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SUMMARY 

The Baltic Sea has serious problems of eutrophication due to leakage of 
nutrients from its catchment area. One part of the Baltic Sea catchment 
area is the catchment area of Åkerströmmen, situated north of Stock-
holm. Åkerströmmen is contributing to this eutrofication, why actions 
must be taken. Many lakes in the area have been lowered which have af-
fected their ability to reduce the amount of nutrition. Therefore a study 
about restorations of lakes in the area is interesting. The aim of this ba-
chelor thesis has been to investigate potential restoration methods for 
Lake Mörtsjön, which is situated within the catchment area of 
Åkerströmmen. 

The water level of the lake was lowered for more than 100 years ago, 
which has resulted in a heavily overgrown lake which can be described as 
a wetland. Water samples, taken at the inlet and the outlet of the lake, in-
dicate that the phosphorus concentrations are lower in the inlet than in 
the outlet. Also nitrogen concentrations have the same pattern but only 
during the spring flood. This indicates that Lake Mörtsjön rather is in-
creasing the nutrition content than, more desirable, decreasing it. This al-
so indicates that the turnover time in the lake is so short that substances 
such as phosphorus and nitrogen do not have time to settle to the bot-
tom.  

We have studied three different restoration methods that could reduce 
the levels of nutrients from a shallow and overgrown lake. The methods 
that have been studied and discussed in this thesis are dredging, con-
struction of cofferdam for phosphorus and to make an impoundment. 
These methods have also been compared with the option of doing noth-
ing. We have, in order to decide which restoration method that would 
reduce the nutrition leakage from Lake Mörtsjön the most, supple-
mented our field studies, samples of water and calculations with litera-
ture review and discussions with experts within the subject. As a result, 
we concluded that the best option is to dredge and remove a sedi-
ment volume of about 50,000 m3.  
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ABSTRACT 

Till följd av läckage av närsalter har Östersjön idag allvarliga problem med övergödning. 
Åkerströmmens avrinningsområde bidrar till detta, varför en undersökning om restaure-
ringsmetoder i avrinningsområdet är intressant. Syftet med detta kandidatarbete är därför att 
utreda möjliga restaureringsmetoder för Mörtsjön, vilken ligger inom avrinningsområdet.   

Mörtsjöns ytvattennivå sänktes för drygt 100 år sedan, vilket medfört att sjön idag är kraftigt 
igenvuxen och i behov av restaurering. Provtagningar visar att Mörtsjön snarare är en när-
saltskälla än mer önskvärt en närsaltsfälla och att omsättningstiden i sjön är för kort för att 
ämnen som fosfor och kväve ska hinna sedimentera. 

Tre olika restaureringsmetoder studeras; muddring, fångdamm för fosfor och dämning, vilka 
skulle kunna förändra Mörtsjön till en närsaltfälla. Dessa metoder jämförs även med nollal-
ternativet. Resultatet visar att muddring är den metod som lämpar sig bäst för att komma till 
bukt med Mörtsjöns problematik. 

 

Nyckelord: Fosfor, kväve, övergödning, dämning, muddring, fångdamm för fosfor 

INLEDNING  

EU har i och med vattendirektivet satt upp målet att allt vatten inom EU 
ska ha god status. Sveriges riksdag har dessutom antagit 16 stycken miljö-
kvalitetsmål för att inom en generation komma till bukt med landets 
största miljöproblem. Målen berör olika områden och har skilda syften, 
från att förbättra luft- och vattenkvalitet till att främja biologisk mång-
fald. Gemensamt för flera av målen är dock att de innefattar hur vi män-
niskor bör påverka Östersjöns miljömässiga status (Naturvårdsverket 
2010a). 

Östersjön har idag allvarliga problem med övergödning. Sedan 1940-talet 
har stora ekologiska förändringar skett i Östersjön och en viktig orsak till 
detta är att tillförseln av kväve och fosfor flerdubblats sedan dess 
(Havsmiljöinstitutet, 2011). 

Östersjöns avrinningsområde kan delas upp i flera delavrinningsområ-
den. Ett av dessa är Åkerströmmens avrinningsområde norr om Stock-
holm. I området har det genom åren skett flera sjösänkningar varför 
Åkerströmmen idag är sjö- och våtmarksfattigt. Detta tillsammans med 
att området är hårt belastat av jordbruk och enskilda avlopp gör att vatt-
net har förhöjda halter av näringsämnen. Till följd av detta förmår väx-
terna inte att ta upp allt fosfor och kväve och därmed läcker dessa ämnen 
så småningom ut i Östersjön (Renman, 2010). 

Dessa läckage av närsalter gör att avrinningsområdet kan ses som en del i 
Östersjöns övergödningsproblem. Som ett led i att minska utsläppen av 
kväve och fosfor från Åkerströmmen och därmed även förbättra Öster-
sjöns vattenkvalitet har vi valt att studera Mörtsjön, en del i Åkerström-
mens avrinningsområde, och hur dess tillstånd skulle kunna förbättras 
genom en restaurering. Även Mörtsjön är sänkt från sitt ursprungliga 
läge och kan därför ses som ett representativt exempel för fler sjöar i 
Åkerströmmens avrinningsområde. Storleken på Mörtsjöns avrinnings-
område och dess andel jordbruksmark gör dessutom att Mörtsjöns status 
har en stor betydelse för Åkerströmmens totala status (Renman, 2010).  

Syfte 
Detta kandidatarbete är en principstudie över hur en sjö kan fås att bidra 
till en minskning av näringsämnen i Åkerströmmens vatten. Syftet är att 
finna en lämplig restaureringsmetod för att sänka läckaget av närsalter 
från Mörtsjön. Detta för att på sikt även kunna sänka läckaget av närsal-
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ter från Åkerströmmen till Östersjön och på så sätt bidra till att minska 
övergödningen i Östersjön. 

Frågeställning 

 Bidrar Mörtsjön till en ökning av fosfor och kväve i Åkerströmmen? 

 Om så är fallet, vilken restaureringsform skulle då vara lämplig för att på så 
sätt minska dessa halter? 

Avgränsningar  
Vi har valt att avgränsa detta kandidatarbete genom att endast fokusera 
på kväve och fosfor vad gäller Mörtsjöns påverkan på området. Vi har 
därmed inte undersökt exempelvis halter av metaller och andra förore-
ningar, detta eftersom området varit fritt från industrier och tätorter och 
därför kan antas ha låga halter av dessa ämnen. Vid val av restaurerings-
metod eller ett nollalternativ tas därför ej heller hälsyn till faktorer så som 
fågelliv och rekreation. Vad gäller undersökningarna av Mörtsjöns till-
stånd i dagsläget har inte något prov på bottensedimentet tagits, detta 
försvårar bedömningen av restaureringsåtgärd. 

Vi kommer inom ramen för detta arbete inte heller beräkna kostnaden 
för en eventuell restaurering, trots att detta i många fall är den avgörande 
faktorn.  

Orsaken till dessa avgränsningar är att både tid och resurser varit begrän-
sade. 

BAKGRUND  

Åkerströmmen 
Åkerströmmens är Stockholms läns tredje största avrinningsområde med 
en area på 397 km2. Avrinningsområdet sträcker sig över Vallentuna, 
Norrtälje, Sigtuna, Österåker, Knivsta och Täby kommun (Figur 1). Dess 
källa är Vattenledningssjön i Norrtälje kommun och Åkerströmmen 
mynnar sedan 41 km nedströms denna sjö ut i Östersjön via Tunafjärden 
i Åkersberga kommun (Renman, 2010). För en mer detaljerad karta över 
Åkerströmmens avrinningsområde se Bilaga 1. 

 

 
Figur 1: Åkerströmmens utbredning (VISS, 2011) 
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I Åkerströmmens avrinningsområde har nästan alla sjöar påverkats av 
sjösänkningar. Detta har lett till att 14-15 stycken av dessa idag är för-
svunna och flera av de sjöar som finns kvar har istället blivit våtmarker. 
Idag har Åkerströmmens avrinningsområde en sjöarea som motsvarar 
2,2 % av hela avrinningsområdet, vilket kan jämföras med Sveriges totala 
sjöarea på 9 % (Renman, 2010).  

Både jordbruk och enskilda avlopp belastar Åkerströmmens avrinnings-
område varför tillförsel av kväve och fosfor till vattnet är ett problem. 
Årligen släpps nästan 137 ton kväve och nästan 8 ton fosfor ut i Åker-
strömmens vatten. Av dessa är 92 ton kväve och nästan 5 ton fosfor 
mänskligt betingade. Detta leder till ett överskott av näringsämnen i 
vattnet och till följd av detta når 100 ton kväve och 5 ton fosfor Öster-
sjön varje år. Åkerströmmen har enligt Vattendirektivet dålig status, klass 
4, då det gäller innehållet av övergödande ämnen (Renman, 2010). 

Enligt Renman E. (2010) är en av de enskilt viktigaste åtgärderna för att 
förbättra Åkerströmmens status och minska läckagen av näsalter att åter-
skapa sjöar och vattendrag i området. Mörtsjön, Hederviken och Vada-
sjön med flera (Bilaga 1) nämns som prioriterade sjöar och sjöar där tro-
ligtvis störst effekt av en restaurering uppnås.  

Mörtsjön 
Mörtsjön ligger i Frösunda socken i norra Vallentuna. Den är belägen i 
ett flackt landskap, omgiven av kalkrik jordbruksmark och en del skogs-
beklädda höjder (Renman, 2010). Berggrunden på platsen utgörs av yng-
re granit och pegmatit (SGU, 2010a) som sedan överlagrats med morän, 
isälvssediment främst i form av sand och grus, glaciallera, postglaciallera 
och slutligen har stora delar av sjön täkts med organiska jordarter (SGU, 
2010b). 

Historia 

Mörtsjön låg under havsytan efter det att inlandsisen drog sig tillbaka för 
omkring 10 000 år sedan. I och med landhöjningen minskade dock de 
vattentäcka områdena successivt. Vattennivån i området för Mörtsjön 
anses under på 1000-talet ha varit 5 m högre än dagens nivåer (Anders-
son, 2008).  

År 1894 sänkte man vattennivån i Mörtsjön. Innan sänkningen hade 
Mörtsjön en vattenspegel på 9 ha och den var 0,8 m djup (Länsstyrelsen, 
1976). För att sänka vattennivån och på så sätt utvinna mer odlingsbar 
mark grävde man en kanal tvärs igenom sjön (Figur 2). Man grävde även 
ut utloppet Billstabäcken och de tillrinnande dikena. Dessutom krävdes 
sprängning av berg vid Billstabäcken för att uppnå önskad avsänkning 
(Lantmäteriet, 1894). Den grävda kanalen genom Mörtsjön var 0,7 m 
djup. Vid denna sänkning påverkades 38,1 ha åkermark, 3,6 ha ängsmark 
och 37,0 ha mark av annat slag (Länsstyrelsen, 1976). 
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Figur 2: Mörtsjön ur förslaget till sänkning (Lantmäteriet, 1894). 

