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Sammanfattning 

Ornungasjön är en liten populär fiske- och badsjö i Vårgårda kommun. Boende kring sjön är 

oroade för att vattenkvaliteten kan ha försämrats då bottensedimentet blivit mer dyigt och att ett 

fastsittande slamlager bildas på stenarna, under och över vattenytan. Ett annat problem är 

återkommande översvämningar. Tidigare fanns även flodkräftan i sjön, en hotad inhemsk 

kräftart, men arten verkar nu ha försvunnit därifrån. Antropogen påverkan med försurning, 

eutrofiering, föroreningar, vattenregleringar och markanvändning hotar sjöars ekologiska status 

och vattenkvalitet runt om i Sverige. Syftet med denna uppsats har varit att undersöka 

Ornungasjöns status utifrån bottenfaunans biodiversitet och att undersöka om, och i så fall hur, 

markanvändning, främst skogsbruk kan påverka vattenkvaliteten genom ökad slambildning och 

sedimentering. Under perioden maj till augusti 2019 gjordes sedimentanalyser, undersökningar 

av bottenfauna, in situ bedömning av fastsittande slam på sten och mätningar av turbiditet för att 

undersöka hur avverkningsytorna runt sjön korrelerar med dessa parametrar. Vid jordbruksmark 

och avverkningsplatser samt i närheten av utflödet ses en ökad slamansamling vilket kan tyda på 

påverkan från närliggande mark. Resultaten kan tyda på att läckage av näringsämnen från 

markanvändning påverkar vattenkvalitet och bottenmiljö då en ökad sedimentering ses vid en 

större avverkningsplats. Slamlagrets ursprung har inte närmare kunnat identifieras då det krävs en 

kemisk undersökning av detta genom analys av t.ex. förhållandet mellan kol och kväve. Högst 

turbiditet sågs vid huvudtillflödet och lägst vid utflödet vilket kan bero på t.ex. lång 

omsättningstid, låga flöden vid undersökningstillfället, fosforfällor i sjön etc. Sjön i sin helhet 

verkar ha god ekologisk status och undersökning av bottenfaunan i utflödet tyder på god kvalitet 

med dominans av känsliga arter som t.ex. Heptagenia fuscogrisea (en art inom familjen 

forsdagslända). Nyckelord: Skogsavverkning, sedimentering, slam, bottenfauna 

Abstract 

Ornungasjön is a small popular fishing and swimming lake in Vårgårda municipality. The 

residents around the lake are concerned that the water quality may have deteriorated as the 

bottom sediment has become muddier and that an adherent sludge layer is formed on the rocks, 

below and above the water surface. Another problem is recurring floods. Previously, there was 

also river crayfish in the lake, a threatened native crayfish specie, but the species now seems to 

have disappeared from the lake. The anthropogenic impact of acidification, eutrophication, 

pollution, water regulation and land use threaten the ecological status and water quality of lakes 

throughout Sweden. The purpose of this paper has been to investigate the status of Ornungasjön 

based on the biodiversity of the benthos and to investigate whether, and if so how, land use, 

primarily forestry, can affect water quality through increased sludge formation and 

sedimentation. During the period May to August 2019, weight analysis of the sedimentation 

samples, analysis of benthos, in situ assessment of attached sludge on rocks and turbidity 

measurements were conducted to investigate how the logging areas around the lake correlate with 

these parameters. Within agricultural land, harvesting sites and in the vicinity of the outflow, an 

increased sludge collection is seen which may indicate the impact of nearby land. The results 

may indicate that the leakage of nutrients from land use has an effect on water quality and the 

benthos environment as increased sedimentation is seen at a larger harvesting site. The origin of 

the sludge layer has not been further identified as a chemical investigation of this is required by 
analysis of, for example, the relationship between carbon and nitrogen. The highest turbidity 

levels were seen at the main inflow and the lowest at the outflow which may be due to long 

turnover time, low flows at the time of the survey, phosphorus traps in the lake etc. The lake as a 

whole seems to have good ecological status and examination of the benthos in the outflow 

indicates good quality with dominance of sensitive species, such as, for example, Heptagenia 

fuscogrisea (a species within the family of heptageniidae).  

Keywords: logging, sedimentation, sludge, benthos
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1. Introduktion 

Skogsbruk påverkar omgivande vatten och kan leda till förändringar av bottenfauna, 

sedimentation och orsaka ökad slambildning. I mitt arbete har jag valt ut Ornungasjön i Västra 

Götaland och studerat om det finns en korrelation mellan storlek på avverkningsområden och 

graden av sedimentering, och om bottenfaunans artsammansättning kan ha påverkats. 

