges ofta av myrmarker.  
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Omgivningen är viktig för sjöars olika ekosystem. Näringsämnen tillförs 

sjöar med regn-, mark- och grundvatten. Likaså förlorar sjöar näringsämnen 

med bäckar, älvar och åar.  

I vilken utsträckning näringsämnen tillförs en sjö beror på intilliggande 

jordart och markanvändning, samt volymen på det tillrinnande vattnet och 

dess näringshalt. Omsättningstiden i en sjö är viktig för att förstå hur en sjö 

klarar en ökad tillrinning av näringsämnen. 

 

En sjö kan delas in i tre delar; litoralen, pelagialen och profundalen. 

Litoralen är den mest produktiva och artrika delen av sjön. Profundalen är 

sjöns bottenvatten där nedbrytning sker. Primärproduktionen i en sjö sker 

hos planktonalger i pelagialen, dit solljuset når och fotosyntes uppstår.  

 

Vattnets densitet är som högst vid +4 grader C, vilket är en viktig faktor i 

sjöns årstidsväxlingar. Sjöar djupare än fem meter temperaturskiktas på 

sommaren och vintern. Vinterstagnationen börjar när hela vattenmassan nått 

samma temperatur och ytvattnet kan frysa. På våren värms vattnet upp igen 

av solljuset. Vinden gör att hela vattenmassan blandas och ökar i temperatur 

till 7-8 grader C. Solinstrålningen absorberas sedan i ytvattnet och ger detta 

en lägre densitet, vilket gör att vinden inte förmår blanda om hela 

vattenmassan. Då uppstår sommarskiktning och stagnation. 

Höstcirkulationen är påverkad av mindre solinstrålning, då ytvattnat kyls ner 

och vinden återigen förmår att blanda om hela vattenmassan. När hela 

vattenmassan nått samma temperatur räcker det med en kall och vindstilla 

dag för att ytvattnet ska frysa till is. 

 

Eutrofieringsbegreppet kan definieras på många olika sätt, men vad det 

handlar om i första hand är en förändring mot ett mer näringsrikt tillstånd i 

vatten. Det ger en ökad produktion och mer biomassa, medan 

växtplanktonökningen ger en ökad grumling av vattnet. I eutrofierade vatten 

är syrgasmängden låg, eftersom nedbrytningen av näringsämnen kräver 

syre. Artsammansättningen av växter och djur i en eutrofierad sjö förändras. 



 

 45 

De ämnen som i första hand reglerar växtsamhällenas utveckling är kväve 

och fosfor. Kväve lagras i luften, men även löst i vatten som växtplankton 

kan tillgodogöra sig.  

Fosforförrådet i naturen finns främst i berggrund och sediment på sjöbotten 

och fosfor frigörs genom vittring.  

Denna tillförsel av näringsämnen har på senare tid inte förblivit naturlig. 

Den antropogena tillförseln har ökat genom användning av handgödsel, 

tvättmedel, odling, skogsavverkning, markbearbetning, djurhållning och 

förbränning. Dessa är diffusa källor. Punktkällor är skogs-, metall-, 

livsmedel-, gruv- och den kemiska industrin. Den viktigaste diffusa källan är 

dock utsläpp från kommunala avlopp, men denna har på senare år 

stabiliserats p.g.a. olika reningstekniker. 

 

Muddring innebär att näringsrika och kanske förgiftade sediment tas bort. 

Mekanisk klippning av vegetation går till på det sättet att stora växter som 

vass tas bort. Kemisk rening går ut på att förhindra att fosfor eller andra 

näringsämnen läcker ut från sedimenten, medan de biologiska metoderna 

går ut på att styra växtodling eller fiskbestånd för att åstadkomma en bättre 

vattenkvalitet. Dessa metoder är förhållandevis dyra och det är osäkert hur 

man kan förändra ett biologiskt system. Eutrofieringsproblemet förekommer 

mest i södra Sverige, där mycket av näringstillförseln härstammar från våra 

grannländer. En annan orsak kan vara att det bor fler människor söderut och 

således ökar de olika utsläppen och påfrestningen på naturen. 
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