Mörtsjön idag 

I dagsläget har Mörtsjön inte någon större öppen vattenspegel utan är 
mer av en våtmark där det även växer ett flertal mindre träd. Mörtsjön är 
belägen 12 m över havet och räknas som 20 ha stor. Den ligger högst 
upp i sin del av Åkerströmmens avrinningsområde, vattnet som rinner in 
i har således inte passerat någon sjö tidigare.  Mörtsjöns egna avrinnings-
område är 13 km2 stort och tillrinningen sker främst via tre mindre di-
ken. Från Mörtsjön leds vattnet norrut via Billstabäcken till Hederviken 
och Holmbroån. Storleken på årsmedelnederbörden och avdunstningen 
för området är enligt SMHI uppskattat till 550 respektive 400 mm per år, 
detta ger en avrinning på ungefär 150 mm per år. Årsmedelflödet i Mört-
sjön är enligt beräkningar från SMHI 72 l/s och vattnet i sjön har en 
uppskattad omsättningstid på 10 dagar (Renman, 2010). För att närings-
ämnen ska hinna sedimentera krävs att denna omsättningstid ökar, en till 
två månader kan ses som rimligt (Renman, E., muntl. uppg. 2011). Ned-
an visas ortofoton över Mörtsjön vid lågt vattenstånd år 2005 (Figur 3) 
och vid högt vattenstånd år 2008 (Figur 4). 

 

            
Figur 3: Mörtsjön år 2005             Figur 4: Mörtsön år 2008  
(Lantmäteriet, 2005).                 (Lantmäteriet, 2008). 
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Vattendirektivet 
Eftersom detta kandidatarbete fokuserar på näringsämnen, vilka påver-
kar vattnets kvalitet, berörs det av vattendirektivet. Vattendirektivet är ett 
ramdirektiv som infördes av EU år 2000. Det syftar till att skydda och 
upprätthålla en god kvalitet på grundvatten och allt ytvatten förutom hav 
inom EU. För att göra detta ska EU:s medlämsländer arbeta över lands-
gränserna och utgå från avrinningsområden. Eftersom vattendirektivet är 
ett ramdirektiv, vilket innebär att EU bestämmer vad som ska regleras 
men det är upp till medlemsländerna att utforma det, är det även reglerat 
i svensk lag, detta skedde år 2004. Då delades Sverige in i fem vattendi-
strikt med varsin vattenmyndighet. Dessa vattenmyndigheter har en vik-
tig roll i arbetet med vattendirektivet men även Naturvårdsverket har en 
central roll. Naturvårdsverkets uppgift är bland annat att vägleda de fem 
vattenmyndigheterna samt att rapportera om Sveriges arbete till EU-
kommissionen (Jordbruksverket, 2011). 

Enligt vattendirektivet är arbetet indelat i perioder om sex år. Den första 
sexårsperioden avslutas i slutet på år 2015 och målet är då att allt vatten 
inom EU ska ha uppnått så kallad god status, klass 2 (Jordbruksverket, 
2011). Dock har dispens getts till de vattenförekomster som har dålig sta-
tus eller extremt dålig status, klass 4 och klass 5. Dessa ska ha uppnått god 
status efter ytterligare en sexårsperiod, alltså i slutet av år 2021 (Renman, 
2010). 

Miljökvalitetsmålen 
Innan vattendirektivet infördes hade Sveriges riksdag även antagit 16 
stycken mål för att förbättra vatten- och miljökvaliteten i landet, de så 
kallade miljökvalitetsmålen (Naturvårdsverket, 2010b). Dessa mål har 
olika syften men bygger alla på Generationsmålet som är ett övergripan-
de mål för Sveriges miljöpolitik. Generationsmålet innebär att Sverige, 
utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser, 
ska ha löst de stora miljöproblemen till nästa generation (Naturvårdsver-
ket, 2010a). 

Då det gäller Mörtsjön påverkar dennas miljömässiga status ett flertal 
miljökvalitetsmål så som:  

 Ingen övergödning  

 Hav i balans samt levande kust och skärgård 

 Levande sjöar och vattendrag 

 Myllrande våtmarker.   

Då detta arbete är avgränsat och fokuserar på övergödning behandlas 
endast miljökvalitetsmålet Ingen övergödning. 

Ingen övergödning 

Miljökvalitetsmålet Ingen övergödning är definierat som följande: 

Halterna av gödande ämnen i mark och vatten ska inte 
ha någon negativ inverkan på människors hälsa, förut-
sättningar för biologisk mångfald eller möjligheterna 
till allsidig användning av mark och vatten (Miljömål, 
2011a).  

Eftersom detta mål bygger på Generationsmålet innebär det alltså att 
detta ska vara uppfyllt inom en generation, år 2020. För att precisera ar-
betet med att uppnå detta miljömål har delmål satts upp av riksdagen 
(Miljömål, 2009). Då det gäller övergödning orsakad av fosforutsläpp sat-
tes ett delmål upp vilket innebar att utsläppen av fosfor till sjöar, vatten-



     Sofia Billersjö, Jannike Sondal                                    LWR-KAND-EX-2011:01    

 

12 

drag och kustvatten som orsakas av människan skulle minska med 20 % 
till år 2010 jämfört med nivåerna för år 1995. Dessutom var det i de 
känsligaste områdena som utsläppen skulle minska mest. Detta delmål 
uppnåddes ej, minskningen uppskattas till 13 %. Utsläppen till vattnet 
minskade gradvis i början men minskningen var dock liten och har näs-
tan stannat av de senaste åren. Om minskningstakten är densamma som 
idag beräknas delmålet vara uppnått runt år 2030-2040 (Miljömål, 
2011b). Ett annat delmål som sattes upp var att minska de vattenburna 
utsläppen av kväve som orsakats av människan. Denna minskning skulle 
vara 30 % till år 2010 jämfört med 1995 års nivåer och gällde för utsläpp 
till södra delen av Östersjön, inte heller detta delmål uppnåddes (Miljö-
mål, 2010).  

Trots att dessa två delmål inte uppfyllts finns möjlighet att uppnå miljö-
målet till år 2020. För att göra detta krävs ytterligare åtgärder, exempelvis 
nya beslut om begränsningar för utsläpp. Det är främst insatser på inter-
nationell nivå så som EU:s vattendirektiv och jordbrukspolitik som på-
verkar möjligheterna att uppnå målet. Dock har ändå en minskad över-
gödning observerats de senaste åren, framförallt i en del kustområden 
(Miljömål, 2011c). 

Eutrofiering 
För att växter ska trivas behöver de näringsämnen så som fosfor och 
kväve. Dessa ämnen förekommer normalt sett i låga koncentrationer i 
sjö- och havsvatten (Pettersson, 1991). 

Förhållandet mellan fosfor och kväve vid bildandet av organiskt material 
är vanligtvis konstant. För varje fosforatom en växt tar upp behövs det 
omkring 16 kväveatomer för att bilda biomassa. Om kvoten mellan de 
två ämnena är större än 16 är det fosfor som blir det begränsade ämnet, 
är kvoten mindre än 16 är det istället tillgången på kväve som begränsar 
tillväxten (Bydén et al., 2003).  

Då tillgången på näringsämnen är större än normalt ökar således växtlig-
heten i sjöarna. Denna förändring av näringstillstånd kallas för eutrofie-
ring och vanligen avses i detta sammanhang den mänskliga påverkan, 
även om en ökning av näringsämnen kan orsakas av naturliga geologiska 
processer. (Gustafsson et al., 2010). Ett första tecken på eutrofiering i en 
sjö är att mängden alger ökar, därefter ökar även antalet vattenväxter 
med rötter. Den ökade växtligheten leder till att vattnet grumlas och att 
syretillgången på bottnen minskar eftersom syret förbrukas vid nedbryt-
ningen av de döda växtdelarna. Detta medför i sin tur att vattnets kvalitet 
försämras samt att både djur- och växtlivet påverkas (Naturvårdsverket, 
2004).  

Många sjöar är idag utsatta för eutrofiering och orsaken är bland annat 
dåligt renade avlopp och läckage från åkermarker. (Petterson, 1991). I 
dagsläget klassificeras cirka 600 sjöar i Sverige som eutrofa, vilket mot-
svarar ungefär 1 procent av det totala antalet. Den största andelen av de 
eutrofa sjöarna ligger i jordbruksområden i södra och mellersta Sverige 
(Naturvårdsverket, 2011a).  

Fosfor 

Ungefär 0,08 % av jordskorpan består av fosfor (P) som förekommer 
framför allt i mineralet apatit. Det är ett lättvittrat mineral vilket medför 
att fosfor med tiden naturligt tillförs marken. Vid vittringsprocessen av-
ges fosfatjoner som sedan kan överföras till olika kemiska föreningar el-
ler tas upp av växter. Vilket det blir är beroende av hur pH-förhållandena 
är i marken. Vid låga pH-värden kan svårlösliga järn- och aluminiumfos-
fater bildas vilka växter inte kan ta upp, medan det vid höga pH-värden 
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istället bildas kalciumfosfater som är upptagliga för växterna. I växtväv-
naderna binds fosforn sedan i organisk form. Då växterna dör kan fos-
forn frigöras som fosfat igen och därefter tillföras markvattnet. Från 
markvattnet kan fosforn med tiden transporteras till sjöar och vattendrag 
för att tillslut nå haven. Fosfor förekommer normalt sett i låga koncent-
rationer i vattendrag, sjöar och hav till följd av att det är svårlöst i vatten. 
I haven kan det tas upp av växter och djur och därigenom föras tillbaka 
till landområden. Fosforn kan också sedimentera till botten och väl där 
bli kvar tills nytt berg bildas (Renman & Gustavsson, 2008).  

Fosfor är ett ämne som saknar naturlig gasform. Detta gör att dess krets-
lopp kan ta upp till 10 miljoner år att sluta, varav den geologiska omsätt-
ningen utgör flera miljoner år av dessa. Till följd av att det är ett viktigt 
ämne för biologisk tillväxt har människan förkortat den geologiska om-
sättningstiden genom att bryta fosfor från berggrunden. Därmed tillförs 
fosfor naturen oändligt mycket fortare än naturligt (Renman & Gustavs-
son, 2008). 

Fosfor är det näringsämne som vanligen reglerar växtligheten i svenska 
sjöar och vattendrag. Ett överskott bidrar således starkt till ökad igen-
växning. Fosfor som finns i vattnet kan förekomma i löst och bunden 
form, där den bundna formen innebär att fosforn är bunden till partiklar 
vilka i sin tur transporteras med vattnets hjälp. Adderas dessa två halter 
erhålls halten totalforsfor (Jordbruksverket, 2010).  