Mänskliga aktiviteter påverkar vattnets kvalitet och kvantitet, förändrar konnektivitet, morfologi 

och avrinningsmönster i sjöar och vattendrag, vilket påverkar många arter negativt. Luft-

föroreningar och klimatförändringar hotar ekosystemen och läckage från jordbruk och 

skogsavverkning förändrar vattendragens och sjöarnas biologiska sammansättning och kan 

försämra ekologisk status (Ring et al., 2013). Flera faktorer inverkar på vattenkvaliteten i en sjö 

som t.ex. ytstorlek, djup, omsättning, omgivande natur, avstånd till bebyggelse och industriella 

verksamheter (Bergström, 1993). Den biologiska produktionen i limniska system drivs av två 

energikällor; dels fotosyntes där växternas primärproduktion bildar autoktont material och dels 

genom nedbrytning av organiskt material från omgivande mark, dvs alloktont material. 

Markanvändning leder till ökande läckage av organiskt material från land till sötvatten och 

respirationen ökar när mikroorganismer bryter ned materialet, vilket bidrar till en ökad 

växthuseffekt (Wilkinson et al., 2013). Sediment i en sjö består av till exempel dy, sand, döda 

växt- och djurdelar och utgör livsmiljöer för bottenlevande organismer. Slam kan utgöras av 

restprodukter efter skogsåtgärder och ett ökande utflöde av slam kan transporteras till omgivande 

ytvatten (Hansen et al., 2013). Slammet ökar grumligheten och vid sedimentering kan bottenmiljö 

och fauna påverkas negativt. En ökad tillförsel av partiklar, framför allt av oorganiskt material, 

medför att bottenfaunaproduktionen minskar och artsammansättningen förändras. Musslor, dvs 

filtrerande djur och dagsländor vars gälar kan täppas igen, påverkas negativt. (Ring et al., 2013).  

 

1.1 Brunifiering  

Sjöarna har blivit brunare sedan 1990-talet vilket bland annat beror på läckage av ökande halter 

av humusämnen och järn från marken till sjöarna (Kritzberg och Ekström, 2012). Den tilltagande 

brunifieringen försämrar dricksvattenkvaliteten. Den mörka vattenfärgen orsakas av ansamlingar 

av löst organiskt material, så kallade humusämnen (Löfgren et al., 2003). Dessa är stora 

komplexa kolföreningar i torv och jord som bland annat består av organiska syror och bildas av 

döda växt- och djurdelar som inte brutits ned fullständigt. Läckaget av humusämnen till sjöar 

mäts som TOC (Total Organic Carbon) eller DOC (Dissolved Organic Carbon) och färgar vattnet 

från gult till mörkbrunt, beroende på DOC-halt (Löfgren et al., 2003). Mängden organiskt kol i 

vatten erhålls genom att mäta löst organiskt kol (DOC).  TOC består framför allt av DOC och 

bara en mindre del utgörs av partikulärt kol, POM (particulate organic matter) (Tulonen, 2004). 

När humusämnena bryts ner frigörs näring som återförs till ekosystemens växter och organismer. 

Humusämnen minskar metallers toxiska påverkan genom att bilda komplex med oorganiska 

föroreningar i vattnet men håller också ytvattnet naturligt surt. Transport nedströms kan dock 

belasta havsmiljön, eftersom de binder till metaller och oorganiska fosfat och kväveföreningar. 

Syrgas förbrukas vid nedbrytningen av humusämnena vilket medför att syretillgången på 

sjöbottnarna minskar. Vissa arter ökar som till exempel ”gubbslem”, Gonyostomum semen, en 

växtplanktonart som orsakar algblomningar och kan ge hudbesvär vid bad (Ekstrand, 2013). 

Humusämnen ställer till problem vid vattenreningen då de kan bidra till att bakterier och svamp 

tillväxer i reningsverk och vattenledningar. Förbättrande reningsprocesser med t.ex. tillsats av 

järn gör att humusämnen fälls ut och vattenkvaliteten förbättras men medför ökande kostnader 

(Lövgren och Lundin, 2003). Detta sker även naturligt i vattendrag när järn bildar komplex med 

organiskt material. Brunifieringen minskar antalet fytoplankton och makrofyter, vissa fiskar får 

svårt att se och hitta byten (Kritzberg, 2017). Höga humushalter finns i myr- och skogsmarker 

med få sjöar då det finns stora mängder kol i marken i dessa områden och där omsättningstiden är 



