
 

 

 
 INSTITUTIONEN FÖR BIOLOGI OCH 

MILJÖVETENSKAP 

 

 

 

 

 

Uppsats för avläggande av naturvetenskaplig kandidatexamen med huvudområdet biologi 

BIO603 Biologi: Examensarbete 30 hp 

Grundnivå   

Termin/år: Vt 2019 

Handledare: Johan Höjesjö, Institutionen för biologi och miljövetenskap 

Examinator: Elisabeth Jönsson Bergman, Institutionen för biologi och miljövetenskap 

 

ORNUNGASJÖN – FRÅN FATTIG TILL RIK  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rasmus Lindblad 

  



 

Foto framsida: Rasmus Lindblad 

 

 



 

1 

Innehållsförteckning 

 

Sammanfattning ............................................................................................................................... 2 

Abstract ............................................................................................................................................ 2 

Introduktion ...................................................................................................................................... 3 

Syfte ................................................................................................................................................. 3 

Material och metoder ....................................................................................................................... 4 

Mätningar av fosfater ................................................................................................................... 4 

Inventering av bottenfauna ........................................................................................................... 4 

Provfiske ....................................................................................................................................... 4 

Resultat ............................................................................................................................................. 5 

Mätningar av fosfater ................................................................................................................... 5 

Inventering av bottenfauna ........................................................................................................... 5 

Provfiske ....................................................................................................................................... 6 

Diskussion ........................................................................................................................................ 8 

Mätningar av fosfater ................................................................................................................... 8 

Inventering av bottenfauna ........................................................................................................... 8 

Provfiske ....................................................................................................................................... 9 

Slutsats ............................................................................................................................................. 9 

Tack till ............................................................................................................................................ 9 

Referenslista ..................................................................................................................................... 9 

 

 

 

 



 

2 

Sammanfattning 

Lokalbefolkningen vid Ornungasjön i Vårgårda kommun är oroliga över vad som upplevs vara en 

försämrad vattenkvalité i sjön och följaktligen en försämrad badupplevelse. I denna studie var 

målet att ta reda på om Ornungasjön är negativt påverkad av näringsläckage från jordbruksmark, 

hur sjöns näringsstatus ser ut just nu och hur framtiden för Ornungasjön kan komma att se ut. 

Metoderna som användes var provfiske, inventering av bottenfauna och mätningar av fosfater i 

tillflöden till sjön samt i utflödet. Resultatet från provfisket visade att rekryteringen fungerar bra 

och index för näringspåverkan (EindexW3) och surhetsindex (AindexW5) visade att 

fisksamhället inte var påverkat av varken eutrofiering eller försurning, däremot gav det mer 

generella EQR8-indexet sjön en måttlig till otillfredsställande status. Bottenfaunan påvisade en 

skev artfördelning med dominans av Sötvattensgråsugga (Asellus aquaticus) och 

fjädermygglarver (Chironomidae). ASPT-index, som ger ett ekologiskt kvalitetsmått, gav ett 

måttligt högt index och Danskt faunaindex, som kan indikera organiska föroreningar, gav ett lågt 

index. Mätningarna av fosfater visade att det fanns en signifikant skillnad i halterna mellan de 

olika vattendragen och de högsta halterna uppmättes vid ett av tillflödena från jordbruksmark. 

Studien visar inte att fisksamhället var negativt påverkat och det låga EQR8-indexet beror 

förmodligen på det låga artantalet, eftersom provfisket nästan bara resulterade i abborre (Perca 

fluviatilis) och mört (Rutilus rutilus). Dominansen av Sötvattensgråsugga och fjädermygglarver i 

huvudtillflödet till sjön visar tecken på dåliga syrgasförhållanden i sedimenten och en negativ 

påverkan på vattendraget. ASPT-indexet gav ett högre index eftersom många arter hittades, men 

de flesta var få i antal. Slutligen kan man konstatera att nästan alla mätningar av fosfater gav höga 

halter, vilket på sikt kan leda till att Ornungasjön går från att vara näringsfattig (oligotrof) till att 

bli måttligt näringsrik (mesotrof).  