Fosfor kan således tillföras sjöar och vattendrag både av naturliga orsa-
ker, exempelvis läckage från skogen, och till följd av mänskliga aktivite-
ter. De mänskliga aktiviteterna står för knappt hälften av den totala 
mängden fosfor i Sveriges sjöar och vattendrag. Av dessa antropogena 
utsläpp kommer i sin tur den största andelen fosfor från jordbruket men 
även de kommunala reningsverken, industrin och enskilda avlopp bidrar 
starkt (Figur 5) (Naturvårdsveket, 2011b). 

 

 
Figur 5: Fördelningen av antropogent fosfor 2006  
(Naturvårdsverket 2011b). 

 

Under fosforns transport från landområdena, via vattendrag och sjöar, 
till havet tas vanligen knappt 25 % av fosforn upp av växter och fastläggs 
i sediment (Naturvårdsverket 2011b). Många av sjöarna fungerar följakt-
ligen som naturliga fosforsänkor. Dock kan sedimenten, då de redan in-
nehåller stora mängder fosfor och bottnen blivit syrefattig, i stället börja 
läcka ut fosfor till följd av att olika komplex innehållande fosfat reduce-
ras (Renman, G., muntl. uppg. 2011). I grunda sjöar kan läckaget på 
sommarhalvåret även bero på att sjöarnas pH värde ofta är förhöjt på 



     Sofia Billersjö, Jannike Sondal                                    LWR-KAND-EX-2011:01    

 

14 

grund av att växterna tar upp mycket koldioxid. Anledningen till att fos-
forn då läcker ut är att absorptionen av fosfat till järnoxid minskar. Ytter-
ligare en anledning till läckande fosfor under sommarhalvåret i grunda 
sjöar är att fosforn i sedimenten frigörs genom växtupptag (Gustafsson 
et al., 2010). 

Naturvårdsverket har graderat sjöar efter dess totalfosforhalt, från låg till 
extremt hög halt (Tabell 1). Vid klassificering med avseende på fosfor, 
bör fosforhalten studeras under en längre period och sedan används me-
delvärdet under perioden (Renman, G., muntl. uppg. 2011). 

 

Tabell 1: Naturvårdsverkets klassificering av fosfor  
(Renman, E., muntl. uppg. 2011) 

Totalfosforhalt μg/l Klass Benämning 

≤ 12,5 1 Låg halt 

12,5-25 2 Måttlig halt 

25-50 3 Hög halt 

50-100 4 Mycket hög halt 

>100 5 Extremt hög halt 

 

Kväve 

Tillgången till kväve är viktig för att växter och djur ska kunna bilda 
biomassa. Ungefär 78 % av luften består av kväve, dock kan de flesta 
växter inte ta upp det från luften utan behöver för det hjälp från kväve-
fixerande bakterier (Christopherson, 2009). Dessa bakterier lever ofta i 
jorden där de bildar oorganiskt kväve i form av ammoniumjoner (NH4

+) 
och nitratjoner (NO3

-) vilka växten sedan kan använda för att bilda ami-
nosyror, som är organiska kväveföreningar (Renman & Gustafsson, 
2008). Vanligtvis utgörs ungefär 1 – 3 % av det totala kvävet i vattnet av 
organiskt kväve (Renman, G., muntl. uppg. 2011). De organiska kvävefö-
reningarna bryts sedan ned av mikroorganismer då växten dör och där-
med bildas återigen ammonium- och nitratjoner (Renman & Gustafsson, 
2008). Kvävet kan sedan återgå till atmosfären i form av kvävgas (N2) 
genom denitrifikation. Denitrifikationen är en process som sker under 
anaeroba förhållanden i hav och sjöar. Den innebär att bakterier kan ut-
nyttja syret i nitratjoner och genom detta bryta ned organiskt material 
trots att miljön egentligen är under syrebrist. Ibland reduceras dock inte 
kvävet helt utan en ofullständig denitrifikation sker varvid nitrit (NO2

-) 
bildas (Williamsson, 2010). I Östersjön lämnar minst hälften av kvävet 
systemet genom denitrifikation (Brandt & Gröndahl, 2010). 

Kvävet cirkulerar naturligt i våra ekosystem genom processer som nämns 
ovan. Dock påverkas denna cirkulation av antropogena processer. Som 
exempel kan nämnas att marken tillförs extra kväve genom konstgöds-
ling och olika luftföroreningar (Renman & Gustafsson, 2008). Till följd 
av dessa processer, naturliga och antropogena, finns ofta tillräckligt med 
kväve i sjöar och därmed är fosfor oftast produktionsbestämmande. 
Dock kan kväve vara produktionsbestämmande i sjöar under vissa peri-
oder då fosforhalten är mycket hög (Bergman, 1990). Detta är dock ett 
vanligare förhållande i havsområden och kan exempelvis ses i delar av 
Östersjön (Gustafson et al. 2010). Då tillgången på kväve i vattnet är stor 
kan det bland annat utvecklas blågröna alger vilka utnyttjar kvävgasen 
som bildas (Bergman, 1990).  
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Av det kväve som finns i svenska sjöar och vattendrag har ungefär 55 % 
antropogent ursprung. Liksom för fosforn är det jordbruket som står för 
den största delen av utsläppen orsakade av mänskliga aktiviteter (Figur 6) 
(Naturvårdsverket, 2011b).  

 

  
Figur 6: Fördelningen av antropogent kväve 2006  
(Naturvårdsverket 2011b). 

 

Naturvårdsverket har även graderat sjöar efter dess totalkvävehalt, från 
låg till extremt hög halt (Tabell 2). Vid klassificering med avseende på 
kväve, bör kvävehalten studeras under en längre period och sedan an-
vänds medelvärdet under perioden (Renman, G., muntl. uppg. 2011). 

 

Tabell 2: Naturvårdsverkets klassificering av kväve  
(Renman, E., muntl. uppg. 2011) 

Totalkvävehalt μg/l Klass Benämning 

≤ 300 1 Låg halt 

300-625 2 Måttlig halt 

625-1250 3 Hög halt 

1250-5000 4 Mycket hög halt 

>5000 5 Extremt hög halt 

 

pH och konduktivitet 
Ett vattens pH-värde ger ett mått på antalet vätejoner som finns i vatt-
net. pH-värdet påverkar bland annat hur mycket fosfor växterna kan ta 
upp, vilket i sin tur har betydelse för vattnets eutrofiering. Mätning av 
vattnets pH-värde sker vanligen i ett laboratorium med hjälp av en kom-
binationselektrod. Värdet anges i en logaritmisk skala och motsvarar mi-
nuslogaritmen av vätejonernas aktiviteter, pH=-log{H+} (Gustafsson, et 
al., 2010). Ett pH-värde på 7 motsvarar en neutral lösning och innebär 
att lösningen innehåller lika mycket vätejoner som hydroxidjoner. Om 
värdet är lägre sägs lösningen vara sur, i detta fall råder det ett överskott 
på vätejoner. Är pH-värdet högre än 7 är lösningen alkalisk, även kallat 
basisk, och det råder då ett överskott på hydroxidjoner (Nationalencyk-
lopedin, 2011a).  

Konduktivitet är ett mått på ledningsförmåga och visar på hur mycket 
lösta joner som finns i vattnet. Konduktiviteten i sjöar är normalt sett 
mellan 5 och 40 mS/m. Hög konduktivitet förekommer vanligen i sjöar 
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med högt pH, till exempel på Gotland. I sura sjöar, som exempelvis 
svenska fjällsjöar, är konduktiviteten normalt låg. Konduktiviteten i snö 
brukar vara ungefär 6 mS/m (Renman, G., muntl. uppg. 2011). 

RESTAURERING  

Tre restaureringsmetoder som kan tänkas möjliga för en grund och igen-
vuxen sjö som Mörtsjön har studerats. Dessa är dämning, fångdamm för 
fosfor och muddring, dessutom har ett nollalternativ betraktats. För varje 
metod har även ett exempel studerats där förhållandena påminner om de 
som råder i Mörtsjön. Detta för att få en indikation om vilken effekt me-
toderna skulle få för Mörtsjön. 

Dämning 
Dämning är en vattenregleringsmetod som innebär att grund- eller yt-
vattnets nivå avsiktligt höjs med hjälp av en dammkonstruktion. Meto-
den kan användas i flera olika syften, bland annat för att höja vattennivån 
så att den blir tillräckligt hög för att användas för sjöfart, som reglering 
av vattennivån i samband med vattenkraft och inom jordbruket för be-
vattning av omkringliggande åkrar (Nationalencyklopedin, 2011b).  
Dammar kan också anläggas vid en sjös utlopp för att minska utflödet 
från denna. En högre vattennivå leder till att sjöns omsättningstid för-
längs, och därmed hinner partikelbunden fosfor och kväve sedimentera 
(Renman, G., muntl. uppg. 2011). 

Det finns flera typer av dammkonstruktioner vilka utformas olika bero-
ende på vad de ska användas till. Som exempel på olika dammtyper kan 
gravitationsdammar, valvdammar och fyllningsdammar nämnas. De två 
första dammtyperna är vanligtvis konstruerade av betong och används 
framför allt vid större konstruktioner. Fyllningsdammar, även kallat 
jorddammar, kan användas vid mindre konstruktioner och byggs istället 
av packad fyllning beståendes av jord och/eller sten. En fördel med fyll-
ningsdammar är att de ofta kan byggas upp av material som redan finns 
på byggplatsen (Kuhlin, 2011). Konstruktionen består av olika skikt som 
har skilda funktoner och material (Figur 7). Skiktens sammansättningar 
och syften förklaras nedan.  

 

 
Figur 7: Profil över jorddamm med olika skikt (Bergh, 2009). 

 

A.  Stödjande skikt som stabiliserar dammen, beståendes av grus, 
sten och sprängsten. 

B.  Skikt som filtrerar vattnet och på så sätt förhindrar transport av 
material från det tätande skiktet, D. 

C.  Ett finkornigare skikt än skikt B som också filtrerar vattnet och 
förhindrar transport från den tätande zonen. 
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D.  Tätkärnan som är en tät zon i mitten av dammen ofta beståen-
des av morän. Detta skikt begränsar vattenströmningen genom 
dammen (Bergh, 2009). 

 

Vattenföringen i ett område och dess variation under året är en mycket 
viktig parameter vid dimensioneringen av en damm. Har vattenföringen 
stora variationer under året måste vattnet vid höga flöden kunna ledas 
genom eller runt dammen för att förhindra en översvämning. En damm 
som översvämmas kan bli helt förstörd och dessutom få förödande kon-
sekvenser för omgivningen. Konsekvensernas storlek är också en bety-
dande faktor vid dimensioneringen av dammen. Ju större konsekvenser-
na kan förväntas bli, desto kraftigare damm krävs (Bergh, muntl. uppg. 
2011). 