 

5 

 

kort (Löfgren och Lundin, 2003). En annan teori om varför brunifieringen ökar är, att den kan 

bero på det minskade sura nedfallet. Minskande sulfathalter gör att markbundet organiskt 

material lättare läcker ut till sjöar och vattendrag eftersom markpartiklar vid stigande pH får 

svårare att binda till sig det organiska materialet. Humusämnena blir dessutom mer lättlösliga och 

kan följa med regnvattnet från mark till sjö (Bydén och Bydén, 2014). Brunifieringen började 

dock före den värsta försurningen ägde rum och trots att svavelnedfallet nu närmar sig 

förindustriella nivåer så fortsätter vattnen bli mörkare, vilket tyder på att andra eller snarare fler 

bidragande faktorer spelar roll (Kritzberg, 2017). Markanvändningen i sjöarnas avrinningsområde 

har till exempel stor betydelse, eftersom ett intensifierat skogsbruk med skogsplanteringar och 

stora avverkningar medför mer organiskt material dvs ökande halter av humusämnen (Lövgren 

och Lundin, 2003). Vid stora skogs-avverkningar höjs grundvattennivån och avrinningen ökar, 

vilket medför att organiskt material förs vidare till vattendragen, dvs mängden humusämnen ökar 

liksom slambildningen. Under de senaste 50 åren har skogsplanteringar och ökat uttag av 

biomassa, gödsling och GROT- uttag medfört att försurning av skogsmarkerna kvarstår och 

återförsurning av sjöar sker (Kronnäs et al., 2012). Stora arealer skogsmark och gödsling leder till 

stora mängder kol i marken vilket medför ökande humushalter. Skogsbrukets inverkan när det 

gäller brunifiering och dess negativa miljöeffekter har inte uppmärksammats på samma sätt som 

annan antropogen påverkan. Under de senaste 150 åren har markanvändningen förändrats i 

Sverige till mer skogsbruk än jordbruksnäringar och en stor andel av lövträden har ersatts med 

barrskogsdominerad skog (Kritsberg, 2017). Vid skogsavverkning är det viktigt att bibehålla 

kantzoner med träd kring sjöar och vattendrag eftersom vattenmiljön annars påverkas negativt. 

Vid avverkning av kantzoner kan avrinning av slam, humus och eroderat material sedimentera på 

sjöbottnen som dy eller gyttja och förstöra viktiga habitat för flera organismer och orsaka 

syrebrist för de organismer som lever där. I bevarade kantzoner där träd skuggar och reglerar 

vattentemperaturen och där död ved ligger kvar, kan viktiga nischer med hög biologisk mångfald 

bibehållas. Kantzoner fyller även andra viktiga funktioner som t.ex. att förhindra att kvicksilver 

och andra föroreningar läcker ut i vattnet (Gustavsson et al., 2016). En annan bidragande faktor 

till brunifiering är klimatförändringar med varmare temperaturer, mer nederbörd och därmed 

ökad avrinning från land vilket också bidrar till stigande humushalter i ytvattnen (Kellerman et 

al., 2014). Växtsäsongen förlängs och organiskt material kan då brytas ned snabbare och i större 

mängder. Den ökande avrinningen medför att mer organiskt material ansamlas i sjöar vilket ökar 

slambildning och sedimentering (Boisvenue och Running, 2006). Kraftig nederbörd kan höja 

grundvattennivåerna och de ökande flödena medför att mer organiskt material läcker ut i sjöar. 

En kortare omsättningstid i sjöar medför att mikroorganismer inte hinner bryta ned humusämnen 

lika effektivt och DOC-halterna dvs belastningen på vattendragen nedströms ökar (Weyhenmeyer 

et al., 2012). Det varmare klimatet kommer att förändra biodiversiteten, där arter som är 

anpassade för kyliga temperaturer och kallare vatten minskar, medan andra mer värmeresistenta 

arter kan ta över. Varmare klimat och ökad luftfuktighet gör att järnhalterna ökar i sjöar och 

vattendrag, då det blir mer lösligt och därmed lättillgängligt vilket bidrar till en mörkare 

vattenfärg (Weyhenmeyer et al., 2014). Undersökningar visar att siktdjupet har minskat i sjöar 

samtidigt som TOC/DOC ökat liksom absorbans och järnhalter i sjöar och vattendrag 