Abstract 

The locals near Lake Ornungasjön in Vårgårda are worried about what is perceived to be a 

deteriorating water quality in the lake and consequently a deteriorating bathing experience. The 

aim of this study was to find out if Lake Ornungasjön is adversely affected by nutritional leaks 

from agricultural land, what the lake's nutritional status looks like right now and what the future 

of Lake Ornungasjön might look like. The methods used were sample fishery, inventory of 

bottom fauna and measurements of phosphates in different inflows to the lake and in the outflow. 

The results from the sample fishery showed that recruitment works well and the nutritional 

impact index (EindexW3) and acidity index (AindexW5) showed that the fish community was 

not affected by neither eutrophication nor acidification, however, the more general EQR8 index 

gave the lake moderate to unsatisfactory status. The bottom fauna showed a skewed species 

distribution with dominance of water slater (Asellus aquaticus) and lake fly larvae 

(Chironomidae). The ASPT index, which provides an ecological quality measure, gave a 

moderately high index and the Danish fauna index, which can indicate organic pollutants, gave a 

low index. The measurements of phosphates showed that there was a significant difference in the 

levels between the different watercourses and the highest levels were measured at one of the 

inflows from agricultural land. The study does not show that the fish community is affected and 

the low EQR8 index is probably due to the low species number where the sample fishery almost 

only resulted in perch (Perca fluviatilis) and roach (Rutilus rutilus). The dominance of water 

slater and lake fly larvae in the main inflow to the lake shows signs of poor oxygen conditions in 

the sediment and a negative impact on the watercourse. The ASPT index gave a higher value 

since many species were found, but most were few in number. Finally, it can be noted that almost 

all measurements of phosphates showed high levels, which in the long term can lead to a status 

change of Lake Ornungasjön from being low in nutrition (oligotrophic) to being moderately 

nutritious (mesotrophic). 
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Introduktion  

Övergödning är ett stort problem i Sverige och konsekvenserna kan bli giftiga algblomningar 

och syrefria bottnar i sjöar och hav. Riksdagen har därför satt uppe ett miljömål om att det 

inte ska finnas någon negativ påverkan på människor, biologisk mångfald eller användningen 

av vatten och mark som konsekvens av övergödning (Sveriges miljömål, 2018). I naturliga 

sötvattensmiljöer är fosfatkoncentrationen lägre än vad växter och alger kan utnyttja, vilket 

gör att fosfatkoncentrationen blir en begränsning för tillväxt (Bydén, Larsson & Olsson, 

2003). Om fosfater tillförs till en sjö, från till exempel jordbruksmark, så leder det till en 

snabb respons med tillväxt av undervattensvegetation och alger. När växter och djur med 

tiden dör och bryts ner så frigörs fosfater och binder till bottensedimentet om syre finns 

tillgängligt. Skulle syrgashalten vara för låg så frigörs istället fosfatjoner vilket påskyndar 

igenväxningen (Bydén m.fl. 2003). Vatten som påverkas av övergödning (forts. eutrofiering) 

får en ökad växt- och djurproduktion, men om näringstillförseln är för stor riskerar 

syrgashalten att minska och det påverkar bottenfaunan negativt (Medins Biologi AB, 2009). I 

sjöar som är påverkade av eutrofiering förändras dynamiken mellan till exempel karpfiskar 

och abborrfiskar och den traditionella bilden är att andelen karpfisk ökar med högre 

näringsbelastning i en sjö. (Fiskeriverket, 2007). I en måttligt näringsrik sjö kan 

individtätheten vara lika stor för abborre som för mört och detsamma gäller biomassan. Den 

totala mängden fisk i en sjö ökar också med ökad näringstillgång och primärproduktion 

(Fiskeriverket, 2007). I denna studie kommer fosfatkoncentrationer (PO4
3-) i flera olika 

vattendrag att mätas, eftersom det kan förklara hur mycket näringsämnesläckage som sker 

från olika typer av markanvändning, som till exempel jordbruksmark, skogsmark och 

betesmark. Vid Ornungasjön i Vårgårda har lokalbefolkningen noterat en försämring av 

vattenkvalitén och en försämrad badupplevelse. Undervattensvegetationen upplevs också ha 