Vid dammkonstruktioner kan mycket höga porvattentryck uppstå på 
nedströmssidan av dammen. Höga porvattentyck leder till att stabiliteten 
i konstruktionen minskar vilket i sin tur tillslut kan leda till att damm-
brott sker. För att förhindra detta kan en ”chimney drain” placeras i 
dammen. Denna består av ett grovkornigt material som avleder vattnet 
och på så sätt sänker porvattentrycket på nedströmssidan av dammen 
(Figur 8). (Bergh, muntl. uppg. 2011). 

 

Figur 8: Chimney drain (Bergh, 2009). 

 

Görs dämningen i ett flackt landskap eller på en plats med vissa lägre 
punkter kan dammkonstruktionen behöva kompletteras med vallar på 
sidorna, detta för att vattnet ska rinna åt samma håll och inte rinna ut vid 
de lägre punkterna. Dammvallarna kan konstrueras av olika slags materi-
al. Har dammen kompletterats med någon form av grävning kan exem-
pelvis den uppgrävda massan användas som dammvall (Bergh, muntl. 
uppg. 2011). Det är dock viktigt att detta material är tätt och att inga 
större växtdelar byggs in i dammvallen då dessa vid förmultning kan ska-
pa hålrum och på så sätt göra vallarna otäta (Ohls, muntl. uppg. 2011). 

Vid dämning höjs inte bara ytvattnet utan även grundvattennivån vilket 
kan skapa försumpad mark i områden. Detta problem uppstår speciellt 
där grundvattenytan ligger nära marknivån (Renman, G., muntl. uppg. 
2011).  

Exempel på dämning – Björkskatafjärden 
Luleås innerfjärdar restaurerades under perioden 1992 till 1994. Innan 
restaureringen fanns det i området problem med en gradvis uppgrund-
ning och igenväxning av fjärdarna och på grund av detta minskade även 
vattenspegeln. Till följd av näringsrikt och färgat vatten skedde även en 
försämring av vattenkvaliteten (Erixon, 2005).  

Målet med restaureringen var bland annat att bevara områdets sjökarak-
tär och därmed även bevara vattenspegeln och förhindra igenväxning. I 
en del av området, Björkskatafjärden, användes dämning för att uppnå 
dessa mål. Tack vare dämningen kunde vattennivån höjas med cirka två 
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Figur 10: Björkskatafjärden – 2004 (Erixon, 2005) 

decimeter. År 2004 gjordes en uppföljning av uppdämningen och följan-
de kunde konstateras. 

 Den tidigare mycket täta flytbladsvegetationen i flera delar av 
området hade nästan helt försvunnit och kunde 2004 i huvudsak 
klassas som gles flytbladsvegetation, jämför område 20 och 21 i 
Figur 9 med samma områden i Figur 10.  

 Tät övervattensvegetation bestående av bladvass hade 2004 helt 

försvunnit i den fria vattenmassan och fanns endast kvar i om-

rådet närmast stranden, se Figur 10. 

 I områdena 23, 24 och 25 i Figur 9 och Figur 10 nedan hade 

dock vegetationen ökat under perioden (Erixon, 2005). 

 

 

 

  

Den sammanfattande utvärderingen av dämningen i Björkskatafjärden 
efter de tio åren området studerades var att vattenvegetationen i stora 
drag hade minskat. Den främsta orsaken till detta tycktes vara det ökade 
vattendjupet vilket medförde att det blev för djupt för att undervattens-
vegetationen skulle kunna växa. De områden där vattenvegetationen 
hade ökat berodde på eutrofiering orsakad av närsaltläckage (Erixon, 
2005). 

Fångdamm för fosfor 
Till följd av sjösänkningar och utdikningar under slutet av 1800- och 
början på 1900-talet försvann många av Sveriges naturliga våtmarker. 
Detta har medfört att naturens egna system för att rensa och rena vattnet 
har rubbats. Som substitut till de försvunna våtmarkerna kan man anläg-
ga konstgjorda fångdammar för fosfor för att minska fosforbelastningen 
från diffusa utsläpp och då främst från jordbruksmark. Förutom huvud-
syftet att fånga upp fosfor bidrar fångdammen även till ökad biologisk 
mångfald och minskad erosion i vattendragen eftersom vattnets hastighet 
minskar (Bioforsk, 2008). Dock är dessa dammar ej optimala ur kvävere-
duceringssynpunkt då kväve främst reduceras via denitrifikation. Denna 
denitrifikation sker lättast i stora och grunda våtmarker med god tillgång 

Figur 9: Björkskatafjärden – 1995 (Erixon, 2005) 
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på solljus medan fosfordammarna ofta är små till storleken (Jordbruks-
verket, 2010). 

Fångdammar anläggs vanligtvis i befintliga vattendrag och de blir effekti-
vast då de anläggs högt upp i ett avrinningsområde, gärna i direkt anslut-
ning till källan. Vid val av fångdammens placering är det även en fördel 
om marken har en viss lutning. Då minskar risken att vattnet däms upp 
och förstör omkringliggande mark. Som ett mått på fångdammens stor-
lek brukar 0,1 till 1 % av avrinningsområdets area användas, även neder-
bördsmängden i området påverkar storleken. Den bästa tidpunkten på 
året för upprättande av en fångdamm är då vattenflödet är lågt, alltså på 
sommaren eller vintern. Då fångdammen är färdigställd och i bruk behö-
ver sediment som ansamlats i dammen tömmas, detta görs vanligtvis vart 
femte till tionde år. (Bioforsk, 2008). 

En stor andel av fosforn som läcker ut från åkermarken är bundet till 
markpartiklarna. Det är därför viktigt att dessa partiklar kan sedimentera 
i fångdammen, men även att löst fosfor kan fångas upp. Beroende på 
markförhållandena och de problem som uppstår, exempelvis stor parti-
kelavrinning eller mycket löst fosfor, kan dammen utformas olika för att 
fungera på ett så effektivt sätt som möjligt (Bioforsk, 2008). 

Fångdammens delar 

Fångdammens uppbyggnad kan följaktligen skilja sig åt beroende på hur 
förhållandena på platsen ser ut. I stora drag består en fångdamm av en 
sedimentationsdel samt ett antal vegetations- och översilningszoner (Fi-
gur 11) (Jordbruksverket, 2010). 

 

 
Figur 11: Fångdammens olika delar (Jordbruksverket, 2010) 

 

I inloppet till en fångdamm finns sedimentationsdelen. Huvudsyftet med 
denna del är att de större partiklarna ska kunna sedimentera till botten. 
Storleken på sedimentationsdelen kan variera beroende på förhållandena 
på platsen samt hur ofta man räknar med att rensa bort det sedimentera-
de materialet. Dock brukar ungefär 20-30 % av hela fångdammens stor-
lek ses som ett ungefärligt mått. Sedimentationsdelens djup ligger ofta 
runt 1-2 m eftersom det årligen kan sedimentera upp till 50 cm nya par-
tiklar (Bioforsk, 2008). 

Efter sedimentationsdelen följer ett antal vegetationszoner. I dessa delar 
planteras olika vattenväxter i ett vattendjup på omkring 20-50 cm efter-
som finkorniga partiklar lättare fastnar i grunda delar då de inte behöver 
sjunka så långt för att nå bottnen. Det är viktigt att djupet i denna grunda 
del är jämnt fördelat eftersom vattnet föredrar att flöda den lättaste vä-
gen och då utnyttjas inte hela vegetationsfiltrets kapacitet. Vattenväxter-
na bidrar bland annat till att det sedimenterade materialet inte slammar 
upp, att vattnet syresätts och att de själva minskar halten fosfor genom 
eget upptag. Även om växterna kan ta upp fosfor både via bladen och 
via rötterna, är detta fosforupptag inte så stort jämfört med den fosfor-
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minskning som fås via sedimentationen. Ju större andel som täcks med 
vegetation desto fler partiklar stannar kvar i sedimenten. Detta medför 
att denna typ av rening blir effektivast då fångdammen varit i bruk ett tag 
och vattenväxterna hunnit breda ut sig (Bioforsk, 2008). 

För att öka vattnets syrehalt kan man anlägga översilningszoner i fång-
dammen vilka bör placeras före eller mellan vegetationszonerna. Vatten-
djupet är här 0-10 cm vilket medför en risk att sedimenterade partiklar 
slammas upp vid stora flöden, därför bör översilningszonen inte placeras 
sist i fångdammen. För att minimera risken för uppslamning kan man 
plantera vattenväxter som kräver mycket näring samt använda sig av 
större stenar om det finns möjlighet att stora flöden uppstår (Bioforsk, 
2008). 

Utöver dessa delar kan man även anlägga olika trösklar vilka dämmer 
vattnet och därmed minskar behovet av att gräva bort stora massor vid 
anläggningen av fångdammen. De bidrar även till ytterligare syresättning 
av vattnet och minskar erosionen. Det finns olika sorters trösklar varav 
den vanligaste är jordtröskeln. Den innehåller en kärna av lera eller jord 
vilken överlagras med en fiberduk för att den inte ska erodera bort, se-
dan läggs grus och sten överst (Bioforsk, 2008). 

Exempel på fångdamm – Bornsjön 
Anlagda dammar vars syfte är att reducera mängden fosfor i vattnet är 
relativt ovanligt i Sverige. Ett exempel på sådana konstruerade dammar 
är dock de två vid Bornsjön. Bornsjön är belägen sydväst om Stockholm 
och är stadens reservvattentäckt. För att minska mängden fosfor som 
flödar med vattnet in till sjön anlades 2009 den första dammen. Denna 
fosfordamm har en yta på 835 m2 och området hela dammen tar i an-
språk är 1 900 m2. Vattnet som rinner in till dammen kommer från 30 ha 
åker-, skogs- och betesmark. Detta vatten flödar först in i en 1 m djup 
sedimentationsdel och sedan vidare genom två vegetationszoner som 
vardera är 30 cm djupa. Dessa två zoner skiljs åt av en översilningszon 
som hjälper till med syresättningen av vattnet (Jordbruksverket, 2010). 
Den andra dammen anlades under 2010 och togs i drift under våren 
2011 (Ulén, 2011). 

Efter det att den första dammen tagits i bruk har man kunnat konstatera 
att fosforhalterna minskat med 20-25 % (Ulén, 2011).  