(Länsstyrelserna, 2016). DOC-halterna har ökat dramatiskt under det senaste århundrandet pga 
klimatförändringarna och sannolikt kommer brunifieringen fortsätta i framtiden och domineras 

allt mer av alloktont material (Kritzberg 2017). Vid bedömning av sjöar och vattendrags 

ekologiska status används biologiska kvalitetsfaktorer som beskriver växt- och djurlivet i 

vattenmiljön. Andra kvalitetsfaktorer som fysikaliska-kemiska och hydromorfologi klassificeras 

och används som stöd. Utifrån de olika kvalitetsfaktorerna kan en bedömning av ekologisk status 

göras. Biologiska kvalitetsfaktorer utgörs av undersökning av bottenfauna, växtplankton, 

makrofyter och fisk och mäts med olika parametrar utifrån taxonomi, förekomst och diversitet 

(VISS). Exempelvis kan fjädermyggslarver (Chironomidae) användas som indikatorer på 

eutrofiering då de tål låga syrenivåer på sjöbottnar (WATERS, 2016). Bottenfauna är en viktig 
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indikator på miljön i sjöar. Insamlade organismer används för att räkna ut olika index som t.ex. 

jämför hur många individer och arter det finns som tål olika påverkansgrader (HVMFS 2018:34). 

 

1.2 Områdesbeskrivning och problemställning 

Sjöarna i Sverige utgör knappt 10% av Sveriges yta och c:a 100 000 av dem har en yta större än 

en hektar (SMHI 2018). Om man inberäknar även mindre sjöar och dammar finns sannolikt drygt 

500 000st (Håkanson, 1994). I Vårgårda kommun finns 85 sjöar som är större än 1 hektar och 

Ornungasjön är en av de tre största sjöarna inom kommunen. Sjön omfattas av miljö-

kvalitetsnormerna för vatten (MKN) vilket innebär att den statusklassificeras och sjön bedöms ha 

en god ekologisk status (VISS). Ornungasjön har en yta på c:a 3 km2 och ett största djup på 

knappt 15 meter och bedöms vara näringsfattig (Bydén, 2018). Berggrunden kring Vårgårda 

består mestadels av gnejs och granit och tillhör den äldre urberggrunden. Den södra delen utgörs 

av ett skogsbevuxet spricklandskap med kuperad terräng och flera vattendrag. Jordarterna kring 

Ornungasjön består av främst morän och vegetationen kring sjön utgörs av blandad lövskog, 

gran, mossar och våtmarker där myrar dominerar med tall och sumpskog (SGU). Fågelarter som 

storlom, vattenrall, grågås, fiskgjuse och trana ses i och kring sjön. I landskapet kring sjön finns 

relativt stor andel jordbruk med hag- och betesmarker, liksom skogsplanteringar med framför allt 

gran (Vårgårda kommun, 2015). Vid sjön finns en kommunal badplats och bryggor. Sällerhögsån 

avvattnar sjön och vattnet rinner sedan till Säveån med utlopp i Göteborg. Ornungasjön ingår i 

Göta älvs huvudavrinningsområde och sjöns avrinningsområde är litet vilket medför att 

omsättningstiden är lång. Sjön är reglerad på c:a 2 meter och utnyttjas för vattenkraft. 

Regleringen och att sjön tidigare har dämts medför att vandringshinder uppkommit för fiskar 

(VISS). Boende kring Ornungasjön har i flera år haft problem med återkommande 

översvämningar och fastighetsägare har inkommit med klagomål till Länstyrelsen då de anser att 

det kan bero på att sjön är reglerad (Vårgårda kommun, 2014). Ornungasjön ingår i ett 

fiskevårdsområde och med fiskekort kan man fiska gädda, sutare, sik och abborre. Här finns även 

ål, som ej får fångas (Vårgårda kommun, 2015). För inte så länge sedan fanns även den rödlistade 

flodkräftan i sjön men denna anses nu sannolikt vara försvunnen. Ornungasjöns 

fiskevårdsförening har oroat sig för att vattenkvaliteten kan ha försämrats då siktdjupet upplevs 

ha minskat i sjön och att bottenslam och växtlighet ökat (Alingsås tidning 2018). Kommunens 

miljöavdelning anlitade 2018 miljövetaren Stefan Bydén för att göra en bedömning av sjön. I 

Bydéns rapport uppges att sjöns status är god men att skogsavverkningarna runt sjön kan ha 

avverkats i större grad än lämpligt och därmed orsakat den ökande slambildningen. Slammet 

utgörs sannolikt av humusämnen (Bydén, 2018). Bygg- och miljöenhetens undersökningar i 