ökat markant de senaste åren. En förstudie har gjorts på uppdrag av kommunen (Schagerlind, 

2018, 13 november). Det finns dock inte så mycket data tillgänglig, till exempel så finns 

ingen undersökning av fisksamhället, ingen undersökning av växtplankton och ingen 

undersökning av näringsämnen de senaste åren (Länsstyrelsen, 2019). Med anledning av detta 

borde man undersöka hur det faktiskt ser ut i Ornungasjön och samtidigt lägga en grund för 

vidare undersökningar i framtiden. Provtagningar som följer en standardiserad metod kan 

jämföras mellan olika år och på så sätt kan man få en bra bild av om det faktiskt sker en 

förändring. 

Syfte  

Syftet med denna studien var att klargöra om Ornungasjöns vattenkvalité är försämrad med 

avseende på näringsämnesläckage, och att ge ett scenario för hur sjöns vattenkvalité kan 

tänkas bli i framtiden. Jag har haft två huvudsakliga frågeställningar: 

1. Finns det någon negativ påverkan från näringsämnesläckage kopplat till jordbruk och 

gödselhantering runt Ornungasjön?    

2. Hur ser Ornungasjöns näringsstatus ut just nu?  

För att kunna svara på frågorna så gjordes mätningar av fosfater i olika tillflöden till sjön och i 

utflödet, detta kan ge en bild av hur till exempel näringsämnesläckage från jordbruksmark kan 

påverka ett vattendrag som tillrinner sjön. Bottenfaunan i huvudtillflödet inventerades för att 

se om det fanns några indikationer på påverkan från näringsämnen och/eller organiska 

föroreningar. Slutligen utfördes ett provfiske för att se om fisksamhället visade några tecken 

på att Ornungasjön var påverkad av eutrofiering eller försurning.  
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Material och metoder 

Mätningar av fosfater 

Vattenprover samlades in från fyra 

tillflöden till sjön och utflödet (figur 1). 

Vid varje provtagningsplats togs fem 

vattenprover. Proverna kontrollerades så att 

inga stora suspenderade partiklar följt med 

och därefter efterföljdes Hanna Instruments 

instruktioner för analys av PO4
3--innehåll 

(”Adaptation of the Ascorbic Acid 

method”) i proverna (Hanna Instruments, 

2015); Tio ml av varje vattenprov 

blandades med en reagent (HI93713-0) och 

därefter placerades provet i en fotometer 

och fosfathalten kunde utläsas. Värt att 

notera är att alla prover togs under låga 

vattenflöden. Totalt samlades 90 

vattenprover in för analys, enligt 

fördelningen: n1=20, n2=20, n3=15, n4=20 

och n5=15 (figur 1). En envägs ANOVA 

användes för att jämföra fosfathalterna 

mellan de fem vattendragen. 

Inventering av bottenfauna 

Vid huvudtillflödet till sjön gjordes tio 

sparkprov, på grund av kraftig 

bottenvegetation så togs fem prover så nära 

sjön som möjligt och de andra fem ca 50 

meter uppströms (figur 1). Håven 

placerades på botten och botten rördes upp 

med foten i 60 sekunder uppströms om 

håven (Havs- och Vattenmyndigheten, 

2016). Organismerna separerades i 

laboratorium och artbestämdes så långt det 

var möjligt. Artsammansättning i vattendragen analyserades därefter, för att se om det fanns 

indikationer på eutrofiering. Tre olika index beräknades; Shannons diversitetsindex, som 

förklarar variationsrikedomen hos bottenfaunan där låga index kan påvisa en störning i 

vattendraget (Medins Biologi AB, 2009). ASPT-index, som baseras hur många känsliga 

respektive tåliga djurgrupper det finns i vattendraget. Lågt index innebär att det är mest tåliga 

arter i vattendraget (Medins Biologi AB, 2009). Danskt faunaindex, som bygger på hur 

känslig artsammansättningen är för påverkan av näringsämnen och organisk belastning 

(Medins Biologi AB, 2009). Något som var av extra stort intresse var sötvattensgråsugga 

(Asellus Aquaticus) och Fjädermygglarver (Chironomidae), då både Asellidae, som 

sötvattensgråsuggan tillhör och Chironomidae har låga indikatorvärden för ASPT-index 

(Havs- och Vattenmyndigheten, 2013). 