Muddring 
Muddring innebär att massor tas bort från botten av ett vattenområde. 
Det finns två typer av muddring, sediment- och vegetationsmuddring. 
Nedan förklaras de två typerna närmare. Genensamt för metoderna är 
att påverkan på omgivningen under restaureringsarbetet bör eftersträvas 
att göras så liten som möjligt. Bland annat bör muddringsarbetet utföras 
så att minsta möjliga uppgrumling uppstår, vilket annars kan ha påverkan 
långt nedströms muddringsplatsen. Dessutom bör arbeten i vattendrag 
utföras vid låga flöden för att minimera påverkan från grumlingen (Cal-
lermo, 2010). 

Muddring kan göras fullständigt eller ofullständigt beroende på vad målet 
med arbetet är. En fullständig muddring innebär att massor från ett helt 
område tas bort. En ofullständig muddring innebär istället att delar av 
områdets massor tas bort, vilket då skapar ett område med ”pölar”. Hur 
fullständig muddringen görs avgörs av hur stor effekt som önskas av åt-
gärden och hur stora resurser som finns att tillgå. En fullständig mudd-
ring innebär en större åtgärd och därmed kan en större effekt uppnås. 
Dock är detta ett större ingrepp i naturen och kan vid restaureringsarbe-
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tet även innebära betydande läckage av ämnen som varit fastlagda i se-
dimenten (Renman, G., muntl. uppg. 2011).  

Sedimentmuddring 

Vid sedimentmuddring tas bottensedimentet i en sjö, ett vattendrag eller 
i havet bort genom sprängning, grävning, sugning eller frysning. Syftet 
med sedimentmuddring kan vara flera, bland annat att öka vattendjupet, 
få bättre framkomlighet, utvinna material som sand och grus eller ta bort 
föroreningar (Pettersson & Wallsten, 1990).  

Det finns i regel två typer av sedimentmuddringsmetoder, hydraulisk och 
mekanisk muddring. Vilken metod som lämpar sig vid vilket tillfälle av-
görs av målen med restaureringen i det enskilda fallet. Parametrar som 
kan spela in är volymen massa som ska tas bort, vattendjupet, materialets 
kornstorlek och avståndet till platser där massorna kan läggas upp, depo-
neras eller användas (Callermo, 2010). 

Hydraulisk muddring 

Hydraulisk muddring kallas också sugmuddring och innebär att sediment 
sugs upp från botten, ofta med inblandning av vatten. Metoden lämpar 
sig för lösare sediment som gyttja, lös lera, sand och grus, dock bör se-
dimenten vara relativt homogena och inte innehålla större stenar (Cal-
lermo, 2010). Detta är den muddringsmetod som medför minst grumling 
och är därför ett bra alternativ vid arbeten i förorenade områden (Kum-
piene, 2010). 

Ett medelstort sugmudderverk kan utföra mudderarbeten ner till ett djup 
på 16 meter. Det finns även mindre pumpar som kan manövreras av dy-
kare vid svåråtkomliga platser. Vid muddringsarbeten i strandnära områ-
den med mycket växtlighet bör metoden kompletteras med någon form 
av grävning dels då det grunda vattendjupet, men även förekomst av väx-
ter, kan skapa problem (Callermo, 2010). 

Mekanisk muddring 

Mekanisk muddring, även kallad skopmuddring, innebär att antingen nå-
gon form av skopa eller frysning används för att ta upp materialet från 
botten. Metoden kan delas in i enskope-, flerskope-, och gripskopeverk 
samt frysmuddring. Vid de tre första av de ovanstående metoderna an-
vänds någon form av skopa för att ta upp bottensediment. Frysmuddring 
innebär istället att bottensedimentet fryses till sammanhängande flak vil-
ka sedan lyfts upp från botten (Callermo, 2010). 

De olika metoderna lämpar sig för olika förhållanden. Som exempel kan 
nämnas att enskopeverken lämpar sig för muddringsarbeten i trånga ut-
rymmen som kräver hög noggrannhet, medan flerskopeverken lämpar 
sig för djupare arbeten som kräver mindre precision. Även materialet 
som skall muddras har inverkan på vilken metod som används. Ensko-
peverken är bra för fasta material och flerskopeverken kan med fördel 
användas i lösa material. Gripskopeverken kan förses med olika slags 
skopor beroende på vad det är för slags material som skall tas bort (Cal-
lermo, 2010).  

Frysmuddring lämpar sig vid behandling av förorenade muddermassor, 
dels då muddermassorna till följd av frysningen blir torrare och dels då 
risken för spill vid transporten minskas (Callermo, 2010). 

Gemensamt för de olika mekaniska muddringsmetoderna är att de med-
för en omfattande uppgrumling av bottenmaterial. En följd av detta är 
att skopmuddring framför allt används då sugmuddring ej är möjligt 
(Kumpiene, 2010).  
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Vegetationsmuddring 

I sjöar med kraftig vattenvegetation kan vegetationsmuddring användas. 
Metoden innebär att vegetationen tillsammans med dess rötter tas bort. I 
och med att hela växten tas bort inklusive rötter fås en mer långvarig ef-
fekt än då växterna endast beskärs (Pettersson & Wallsten, 1990). Meto-
den används både för att avlägsna, men också för att förebygga ökad ut-
bredning av vegetationen (Andersson, 2010). Den interna belastningen 
genom läckage av närsalter från sedimenten kan dessutom undvikas med 
hjälp av vegetationsmuddring, då mängden organiskt material som an-
nars kan orsaka syrefria bottnar minskas. Vegetationsmuddring har fram-
för allt använts som komplement till större muddringsarbeten i Sverige 
(Pettersson & Wallsten, 1990).  

Som ett komplement till vegetationsmuddring kan i sin tur beskärning av 
vattenvegetation användas. Detta för att minska återväxten av vegetatio-
nen. Dock kan åtgärden inte ses som långvarig utan beskärning måste 
ske med jämna mellanrum (Pettersson & Wallsten, 1990). 

Exempel på muddring – Kundbysjön 
Kundbysjön ligger i Norrtälje kommun och är en del av Norrtäljeåns av-
rinningsområde som totalt har en area på 353 km2 och mynnar ut i Ös-
tersjön vid Norrtälje. Kundbysjön sänktes liksom många andra sjöar i 
slutet av 1800-talet (Karpi, 1999). Den är en grund och eutrof sjö som 
ligger i ett slättlandskap omgiven av åkrar och ängar. Kundbysjön restau-
rerades med start i juni 1989 på uppdrag av Norrtälje kommun och re-
staureringen pågick fram till hösten 1990 (Pettersson & Wallsten, 1990). 

Situationen före restaureringen 

Innan restaureringen hade Kundbysjön en total area på 24,1 ha varav 
vattenspegeln uppgick till 15 ha. Medeldjupet i sjön var 40 cm vilket bi-
drog till att 70 %, eller 17 ha, av Kundbysjöns yta var bevuxen med vass. 
Där vassen inte växte fanns det istället en tät vegetation under vattenytan 
som bland annat utgjordes av slinga och vattenpest. Däremot fanns det 
ingen flytbladsvegetation som till exempel näckrosor. pH värdet i Kund-
bysjön var runt 7-7,5 (Leonardson, 1985). 

Problemet med Kundbysjön var inte bara att den helt höll på att växa 
igen utan även att den bidrog till en ökning av fosfor och kväve i Norr-
täljeån och således även Östersjön. Halterna av näringsämnen var alltså 
högre i det avrinnande vattnet än i det som rann in till sjön (Tabell 3). 
Att detta skedde berodde på att sedimenten i sjön redan innehöll så 
mycket näringsämnen som var möjligt (Leonardson, 1985).  

Målen med restaureringen 

Syftet med restaureringen av Kundbysjön var att åter få den att fungera 
som en närsaltfälla samt att estetiskt och miljömässigt höja sjöns värde. 
Målet då det gällde vegetationsreduktionen var att ta bort 5 ha undervat-
tensvegetation med rötter och 8 ha vass med dess så kallade rotfilt (Leo-
nardson, 1985).  

Vid restaureringen av Kundbysjön valdes sugmuddring som metod för 
att avlägsna sedimentmassorna. Man räknade med att totalt muddra 15 
ha och öka sjöns medeldjup från 40 cm till 127 cm, detta gav en total 
muddringsmassa på 200 000 m3. Denna volym var så pass stor att man 
bestämde att sugmuddringen måste pågå två säsonger. Då muddrings-
massorna sugits upp från sjön lades de på åkermark för att torka, sedan 
vändes de ner i åkermarken genom plöjning. Bottensedimenten som togs 
upp från Kundbysjön innehöll mer näringsämnen än jorden på åkrarna. 
Således ledde deponeringen av Kundbysjöns sediment till en ökning av 
näringsämnen i åkerjorden (Leonardson, 1985).  
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Situationen under restaureringen 

Under restaureringen år 1989 och 1990 fortsatte sjön att läcka ut både 
fosfor och kväve (Tabell 3). Dock var den största andelen av fosforn och 
en stor andel av kvävet under restaureringsåren bundet till partiklar. Or-
saken till hög andel partikelbundna näringsämnen var att man vid restau-
reringsarbetet rörde upp sedimentpartiklar som flöt med vattnet och 
gjorde det grumligt (Petterson, 1991).  

 

Tabell 3: Nettoproduktion av forsfor och kväve i Kundbysjön  
(Petterson, 1991; Petterson & Sjöberg, 1992; Petterson & Lindqvist, 
1994) 

År Fosfor (kg) Kväve (kg) 

1987 256 3465 

1988 294 1419 

1989 248 650 

1990 597 6597 

1991 -25 781 

1992 204 3000 

 

Under mätningarna vid Kundbysjön sågs tydligt att mängden fosfor och 
kväve var beroende av volymen vatten som flödade. 1990 var ett år med 
höga vattenflöden och därmed är även mängden fosfor och kväve stor 
(Petterson, 1991).  

Situationen efter restaureringen 

Efter det att restaureringen utförts gjordes uppföljningar under år 1991 
och 1992. I Tabell 3 ovan ses att både mängden fosfor och kväve mins-
kade under 1991, detta år upptog även Kundbysjön för första gången 
under mätperioden mer fosfor än vad den avgav (Petterson & Sjöberg, 
1992). 

För år 1992 erhölls högre värden på mängden fosfor och kväve jämfört 
med året innan. Då det gällde fosfor fungerade inte längre Kundbysjön 
som en fälla. Denna ökning kan förklaras med att vattnet från Kundby-
sjön under detta år var mycket grumligare än året innan. Detta ledde till 
ökad partikeltransport som i sin tur medförde stora mängder fosfor och 
kväve (Petterson & Lindqvist, 1994). 