Vårgårda visar att humushalten i sjön ökar, liksom i många andra sjöar. Vattenfärgen i sjöarna 

har i södra Sveriges skogslandskap ökat under flera år vilket åtminstone delvis beror på ökad 

ansamling av humusämnen, men sannolikt finns flera bidragande orsaker, vilket nämnts tidigare 

(Kritzberg, 2017). När det gäller bottensediment så ansamlas på sjöbottnar organiska 

sedimentavlagringar s.k. slam. Slammet förs till sjön med tillrinnande vattendrag men bildas 

också vid nedbrytning av växt- och djurdelar i sjön. I näringsrika sjöar består sedimenten av 

gyttja och i mer näringsfattiga sjöar, som Ornungasjön, består de av en lösare dymassa. En 

sammanfattning av åtgärder för att uppnå god ekologisk status enligt EU ́s vattendirektiv i 
Vårgårda kommun har presenterats av Ove Dahlgren, Bygg- och miljöavdelningen; där fortsatt 

inventering bör ske av enskilda avlopp och lantbruk och att insatser behövs för att minska 

kvicksilverföroreningar och fosforbelastning. 

 

2. Syfte 

Syftet med mitt arbete har varit att undersöka om det finns ett samband mellan skogsavverkning 

runt sjön och den slambildning som har observerats på vissa bottnar. Jag ville även undersöka 
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sjöns vattenkvalitet, genom att studera hur bottenfaunans artsammansättning såg ut vid utflödet 

av sjön. 

 

3. Material och metod 

3.1 Sedimentfällor 

40 behållare med perforering på alla sidor med storlek c:a 10 x 7 

cm placerades ut på åtta förbestämda platser, fem behållare 

placerades ut på varje plats. Platserna valdes ut subjektivt främst 

baserat på olika markanvändningstyper (figur 2) men även 

utifrån sjöns morfologi och flöden. 

Provtagningslokaler som användes 

Nr 1: jordbruksmark nära utloppet (nordväst) 

Nr 2: lilla avverkningsplats (nordväst) 

Nr 3: stora avverkningsplats (väst) 

Nr 4: som ovan men nordost om 3 

Nr 5: huvudtillflöde (ost) 

Nr 6: kontrollpunkt vid vassvik (nordost) 

Nr 7: badplats (nordväst) 

Nr 8: utflöde (nord) 
  

  

En anordning konstruerades; denna bestod av en fastskruvad stålögla 

fästad ytterst på ett träskaft och som gick att spänna och lossa för att 

kunna placera ut fällorna utan att använda händerna, eftersom jag ville 

undvika förlust av sediment. Dessa placerades på bottnen på c:a 1-1,5 

meters djup, på slumpvist avstånd från varandra. Fällorna sattes ut i 

maj och fick ligga kvar under en månads tid med hjälp av samma 

anordning. Fällorna lades därefter i separata 3 liters-plastpåsar och 

numrerades för vidare analys. Fällorna tömdes på sitt innehåll till 

separata större kärl och sköljdes för att få med kvarvarande rester. 

Därefter användes kaffefilter för att filtrera bort överflödigt vatten. 

Sedimenten torkades sedan under 1 veckas tid och filtren vägdes 

separat med hjälp av en digitalvåg.  
Figur 2. Sedimentfällornas 

placering 

Figur 1. Sedimentbehållare med 

sten som tyngder 
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3.2 Bottenfauna 

Undersökningen gjordes under en dag vid utflödet nr 8 (se figur 2) där fauna insamlades med en 

håv. För att kunna samla in bottenfauna utfördes ett ”sparkprov”, vilket innebär att man sparkar 

mot botten i vattenriktningen under 1 minut och därefter fångar in organismer genom att hålla en 

håv framför sig, enligt svensk standard (Naturvårdsverket, 2007; SS-EN 27 828). Sparkprov 

utfördes på 3 slumpmässiga ställen inom ett avstånd på 10 meter, 5 sparkningar vid varje plats 

och sedan analyserades dessa gemensamt. Materialet lades i plastburkar och på laboratoriet 

inkuberades sedan organismerna i alkohol under 1 dygn för att undvika nedbrytning. Därefter 

artbestämdes organismerna med hjälp av mikroskop. Tre olika index upprättades efter det att 

artbestämning gjorts där jag använde mig av ASPT-index, Danskt faunindex och Shannons 

faunaindex. Dessa används för klassificering av biologiska kvalitetsfaktorer och ekologisk status. 