Provfiske 

Ett provfiske utfördes med 32 nätansträngningar enligt rekommendation för standardiserat 

provfiske (Kinnerbäck, 2001), där 8 nät lades ut per dag. Näten som användes var av typen 

Figur 1. 1–4 är tillflöden till sjön, 4 är huvudtillflödet och 5 är 

utflödet.  
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Norden som är 30 meter långa och med 12 segment med varierande maskstorlekar för att 

kunna fånga alla arter som finns i Norden. Underrepresenterade blir dock tyvärr till exempel 

gädda, ål och lake på grund av deras beteenden och levnadsmiljö (Kinnerbäck, 2001). Varje 

näts position och geografiska riktning slumpades med hjälp av en slumpgenerator utifrån 

bestämda djupzoner. Elva nät lades på <3 meters djup, elva nät lades från 3–5,9 meters djup 

och tio nät lades på 6-14,5 meters djup. Den djupaste zonen 12–19,9 meter togs bort eftersom 

den bedömdes vara för liten för ytterligare tio nätansträngningar oberoende av varandra 

(Kinnerbäck, 2001). Efter provfisket så räknades tre olika index ut för att se hur 

fisksamhällets ekologiska status såg ut och för att se om det fanns några tecken på eutrofiering 

eller försurning. EindexW3 (eutrofi), AindexW5 (surhet) och EQR8 (ekologisk status/generell 

påverkan) som det tre olika indexen heter, beräknades med hjälp av ”Excelblad för 

beräkningar av bedömningsgrunder (AindexW5 och EindexW3)” samt ”Excelblad för 

beräkningar av bedömningsgrunder (EQR8)” från Sveriges lantbruksuniversitet (u.å.)  

Resultat 

Mätningar av fosfater 

Fosfathalterna skilde sig åt mellan de fem vattendragen (p <0,05; F4,85≈19) de högsta 

fosfathalterna uppmättes i ett av tillflödena från jordbruksmark (1) och de lägsta i 

huvudtillflödet (4) (figur 2). I mätningarna rörde det sig om halter på mellan 0-210µg/l i 

vattendragen.  

 

Figur 2. Boxplot över spridningen i fosfathalter ±SD vid de olika tillflödena (1–4) och utflödet (5). 

Inventering av bottenfauna 

Bottenfaunan i huvudtillflödet till sjön var artrikt, men sötvattensgråsugga (Aseullus 

aquaticus) och fjädermygglarver (Chironomidae) dominerade (figur 3).  
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Figur 3. Histogram av de olika arterna/familjerna som insamlades ifrån huvudtillflödet till sjön och deras antal. 

Shannons diversitetsindex beräknades till 1,96 vilket motsvarar klass 5 (≤2,35) i tabell 1, 

vilket ger ett mycket lågt index. ASPT-indexet beräknades till 6, klass 3 (5,3–6,1), vilket 

motsvarar ett måttligt högt index. Danskt faunaindexet beräknades till 4, klass 4 (4), vilket 

motsvarar ett lågt index. 

Tabell 1. Gränsvärden för klassificering av tillståndet hos bottenfaunan i rinnande vatten (Medins Biologi AB, 2009). 