Nollalternativ 
Sjöar har naturligt en begränsad livslängd och växer så småningom igen. 
De svenska sjöarna skapades då inlandsisen drog sig tillbaka och sedan 
dess har igenväxning pågått. Denna process varierar beroende på bland 
annat sjöns storlek och dess näringstillstånd. Gemensamt för alla sjöar är 
dock att de grundas upp av suspenderat material vilket tillförs via vatten-
drag. Det suspenderade materialet sedimenterar sedan på sjöns botten. 
Även döda växt- och djurdelar som bryts ned medför att sjön blir grun-
dare. Igenväxningen av näringsrika och grunda sjöar sker genom att vas-
sen vid stränderna sprider sig ut över sjön i en många gånger accelere-
rande takt eftersom sedimenten då innehåller mycket näringsämnen. Då 
igenväxningen gått ännu längre ökar andelen mer torrväxande växter. 
Vid detta stadium upphör sjön att vara en sjö och blir istället ett kärr. 
Kärret kan sedan växa i vertikalled så att de översta lagren tappar kontak-
ten med grundvattnet och det bildas en mosse. Det slutliga steget i igen-
växningen är att träd rotar sig och hela området för den gamla sjön över-
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går till skogsmark. Även om en sådan här process är naturlig påskyndas 
den hos många sjöar på grund av mänskliga aktiviteter så som en ökad 
eutrofiering och sjösänkningar (Lööv, 2002).  

När åtgärder som till exempel restaureringsmetoder diskuteras är det vik-
tigt att jämföra dessa med ett så kallat nollalternativ. Detta görs bland 
annat alltid i samband med miljökonsekvensbeskrivningar. Nollalternati-
vet innebär att inga åtgärder vidtas på platsen. På så sätt kan utvärdering-
ar göras om vilken skillnad olika åtgärder medför jämfört med om ingen 
åtgärd vidtas (Ammenberg, 2004).  

METOD  

Till detta kandidatarbete har flera olika tillvägagångssätt använts. Dels 
har bland annat befintliga rapporter och undersökningar studerats och 
dels har nya kemiska- och fysikaliska analyser utförts. Detta redogörs för 
nedan: 

Litteraturstudie 
För framför allt bakgrundsinformation om Mörtsjön och dagens situa-
tion i både Åkerströmmen och Östersjöns samt metoder för att restaure-
ra sjöar har en litteraturstudie gjorts. Informationskällor som varit viktiga 
i denna del av arbetet är rapporter från Naturvårdsverket och Eric Ren-
mans rapport Åkerströmmen – Landsbygds- och skogsälv i södra Uppland och 
dess avrinningsområde . 

Intervjuer 
För att få en bild av vad olika restaureringsmetoder skulle kunna ha för 
effekt på Mörtsjön har intervjuer gjorts. För att få en djupare kunskap då 
det gäller dämning besöktes Hans Bergh, lektor på Institutionen för 
Mark- och vattenteknik vid KTH, den 11 april. Den andra intervjun 
skedde den 5 maj med Eric Renman, biolog på Östhammars kommun 
och författare till rapporten Åkerströmmen – landsbygds- och skogsälv i södra 
Uppland och dess avrinningsområde. Då Eric Renman är insatt i området för 
Åkerströmmen gav detta möte en möjlighet att diskutera Mörtsjöns pro-
blematik och dess möjlighet till restaurering. Den tredje och sista inter-
vjun skedde den 11 maj med Anna-Karin Ohls, miljökonsult på COWI. 
Anledningen till att Ohls kontaktades var att hon har stor kunskap inom 
ämnet, hon har tidigare arbetat med bland annat ett restaureringsprojekt 
gällande Norrviken i Sollentuna.  

Fältstudier 
För att undersöka situationen i Mörtsjön har ett flertal besök gjorts till 
området.  

 23 februari – vattenprovtagning 

 25 mars – vattenprovtagning samt mätningar inför flödesberäkning 

 9 maj – mätningar inför flödesberäkning samt mätning av djupet 

Nedan redogörs för vad som studerats. 

Inventering av området 

Landskapet kring Mörtsjön studerades i fält och vegetationen både i och 
vid sjön identifierades. Detta för att komplettera kunskaperna från studie 
av litteratur, kartor och ortofoton. 
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Bestämning av vattendjupet 

För att kunna beräkna vattnets omsättningstid i Mörtsjön behövde vo-
lymen vatten bestämmas. För att beräkna volymen bestämdes vattendju-
pet. 

Den 25 mars mättes vattendjupet vid bron över Billstabäcken. Önskvärt 
hade varit att också kunna mäta djupet i Mörtsjön, dock var detta inte 
praktiskt möjligt. 

Den 9 maj mättes vattendjupet återigen vid bron över Billstabäcken och 
även djupet i det grävda diket genom Mörtsjön mättes. Vid detta tillfälle 
kunde också ett medeldjup i resten av Mörtsjön bestämmas. Tack vare 
att djupet i Billstabäcken mätts vid båda tillfällena kunde ett medeldjup i 
Mörtsjön för vattennivån den 25 mars uppskattas utifrån förhållandena 
mellan djupen. Det uppskattade djupet kan antas rimligt eftersom lut-
ningen i området är liten. 

Vattenprovtagning 

Vattenprover togs på både in- och utlopp för Mörtsjön för att få svar på 
hur halterna av kväve och fosfor förändras vid passage genom sjön. 
Mörtsjön har tre in- och ett utlopp men vid de två provtagningstillfällena 
var flödet för litet i de två mindre inflödena och därmed har endast det 
största inflödet provtagits. 

Det första vattenprovet togs under vinterförhållanden då snösmältning-
en kunde antas vara obefintlig och flödena låga. Det andra provtagnings-
tillfället ägde rum under vårfloden, då snösmältningen var betydande och 
därmed flödena höga.  

Vattenprover togs genom att en 100 ml stor burk fördes ned i vattnet. 
För att undvika kontaminering hade burkarna före provtagning syrabe-
handlats. Vid första provtagningstillfället täcktes vattnet av ett cirka 30 
cm tjockt istäcke vilket gjordes hål i med hjälp av en yxa. Hålet gjordes 
vid in- och utloppens mitt. Burken fördes ned cirka 20 cm under vatten-
ytan för att inte bara få med ytvatten utan få ett så representativt prov 
som möjligt. Vid det andra provtagningstillfället var in- och utloppets 
bredder stora. För att få ett representativt prov fästes ett snöre i burkar-
na som sedan kastades ut till mitten av vattenfåran där de sjönk och fyll-
des med vatten. 

Mätningar inför flödesberäkning 

Mätningar inför flödesberäkning gjordes vid en betongbro där en tvär-
sektion och brons bredd mättes upp (Figur 12). Föremål släpptes upp-
ströms om bron och tiden det tog för dessa att färdas under bron mättes. 
Vid varje tillfälle gjordes tre mätningar och sedan beräknades medeltiden 
för dessa. 
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Figur 12: Bron över Billstabäcken där flödesmätningar utfördes. 

 

Kemiska- och fysikaliska analyser 
Totalt åtta prover på tillrinnande och avrinnande vatten från den 23 feb-
ruari och 25 mars behandlades. Proverna förvarades i frys mellan prov-
tagning och de kemiska- och fysikaliska analyserna. Detta för att motver-
ka att bakterier orsakar kemiska reaktioner där den lösta fosforn övergår 
till en annan form som riskerar fastna vid filtrering. 

På de åtta proverna mättes: 

 pH 

 Konduktivitet 

 Fosfatfosfor  

 Totalfosfor 

 Kväve så som ammonium, nitrit och nitrat 

Då det vid varje provtagningstillfälle tagits två prover på samma ställe 
beräknades ett medelvärde av analysresultaten för att få fram ett resultat. 

För de provtagningar som gjordes vid Mörtsjöns utlopp beräknades ett 
nytt medelvärde av fosfor- och kvävehalterna för båda tillfällena. Däref-
ter jämfördes dessa värden med Naturvårdsverkets klassificering (Tabell 
1 & Tabell 2). 

Beräkningar 

Begränsande ämne 

För att undersöka om det är fosfor eller kväve som främst bidrar till den 
ökade eutrofieringen i Mörtsjön bestämdes det begränsande ämnet. Ef-
tersom halten av ämnena mätts och molmassorna är kända kunde ande-
len mol per liter beräknas.  
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Sedan kunde det begränsande ämnet bestämmas eftersom förhållandet 
mellan dessa ämnen i biomassa är cirka 1:16. 

 

   

   
      

 

 Om kvoten är större än 16 är fosfor det begränsande ämnet. 

 Om kvoten är mindre än 16 är kväve det begränsande ämnet. 

 

Flödesberäkning 

För att beräkna Mörtsjöns omsättningstid beräknades flödet i Mörtsjöns 
avrinnande vatten i Billstabäcken. För detta användes Ytflottörmetoden. 
Den bygger på att man med hjälp av en konstant, k, kan beräkna vattnets 
medelhastighet utifrån den ytvattenhastighet som uppmätts i fält. Vatt-
nets medelhastighet, den uppmätta tvärsnittsarean och tiden det tar för 
ett föremål att färdas en viss sträcka används sedan för att beräkna flödet 
Q (SGF Rapport, 2001). 

Först beräknades vattnets maximala hastighet, alltså den som uppmätts 
vid ytan: 

 

     
 

 
  

 

                       

                

           

 

Flödet beräknades med hjälp av sambandet: 

 

                 

 

                 

                                                 

                                   

                                                         

 

Konstanten k är erfarenhetsmässigt framtagen och kan ha följande vär-
den beroende på hur vattendraget ser ut: 

 

Tabell 4: k-värde vid ytflottörmetoden (SGF Rapport, 2001). 

Mycket ojämn botten  Något ojämn botten Jämn botten med Jämn konstgjord  

med sten och/eller med sten sand eller grus sektion med trä, 

 vass och gräs      stål eller betong 

0,5 0,6 0,7 0,8 

 

För tvärsektionen under bron i Billstabäcken användes ett k-värde på 0,8. 



     Sofia Billersjö, Jannike Sondal                                    LWR-KAND-EX-2011:01    

 

28 

Area och längd 

Efter observationer i fält beräknades arean på Mörtsjön vid vårflödet den 
25 mars och försommarflödet den 9 maj samt längden på diket genom 
mätning i ett ortofoto från år 2008 framtagen av Lantmäteriet i skala  
1:10 000 (VISS, 2011). Detta gjordes för att med hjälp av vattendjupet 
kunna beräkna Mörtsjöns vattenvolym och därefter även vattnets om-
sättningstid. 

Volym och omsättningstid 

Efter bestämning av Mörtsjöns vattenstånd den 25 mars och den 9 maj 
och uppskattning av arean för samma dagar kunde volymen vatten be-
räknas. Är flödet och volymen kända kan sedan omsättningstiden beräk-
nas enligt följande: 

 

  
 

 
  

 

                        

                

                 

 

Därefter räknades omsättningstiden om till dagar för att bli mer över-
skådlig.  