Indexen används för att bedöma olika arters och familjers känslighet för olika påverkan av 

försurning, eutrofiering, grumling etc. Faunans art- och familjesammansättning ger information 

om sjöns vattenkvalitet och miljö. ASPT- index (Average Score Per Taxon) används för att mäta 

ekologisk kvalitet. Det är ett index där olika familjer av bottenfaunaorganismer får poäng mellan 

0–10 efter deras känslighet för yttre påverkan som t.ex. försurning, eutrofiering eller grumling. 

Familjer med hög känslighet ges höga poäng medan de med hög tolerans får låga värden. 

Indexvärdet beräknades genom att indikatorvärdena summeras och därefter divideras med antalet 

ingående familjer. Ekologisk kvalitetskvot (EK) kan därefter beräknas genom att ASPT divideras 

med referensvärdet för den aktuella ekoregionen (HVMFS 2018:34). Danskt faunindex är ett mått 

på hur känslig artsammansättningen är för bland annat organiska föroreningar och eutrofiering 

där poäng ges mellan 1–7. Ett högt index indikerar att det finns många arter i proverna som är 

känsliga för förorenat vatten och ett lågt index indikerar att toleranta arter dominerar (Medins, 

länsstyrelsen). Danskt faunaindex består av två delar. Först räknar man ut skillnaden mellan 

antalet positiva arter som kräver rent vatten och antalet negativa som tål smutsigt vatten. När 

skillnaden mellan positiva och negativa indikatorarter har beräknats, läser man av i en tabell för 

att få ett resultat. Shannons diversitets index avspeglar diversiteten och räknar med både antal och 

jämnhetsfördelning. Indexet ökar när antalet unika arter/taxa ökar samt när jämnheten i antalet 

individer ökar. Resultatet jämförs med ett referensvärde (Medins). 

3.3 In situ bedömning av slam 

In situ bedömning av slambildning på stenar under vattenytan gjordes för 

att undersöka dess omfattning och utbredning. Undersökningen gjordes 

vid ett tillfälle under juli månad. Skaftet på en ”godisklubba” användes 

för att mäta slamdjupet på stenarna. Klubbskaftet markerades med vit 

eltejp och ett vattenresistent grönt nagellack, se figur 3. Det gröna 

nagellacket applicerades ytterst på skaftet med en bredd och därmed djup 

motsvarande 1 mm och under denna sattes en eltejp vilket markerade 3 

mm djup. På så sätt kunde slambildningens omfattning/djup undersökas. 

5 provtagningar utfördes på 8 platser, numrerade enligt nedan. 

 

Nr 1: badplats (nordväst) 

Nr 2: jordbruksmark nära utloppet (nordväst) 
Nr 3: lilla avverkningsplats (nordväst) 

Nr 4: kontrollpunkt vid vassvik (ost) 

Nr 5: ”Sutarviken” nära mitten av sjön 

Nr 6: avverkningsplats 

Nr 7: betesmark (ost) 

Nr 8: kontrollpunkt (söder) 

 

Figur 3. ”Slampinnen” 

som användes för att 

mäta djupet av slam 
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Slammet rankades enligt nedan 

Inget/lite: <1mm 

Måttligt: 1-3mm 

Mycket: >3mm 

3.4 Turbiditet 

Turbiditeten mättes vid ett tillfälle med en portabel 

turbiditetsmätare ”Microprocessor turbidity meter” HI-93703C från 

HANNA instruments. Mätningarna gjordes vid huvudtillfödet och 

vid utflödet. Enheten FTU (Formazin Turbidity Unit) ger ett värde 

på koncentrationen av partikulärt organiskt material genom att med 

hjälp av en sensor mäta intensiteten av ljus som sprider sig inom ett 

90º intervall och som sedan konverteras till FTU-värden 

(Instruction manual for HI 93703 – Portable Microprocessor 

Turbidity Meter, HANNA instruments). 

 

4. Resultat  

4.1 Sedimentfällor 

Efter vägning av 36 sedimentprover framkom att ansamlingen av sediment skilde sig åt mellan de 

åtta lokalerna (p <0,001, F7,28 =7.12, N=35) och var som störst vid Nr 1: jordbruksmark nära 

utloppet och vid Nr 3; östra delen av den stora avverkningsplatsen (se figur 2). Övriga 

undersökningsplatser visade ungefär samma grad av sedimentering. 