Klass Benämning Shannons 

diversitetsinde

x 

ASPT-index Danskt 

Faunaindex 

1 Mycket högt 

index 

>4,15 >6,9 7 

2 Högt index 3,85–4,15 6,1–6,9 6 

3 Måttligt högt 

index 

2,95–3,85 5,3–6,1 5 

4 Lågt index 2,35–2,95 4,5–5,3 4 

5 Mycket lågt 

index 

≤2,35 ≤4,5 ≤3 

 

Provfiske 

Provfiskets fångst i antal blev ntot=1618, varav nabborre=1219, nmört=390, ngädda=2, nsutare=3 och 

nsik=4. Standardavvikelsen (SD) beräknades för alla följande medelvärden som ±SD. 

Medelvärdet för antalet fångst per ansträngning var för abborre 38,09 ±23,02 för mört 12,19 

±14,92, för gädda 0,06 ±0, för sutare 0,09 ±0 och för sik 0,13 ±0. Medelvikten per art och 

ansträngning var för abborre 1615 ±1076g, för mört 354 ±242g, för gädda 68 ±576g, för 
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sutare 120 ±1111g och för sik 4 ±61g. I figur 5 visas längdfrekvenserna för abborre i sjön och 

här kan man se att rekryteringen fungerar. 

 

Figur 1. Histogram över längdfrekvenserna av abborre fångade i nätprovfisket. 

Figur 6 visar längdfrekvenserna för mört i sjön. Årsyngel av mört ser ut att ha uteblivit. 

 

Figur 2. Histogram över längdfrekvenserna av mört fångade i nätprovfisket. 

EQR8-index beräknades till 0,30 vilket klassificeras som måttlig-otillfredsställande (Tabell 

2). I tabellen kan man också se att AindexW5, som beräknades till 0,98, klassificeras som 

hög-god och EindexW5 som beräknades till 0,90, klassificeras som hög-god.  
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Tabell 2. Gränsvärden för statusklassificering av olika index för fisksamhället. Gränsvärdena för EK (jämfört med 

referenssjö) av AindexW5 och EK av EindexW3 är baserade på fisksamhällen där varmvattensfiskar dominerar (Havs- och 

Vattenmyndigheten, 2018). 

Klassgräns EQR8 AindexW5 (surhet) EindexW3 (eutrofi) 

Hög-God 0,72 0,74 0,75 

God-Måttlig 0,46 0,55 0,56 

Måttlig-

Otillfredsställande 

0,30 0,37 0,37 

Otillfredsställande-

Dålig 

0,15 0,18 0,19 

 

Diskussion 

Mätningar av fosfater 

Mätningarna visade på att det fanns en statistiskt signifikant skillnad i fosfathalt mellan de 

olika vattendragen och man kan se en antydan till att det var en högre halt i ett av 

vattendragen. Metoden blir begränsad av det faktum att fosfathalter uppmättes och inte någon 

beräkning av hur stor vattenvolym som rinner ut i sjön från varje vattendrag. Med volymen 

vatten som rinner ut från varje vattendrag så skulle man kunna mäta sjöns 

kvarhållningsförmåga av näringsämnen (retention). Det skulle också vara möjligt att räkna ut 

vilket vattendrag som påverkar sjön mest negativt med hänseende på näringsämnesläckage. 

En annan begränsning i metoden är att vädret påverkar resultatet väldigt kraftigt och just i 

denna studie är alla värden uppmätta under låga vattenflöden. För att se hur höga halter som 

faktiskt kan finnas i vattendragen, så skulle man vilja göra mätningar tidigt på våren då 

läckaget av näringsämnen kan vara mer omfattande på grund av bland annat avsaknad av 

växtlighet som kan ta upp näringsämnena (Sharpley m.fl., 1994). En alternativ 

experimentdesign hade varit att mäta totalfosfor i sjön och sedan jämföra värdena mellan 

olika år, men på grund av tidsbegränsning och avsaknad av tidigare data så var det inte 

genomförbart. En syrgasprofil hade också kunnat påvisa om det finns en risk att sjön läcker 

fosfor. Med hänsyn till alla dessa begränsningar så kan man ändå se att nästan alla uppmätta 

värden ligger mellan 5µg/l, vilket motsvarar en näringsfattig sjö och 200µg/l, vilket motsvarar 

en näringsrik sjö (Bydén m.fl. 2003). Detta kan på sikt leda till att Ornungasjön går från att 

vara näringsfattig (oligotrof) till att bli måttligt näringsrik (mesotrof). 