Anledningen till att vattnets omsättningstid beräknades är att den har 
stor inverkan på hur mycket suspenderat material som hinner sedimente-
ra till botten. Om mycket material hinner sedimentera ökar sjöns förmå-
ga att fånga upp partikelbundna näringsämnen. 

Tillämpning av restaureringsmetoder på Mörtsjön 

Dämning 

Enligt rekommendation av Eric Renman bör Mörtsjön ha en omsätt-
ningstid på minst en månad. Vattenvolymen detta motsvarar vid ett flöde 
lika stort som försommarflödet undersöktes genom att multiplicera flö-
det med önskad omsättningstid. Eftersom denna vattenvolym är större 
än volymen vid försommarflödet men mindre än den vid vårflödet an-
togs även att sjöns area vid dämning förhåller sig på samma sätt. Efter 
det att en area antagits kunde vattennivån bestämmas. Slutligen bedöm-
des utformning av dammen. 

Fångdamm för fosfor 

Eftersom storleken på en fångdamm bör vara 0,1 till 1 % och storleken 
på Mörtsjöns avrinningsområde är känt kunde arean av en fångdamm 
beräknas. Även storleken på sedimentationsdelen beräknades. Denna bör 
vara 20 till 30 % av hela fångdammens area. Eftersom djupet i sedimen-
tationsdelen bör vara omkring 1 till 2 m kunde volymen massor som be-
hövs tas bort för denna del beräknas.  

Muddring 

Liksom för dämning beräknades vattenvolymen för omsättningstiden på 
en månad. Denna subtraherades sedan med dagens vattenvolym vid för-
sommarflödet för att få fram storleken på de massor som behöver 
muddras bort. Därefter bedömdes önskat vattendjup genom jämförelse 
med restaureringen av Kundbysjön. Utifrån önskat djup och volym be-
stämdes arean som behöver muddras. Slutligen bedömdes vilken mudd-
ringsmetod som bör användas och vad man bör göra med massorna. 
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RESULTAT  

Fältstudier 

Inventering av området 

Mörtsjön är belägen i ett flackt landskap omgiven av jordbruksmark. 
Den är en mycket grund sjö, mer lik en våtmark, med mycket växtlighet 
ända in till dess mitt. I sjön återfinns gräsvegetation, vass och träd i form 
av sälg. Det enda området med öppen vattenspegel under lågvattenflö-
den är det cirka två meter breda grävda diket som går tvärs genom sjön. 
Under vårfloden stiger vattennivån markant och stora områden över-
svämmas. Då detta sker får Mörtsjön mer av en sjökaraktär istället för 
den våtmarkskaraktär som råder vid lägre flöden. Under vårfloden var 
vattnet både in och ut från Mörtsjön grumligt till skillnad från under för-
sommaren då det tillrinnande vattnet var grumligt medan det avrinnande 
vattnet var mer klart.  

Närmast sjön på den västra sidan finns områden med gräs som växer i 
tuvor och det är främst detta område som översvämmas under vårvat-
tenståndet, detta översvämningsområde brukas ej. Det är även på den 
västra sidan som det största inflödet till Mörtsjön sker via ett dike. Söder 
om Mörtsjön finns det en del höjder vilka ej översvämmas vid vårvatten-
ståndet. Höjderna är klädda med blandskog vilken främst består av gran 
och björk. På den östra sidan finns närmast strandkanten Mörtsjöns 
största vassbälte, bakom detta vassbälte finns det betesmark för hästar. 
Genom betesmarken går två mindre diken som mynnar i Mörtsjön, dock 
är flödena i dessa diken mycket små även vid vårfloden. På den nordöst-
ra sidan återfinns en liten landningsbana för hobbyflygning. Området för 
landningsbanan ligger inte i riskzonen för översvämningarna på våren 
och består av kortklippt gräs. På Mörtsjöns norra sida finns sjöns utlopp 
till Billstabäcken, även här är terrängen lite högre och det växer mycket 
snårig skog med bland annat hassel och nyponrosor.  

Vid besök i området kunde variationerna till följd av årstiderna studeras. 
Nedan visas foton tagna vid de tre tillfällena då fältstudier i området 
gjorts. Fotona till vänster visar Billstabäcken och de till höger visar Mört-
sjön vid dess utlopp. Tydliga årstidsvariationer kan ses, då det var vinter 
täcktes hela sjön och bäcken av ett tjockt istäcke (Figur 13 & 14). Vat-
tenståndsvariationen syns tydligare då isen smält, det grumliga vårflödets 
vattennivå var mycket högre än nivån vid försommarflödet (Figur 15-18). 

 

  
Figur 13: Billstabäcken den 23 februari 2011.                  Figur 14: Mörtsjön vid utloppet den 23 februari 2011. 
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Figur 15: Billstabäcken den 25mars 2011.                Figur 16: Mörtsjön vid utloppet den 25 mars 2011. 

 

 

  
Figur 17: Billstabäcken den 9 maj 2011.                 Figur 18: Mörtsjön vid utloppet den 9 maj 2011. 

 

Bestämning av vattendjupet 

 Vattendjupet den 25 mars var 1,20 m i diket genom Mörtsjön och 0,60 
m i resten av våtmarken. 

 Vattendjupet den 9 maj var 0,70 m i diket genom Mörtsjön och 0,10 m 
i de lägsta delarna av våtmarken. 

Mätningar inför flödesberäkning 

Brons bredd är 5,20 m och tvärsektionens bredd där vattnet flödar är 
1,70 m. Vattnets djup representeras av h och alla mått är utsatta i mm 
(Figur 20). 
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Figur 20: Bro över Billstabäcken. 

 

 Den 25 mars var vattendjupet 1,20 m och medeltiden det tog föremå-
len att färdas med vattnet under bron var 18 s.  

 Den 9 maj var vattendjupet 0,70 m och medeltiden det tog föremålen 
att färdas med vattnet under bron var 177 s. 

Kemiska- och fysikaliska analyser 
Resultat av pH-mätning och mätning av konduktiviteten i Mörtsjön (Ta-
bell 5). 

 

Tabell 5: pH och konduktivitet i Mörtsjön 

Plats Datum pH Konduktivitet (mS/m) 

Inlopp 23-feb 7,59 40,9 

Utlopp 23-feb 6,88 42,1 

Inlopp 25-mar 7,28 19,4 

Utlopp 25-mar 7,03 19,4 

 

Halten löst fosfor, partikelbunden fosfor och halten totalfosfor i Mört-
sjöns avrinnande och tillrinnande (Tabell 6). 

 

Tabell 6: Halten löst fosfor, partikelbunden fosfor och totalfosfor i 
Mörtsjön 

Plats Datum 
Löst fosfor 
(μg/l) 

Partikelbunden 
fosfor (μg/l) 

Totalfosfor  
(μg/l) 

Inlopp 23-feb 16,23 31,70  47,93 

Utlopp 23-feb 48,29 65,52  113,81 

Inlopp 25-mar 35,82 47,33  83,15 

Utlopp 25-mar 53,78 45,47  99,25 

 

Medelvärdet för totalfosfor i utloppet från Mörtsjön under perioden är 
106,53 μg/l.  Jämförelse av detta värde med Naturvårdverkets klassifice-
ring av fosforhalter i Tabell 1 på sida 13 visar att Mörtsjöns vatten klas-
sas som klass 5, det vill säga vattnet har extremt hög halt av fosfor. 
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Halten ammonium, nitrat + nitrit, nitrit och totala halten oorganiskt kvä-
ve i Mörtsjöns avrinnande och tillrinnande vatten (Tabell 7). 

 

Tabell 7: Halten ammonium, nitrat + nitrit samt nitrit i Mörtsjön. 

Plats 
 

Datum 
 

Ammonium  
(μg/l) 

Nitrat + Nitrit  
(μg/l) 

Nitrit  
(μg/l) 

Totalkväve  
(oorganiskt) (μg/l) 

Inlopp 23-feb 983 875 3,57 1862 

Utlopp 23-feb 1030 27 1,30 1058 

Inlopp 25-mar 962 1665 24,98 2627 

Utlopp 25-mar 958 2104 104,75 3062 

 

Medelvärdet för oorganisk kvävehalt i utloppet från Mörtsjön under pe-
rioden är 2060 μg/l.  Jämförelse av detta värde med Naturvårdverkets 
klassificering av kvävehalter i Tabell 2 på sidan 14 visar att Mörtsjöns 
vatten klassas som klass 4, det vill säga vattnet har mycket hög halt av kvä-
ve. 

Beräkningar 

Begränsande ämne 

I samtliga vattenprover från den 23 februari och den 25 mars var det fos-
for som var det begränsande ämnet. Kvoten mellan kväve och fosfor var 
följande: 

 23 februari – inlopp = 86 

 23 februari – utlopp = 21 

 25 mars – inlopp = 70 

 25 mars – utlopp = 68 

Flödesberäkning 

Flödet i Billstabäcken beräknades till följande:  

 Flöde vid vårflöde (25 mars) = 0,471 m3/s 

 Flöde vid försommarflöde (9 maj) = 0,028 m3/s 

Area och längd 

Mörtsjöns areor och längd på diket beräknades till följande:  

 Area vid vårflöde (25 mars) = 28,9 ha 

 Area vid försommarflöde (9 maj) = 20,9 ha 

 Längd dike = 1120 m 

Volym och omsättningstid 

Mörtsjöns vattenvolym och omsättningstid vid vårflöde (25 mars) beräk-
nades till: 

 Vattenvolym = 167 092 m3 

 Omsättningstid =4,1 dagar 

Mörtsjöns vattenvolym och omsättningstid vid försommarflöde (9 maj) 
beräknades till: 

 Vattenvolym = 22 217 m3 

 Omsättningstid = 9,2 dagar 
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Tillämpning av restaureringsmetoder för Mörtsjön 

Dämning 

För att Mörtsjön ska få en omsättningstid på minst en månad krävs vid 
försommarflödet på 0,028 m3/s en vattenvolym på 72 576 m3. Mörtsjön 
har antagits få en area på 25 ha vid dämning vilket ger ett vattendjup på 
30 cm. Då vattennivån vid försommarflödet i dagsläget är 10 cm krävs 
en uppdämning på 20 cm. Eftersom dammen anläggs i det grävda diket 
vid Mörtsjöns utlopp där bottnen är 60 cm djupare än i sjön krävs att 
dammen är minst 90 cm hög. Dammen måste därutöver ges ytterligare 
höjd beroende på vilken säkerhetsfaktor som önskas.  

Om dämning väljs som restaureringsmetod bör själva dammkonstruktio-
nen vid Mörtsjöns utlopp konstrueras av naturligt material. Det är viktigt 
att dammen innehåller stabilt material som inte spolas bort eftersom 
dammen kommer utsättas för flöden. En fördel är om materialet till 
dammen kan tas från närliggande områden.  