 

  

Figur 4. Undersökningsplatser 

av slammet 

Figur 5. Ett barplot-

diagram som visar 

medelvikten av 

sediment inom varje 

plats. Y-axeln visar 

vikt i gram. +/- SD 

visar hur variationen 

av vikterna skiljer sig 

från medelvikten inom 

varje plats 
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4.2 Bottenfauna 

 

FAMILJ ART ANTAL ASPT-

POÄNG 

Perlodidae Isoperla 8 10 

Nemouridae Nemoura Latreille 1 7 

Baetidae Centroptilum luteolum 1 4 

Heptageniidae Heptagenia Fuscogrisea 63 10 

Baetidae Baetis 4 4 

Leptophlebiidae Leptophlebia 13 10 

Polycentropodidae Plectrocnemia conspersa 7 7 

Chironomidae - 2 2 

Rhyacophilidae Rhyacophila 2 7 

Limnephilidae Limnephilus lunatus 17 7 

Heptageniidae Ecdyonurus 1 10 

Heptageniidae Heptagenia 4 10 

Gyrinidae - 1 5 

 

Undersökningen av bottenfaunan i utflödet resulterade i 124 individer av totalt 10 identifierade 

familjer (Se tabell 1). Det gav ett värde på 6.9 för ASPT och 5 för Danskt faunaindex. Den 

ekologiska kvalitetskvoten som då erhölls blev då 1.28. Uträkningen av Shannon’s 

diversitetsindex gav ett värde på 1.7 vilket klassas som lågt, då provet dominerades av heptagenia 

fuscogrisea (Se tabell 1). 

4.3 In situ bedömning av slam 

In situ undersökning av slamförekomst på stenar visade att områdena närmast utloppet hade mest 

slamförekomst dvs Nr 1; jordbruksmark, Nr 7; badplats. Även en av skogsavverkningsplatserna 

visade på hög slamförekomst, Nr 10; avverkningsplats (sydost). Se figur 4. 

 

Tabell 1. Antal arter/familjer som togs upp från 

sparkprovet, inklusive familjernas ASPT-poäng. 
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4.4 Turbiditet 

Högsta värdet erhölls vid huvudtillflödet 3,1 och lägsta värdet vid utflödet 0,00 FTU. 

5. Diskussion  

5.1 Sedimentfällor 

En tydlig skillnad med ungefär 3 gånger så stor sedimentering kan ses vid jordbruksmark (Nr 1) 

och vid en av avverkningsplatserna (Nr 3) på västra sidan, jämfört med de andra platserna. Men 

då det vid den lilla avverkningsplatsen (Nr 2 med en areal på ca 0.9 hektar) inte ses någon ökad 

sedimenteringsgrad jämfört med övriga ”icke-avverkningsplatser” kan någon säker slutsats inte 

dras dvs att det generellt skulle ske en större sedimentering vid avverkningsplatser. En förklaring 

till att ingen större sedimentering kunde noteras vid avverkningsplats Nr 2, kan vara att arealen 

avverkad skog är mindre än vid övriga avverkningsplatser (Nr 3 med en areal på ca 3 hektar och 

nr 4 med ca 7 hektar) och att området ligger mer norrut mot utflödet, vilket skulle kunna vara en 

faktor som påverkar sedimenteringsgraden. På grund av stor skogsavverkning i förhållande till 

sjöns yta kan den ökande slambildningen som ortsbefolkningen noterat orsakas av ökande 

ansamling av humusämnen (Bydén, 2018). Ornungasjön har även en lång omsättningstid vilket 

medför att en stor del av humusämnena hinner brytas ned och ansamlas på botten jämfört med 

sjöar som har kortare omsättningstid, där humusämnen förs vidare i avrinningsområdet 

(Weynmeyer et al., 2012). Upprepade provtagningstillfällen under en längre period, exempelvis 

2-3 år och under olika säsonger skulle kunna ge en helhetsbild över hur sedimentation sker och ge 

ett tydligare resultat  eller  starkare stöd för att markanvändning i form av skogsbruk/avverkning 

orsakar en ökad sedimentering.  Det var stora viktskillnaderna inom de olika proverna framför 

allt vid provplats Nr 1 och Nr 3, vilket begränsar tolkningen. Om fler provtagningstillfällen hade 

gjorts skulle sannolikt variationen inom proverna (5 st på varje plats) bli mindre eftersom ett 

medelvärde då kan fås fram. Resultaten tyder på att det sker en större sedimentering där 

markanvändningen är som störst dvs vid jordbruk och större skogsavverkningsområden. Totalt så 

försvann 4st av sedimentproverna, 1 försvann vid jordbruksmark (Nr1) och endast 2 utav 5 

prover kunde hittas vid huvudtillflödet (Nr 5). Alltså analyserades totalt 36 av 40 prover. Det är 

således svårt att kunna dra någon egentlig slutsats avseende sedimenteringsgrad vid 

huvudtillflödet, men av de två proverna som hittades sågs en låg sedimenteringsgrad. 