Inventering av bottenfauna 

Shannons diversitetsindex visade att bottenfaunan i huvudtillflödet till sjön hade ett mycket 

lågt index och man kan direkt läsa ut i figur 2 att sötvattensgråsugga och fjädermygglarver 

dominerar. Bottensedimentet i vattendraget bestod av ett tjockt lager dy och kraftiga 

rotsystem och detta kan förklara varför dessa arter gynnas. Sötvattensgråsuggan livnär sig på 

bland annat växtdelar, vilket rotsystemen erbjuder. Vissa arter av fjädermygglarver klarar av 

väldigt låga syrgasnivåer och det reflekterar förmodligen förhållandena i den djupa dyn. På 

sträckan där sparkproverna togs så var det endast ett prov som gick att ta på hårt 

bottensubstrat och där fångades majoriteten av de mer känsliga arterna. Danskt faunaindex 

gav ett lågt index och detta visar tecken på någon form påverkan av organisk förorening eller 

näringsämnen. Vattendraget ligger i direkt anslutning till betesmark och nära till en 

lagringsplats för gödsel, vilket skulle kunna förklara de låga indexen och varför vattendraget 

ser ut som det gör. ASPT-indexet gav ett måttligt högt index och det beror på att det fanns 
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många olika arter i vattendraget och några av dem är känsliga för påverkan av till exempel 

försurning eller övergödning. 

Provfiske 

Fisksamhället visade inte några tecken på att Ornungasjön var eutrofierad, då EindexW3 

klassificerades som hög-god status och detsamma gällde AindexW5 som visade att 

fisksamhället inte visar några tecken på försurning heller. EQR8-index visade att sjön får 

måttlig-otillfredsställande status vad gäller generell påverkan. Det sistnämnda beror 

förmodligen på att det bara fångades 5 arter i sjön och mer än 99% av fångsten utgjordes av 

abborre (Perca fluviatilis) och mört (Rutilus rutilus). I provfisket fångades tre sutare (Tinca 

tinca) varav två var runt 500mm och en var 56mm, detta visar att sutarens rekrytering 

fungerar. Fyra sikar (Coregonus lavaretus) fångades, tre var mellan 80-100mm och en var 

257mm, vilket visar att även sikens rekrytering fungerar. Mörtens årsyngel uteblev helt ifrån 

fångsten och abborrens årsyngel var få, men det kan bero på en längre fångstbarhet hos 

fiskyngel under 6cm, vilket leder till att de blir underrepresenterade (Naturvårdsverket, 2001). 

Två gäddor (Esox lucius) fångades och gäddan riskerar också att bli underrepresenterad i 

resultatet, eftersom de också har längre fångstbarhet (Kinnerbäck, 2001). För att få en mer 

representativ bild av fisksamhället borde pelagiska nät ha använts som komplement till 

bottennäten. Andelen karpfiskar (Cyprinidae) i förhållande till andelen potentiella fiskätare 

(piscivorer) visar att sjön inte i dagsläget är påverkad av eutrofiering, men för att se om 

fisksamhället ändras så skulle man behöva utföra ett provfiske igen inom några år och därefter 

jämföra förhållandet igen.  

Slutsats 

Bottenfaunan i huvudtillflödet indikerar att vattendraget är påverkat av näringsämnesläckage 

och/eller organiska föroreningar. Fisksamhället visar inga tecken på att sjön skulle vara 

påverkad av varken eutrofiering eller försurning. Fortsättningsvis kan man se att 

fosfathalterna som uppmättes i tillflödena till sjön var höga, även om mätningarna gjordes 

under låga flöden, vilket på längre sikt förmodligen kommer att leda till att Ornungasjön 

ändrar näringsstatus från att vara oligotrof till att bli mesotrof. För att få en bättre bild av hur 

Ornungasjön förändras så bör provfisket upprepas inom några år och därefter jämföras med 

resultatet i denna studien. 
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