Figur 6. Ett diagram som illustrerar slamförekomsten på sten under vattenytan. Där 

platserna rankades utifrån: inget/lite, måttligt och högt. X-axeln visar mm djup. 
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5.2 Bottenfauna 

Vid undersökningen av faunan vid utflödet indikerade ASPT och Danskt faunaindex god till 

måttlig vattenkvalitet. Shannon’s index visade ett mycket lågt index vilket kan tyda på att 

diversiteten var låg och/eller ojämnt fördelad av arter inom varje taxa. Det sågs en ojämn 

fördelning i antal mellan arterna, där Heptagenia fuscogrisea (art inom familjen forsdagslända) 

dominerade (63 av 124 individer) medan familjen Chrinomoidae (fjädermyggslarver) var få i 

antal (2 individer). Det blir således en ojämn fördelning mellan arter/familjer vilket Shannon´s 

index visade på. 

5.3 In situ bedömning av slam 

Undersökningen visade tydligt att områdena närmast utloppet hade mest slamförekomst dvs vid 

Nr 1; jordbruksmark och Nr 7; badplats men även vid Nr 10; avverkningsplats(sydost). Att 

slambildningen såg ut att vara störst framför allt närmast utloppet kan bero på att slammet förs 

vidare med sjöns vattenflöde och sedimenterar närmare utloppet. Mer slam ansamlades dock även 

vid den mindre avverkningsplatsen Nr 10, där min teori är att hydromorfologiska faktorer 

påverkar genom att vattenflödet bromsas upp då avverkningsplatsen är belägen i en vik strax 

söder om ett avsmalnande sund med grund botten (<1m). Slambildning antas vara orsakat av 

ansamling av humusämnen med framför allt alloktont ursprung (Bydén, 2018). För att närmare 

kunna fastställa vad slammet består av och dess närmare ursprung krävs att en kemisk 

undersökning av detta görs t.ex. genom att analysera förhållandet mellan kol och kväve. Fler 

provtagningstillfällen under olika förhållanden t.ex. perioder med ökad nederbörd respektive 

torrare perioder, skulle kunna ge ytterligare information om vilka faktorer som påverkar 

slambildningen. Metoden är ingen vedertagen metod för att mäta slamkvantitet på stenytor men 

användes då ingen standardiserad metod existerar. 

5.4 Turbiditet 

Resultatet visade som förväntat en låg turbiditet vid utflödet där det är ett högt flöde och en 

måttlig till hög turbiditet vid huvudtillflödet där vattnet flödade långsamt. Detta kunde även 

konstateras visuellt. Turbiditetsundersökningar borde ha gjorts vid flera platser med olika 

markanvändningsområden och jämförts med kontrollpunkter dvs platser där ingen 

markanvändning sker för att få relevanta resultat och därmed kunna dra någon slutsats. 

6. Slutsats  

Syftet med denna uppsats var att undersöka vattenkvaliteten vid utflödet utifrån bottenfaunans 

artsammansättning i en mindre insjö och vad som kan påverka detta ekosystem, vilka 

hydromorfologiska förändringar som skett och/eller fortfarande pågår och om möjligt 

uppmärksamma framtida hot. Mina resultat visar att det sker en ökad sedimentering vid 

jordbruksmark och större avverkningsplatser jämfört med områden där mindre påverkan av 

markanvändning sker. Undersökningen av bottenfauna tyder på måttligt till god ekologisk status. 

Behovet av att ersätta fossila bränslen med biobränslen ökar vilket medför större krav på 

skogsproduktion men det är viktigt att ta hänsyn till vilken typ av skogsbruk och uttag som är 

mest ekologiskt hållbart. Mindre sjöar med små avrinningsområden är mer känsliga för ”över-

avverkning” då ökad avrinning medför att mer humus spolas ut i sjön och försämrar vatten- och 

bottenmiljön. Av denna anledning bör skogsplanteringar med framför allt gran undvikas, 

ängsmarker hållas öppna med betesdjur och kantzoner sparas för att begränsa näringsläckage till 

sjön, inte minst med tanke på att ökande nederbörd ökar risken för stranderosion och 

översvämningar. Brunifiering ökar i sjöar och antas vara en pågående och fortsatt process där 

framtida klimatförändringar kommer att bidra till detta fenomen. 
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