Fångdamm för fosfor  

En fångdamm för fosfor i Mörtsjön bör vara minst 13 ha stor varav se-
dimentationsdelen utgör 2,6 ha. De massor som behövs tas bort för att 
anlägga sedimentationsdelen är 52 000 m3. Dessutom kommer ett antal 
vegetations- och översilningszoner behöva anläggas vilket medför att yt-
terligare massor behöver tas bort. 

Muddring 

För att Mörtsjön ska få en omsättningstid på minst en månad krävs vid 
försommarflödet på 0,028 m3/s en vattenvolym på 72 576 m3. Detta in-
nebär att 50 359 m3 bör muddras bort. Önskat vattendjup valdes till 1,20 
m vilket medförde en area på 4,2 ha.  

Då sjön i dagsläget är igenvuxen måste vegetationen med dess rötter av-
lägsnas, alltså vegetationsmuddras, innan vidare muddring av sedimenten 
kan utföras. Är Mörtsjöns bottensediment homogent och består av gytt-
ja, lös lera, sand eller grus är sugmuddring den lämpligaste metoden. 
Denna metod lämpar sig även bra då sedimenten innehåller mycket när-
ingsämnen eftersom materialet sugs upp och risken för läckage är relativt 
liten. Om denna metod ej är möjlig måste mekanisk muddring användas. 

DISKUSSION  

Näringstillståndet i Mörtsjön 
Vid inventering av området kring Mörtsjön fick vi bekräftat att sjön är 
mer lik en våtmark. Bara genom att se på den kunde vi ana att den har 
höga halter av näringsämnen. Detta bekräftades sedan vid analysen av 
proverna på Mörtsjöns vatten. pH-mätningen gav ett väntat resultat då 
området är kalkrikt vilket motverkar försurning. Vad gäller konduktivite-
ten är variationen minimal mellan in- och utlopp. Vinterflödet har där-
emot en markant högre konduktivitet än vårflödet. Detta tror vi beror på 
att vattnet vid vårflödet har spätts ut med smältvatten. Eftersom snöns 
konduktivitet är lägre än sjövattnets sjunker konduktiviteten i Mörtsjöns 
vatten. Dock är konduktiviteten för både vinter- och vårflödet hög vilket 
visar på att vattnet är näringsrikt.  

Undersökningen av fosfor visar att halten löst fosfor i vattnet som rinner 
ut från Mörtsjön är högre än det tillrinnande vattnet för både vinter- och 
vårflödet. Detta tror vi beror på att det råder stor nedbrytning av orga-
niskt material i Mörtsjön vilket medför att det uppstår syrebrist. I våra 
undersökningar kan även ses att halten löst fosfor är som högst under 
vårfloden. Denna halt borde normalt sett vara lägre eftersom flödet är 
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stort och består av mycket smältvatten som naturligt har en lägre halt 
löst fosfor. Anledningen till våra höga halter tror vi är att Mörtsjön 
svämmas över vid stora vårflöden och därmed kan löst fosfor från de 
översvämmade områdena lösas upp i vattnet. 

Då det gäller den partikelbundna fosforn har vi uppmätt den högsta hal-
ten vid utloppet under vinterflödet. Halten fördubblades drygt vid passa-
ge genom Mörtsjön. Vi tror att orsaken till detta är att nedbrytningen är 
stor i Mörtsjön och vid denna process bildas organiska partiklar i form 
av humusämnen som innehåller fosforföreningar. Eftersom flödet var 
lägre på vintern skedde en mindre utspädning och därmed blev halterna 
högre.  

Vid vårflödet kan det däremot ses att halten partikelbunden fosfor vid 
in- och utflöde i stort sätt är oförändrad. Vi tror att detta beror på det 
stora vattenflödet vilket medför att sjöns omsättningstid blir kort, endast 
cirka fyra dagar. På grund av detta hinner inte det suspenderade materia-
let sedimentera. 

Provtagningarna av kvävehalterna visar att ammoniumhalten i Mörtsjön i 
stort sätt är konstant. En tydlig ändring ses dock då det gäller nitrathal-
terna. Vid vinterflödet sker en markant minskning mellan in- och utflö-
det till följd av denitrifikation då nitraten ombildas till kvävgas som avgår 
till luften. Detta sker trots att sjön var täckt av is. Vi anser därmed att 
Mörtsjön har potential att vara en fungerande kvävefälla.  

Vid vårflödet ökar istället nitratet vid passage genom Mörtsjön. Liksom 
för den lösta fosforn tror vi att ökningen beror på att stora områden då 
svämmas över. Därmed frigörs nitratet som tidigare varit bundet i mar-
ken till vattnet. 

Nitrithalterna är i sammanhanget låga och bidrar därför inte så mycket 
till den totala halten oorganiskt kväve. Eftersom det oorganiska totalkvä-
vet utgör den klart största delen av totalkvävet anser vi att det är en till-
räckligt bra approximation för att kunna användas till klassificering av 
sjöars kvävehalter. Under vinterflödet minskade totalkvävet tack vare 
den stora denitrifikationen och vi vill därför påstå att Mörtsjön är en väl 
fungerande kvävefälla vintertid. Även om sjön är en kvävekälla under 
vårflödet tror vi att den fungerar som kvävefälla under stora delar av året 
eftersom den då inte är översvämmad. 

Då Åkerströmmen idag har så pass dålig vattenkvalitet att den enigt vat-
tendirektivet inte behöver ha uppnått god status förrän år 2021 anser vi 
det extra viktigt åtgärder sätts in i tid. Dispensen ska inte ses som en 
möjlighet att skjuta problemet på framtiden utan snarare som ett realis-
tiskt sätt att uppnå målet inom tidsramen. Eftersom Mörtsjön enligt Na-
turvårdsverkets klassificeringar har extremt hög halt totalfosfor och hög halt 
totalkväve anser vi att åtgärder måste vidtas. På grund av att fosfor är det 
begränsande ämnet i Mörtsjön är det för sjöns framtid viktigt att detta 
åtgärdas. Samtidigt anser vi det även vara viktigt att få den att fungera 
ännu bättre som en kvävefälla eftersom kväve oftare är begränsande i 
hav så som Östersjön. 

Restaurering av Mörtsjön 
Då det gäller Mörtsjön anser vi med stöd av våra undersökningar att det 
huvudsakliga problemet är att den inte bidrar till en minskning av när-
ingsämnen i Åkerströmmen. Enligt oss är både läckande sediment och 
den korta omsättningstiden bidragande faktorer till detta scenario. Nedan 
diskuteras de olika restaureringsmetoderna som kan tänkas aktuella för 
att komma till bukt med problemen i Mörtsjön samt nollalternativet. 
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Dämning 

Eftersom dämning i sig inte innebär att sediment tas bort kommer där-
med Mörtsjöns mättade sediment ligga kvar och inte bidra till en minsk-
ning av näringsämnen i Åkerströmmen. Däremot ökar omsättningstiden 
om man dämmer vilket gör att partikelbundna näringsämnena hinner se-
dimentera till botten. En ökad omsättningstid är därför en bra åtgärd för 
en sjö som Mörtsjön. Ett ytterligare problem om dämning väljs som re-
staureringsmetod är dock att området kring Mörtsjön är mycket flackt. 
Därmed skulle hela eller delar av det område man önskar dämma upp 
behöva vallas in för att uppnå ett större vattendjup. Dessutom tror vi att 
en dämning skulle kunna skapa problem för bönderna i området efter-
som grundvattenytan höjs och på så sätt riskerar odlingsbar mark att inte 
kunna brukas.  

Till följd av det flacka landskapet kunde vi vid vår dimensionering av en 
eventuell dämning konstatera att vattenståndshöjningen som krävs för 
att uppnå önskad omsättningstid endast var 20 cm. Vi misstänker att det-
ta djup är för litet för att uppnå en markant förändring. Växterna kom-
mer antagligen snart att komma tillbaka och på så sätt grundas Mörtsjön 
upp igen. Dock är den stora arean och grunda vattendjupet bra för deni-
trifikation vilket reducerar kvävehalterna.  

Vid dämningen i Björkskatafjärden kunde en minskning av vattenvegeta-
tionen ses då vattennivån höjdes med cirka 20 cm. En del av denna 
minskning var en minskning av flytbladsvegetation, men eftersom det 
inte finns någon sådan i Mörtsjön kan detta inte ske. Däremot tror vi att 
det finns en möjlighet att en minskning av mängden vass sker på samma 
sätt som den gjorde i Björkskatafjärden. En höjning av vattennivån i 
Mörtsjön skulle kunna innebära att en viss del av dagens växtlighet skulle 
försvinna till följd av att vattendjupet blir för stort. 

Trots att en dämning skulle kunna ge en hel del positiva effekter tror vi 
inte att dessa är tillräckligt stora för att Mörtsjön på lång sikt ska bidra till 
en bättre vattenkvalitet i Åkerströmmen och Östersjön. Vi anser därför 
att en dämning av Mörtsjön inte är aktuell. 

Fångdamm för fosfor 

Genom att anlägga en fångdamm för fosfor i Mörtsjön skulle delar av 
sedimenten i sjön behöva grävas bort för fångdammens sedimentations-
del och därmed skulle delar av de läckande sedimenten försvinna. Där-
emot misstänker vi att då flödena är stora kommer fosfordammen lätt att 
bräddas eftersom området är mycket flackt och i och med detta kommer 
sedimenten utanför dammen fortsätta läcka ut fosfor och kväve.  

Vid vår dimensionering av fångdammen kom vi fram till att den behöver 
vara mycket stor jämfört med andra fångdammar i Sverige. Arbetet för 
att anlägga en sedimentationsdel skulle innebära nästan lika stort arbete 
som vid enbart muddring. Eftersom det inte finns så många anlagda fos-
fordammar i Sverige och de som finns är relativt små känner vi att det är 
svårt att förutsäga resultatet en sådan skulle få i Mörtsjön. Tack vare fos-
fordammen vid Bornsjön erhölls dock en minskning av fosfor med 20-
25 %. Vi tror liknande minskning även skulle kunna ske i Mörtsjön.  

Även om en fångdamm för fosfor är effektiv ut forsforreduceringssyn-
punkt anser vi att en reducering av kväve också är viktig. Det partikel-
bundna kvävet skulle säkerligen reduceras, men vi tror att denna reduk-
tion blir effektivare om en större area utnyttjas. Detta då denitrifikation 
ökar med större area. Vi anser därför att en anläggning av en fångdamm 
för fosfor i Mörtsjön inte är aktuell. 
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Muddring 

Om Mörtsjön muddras avlägsnas de läckande sedimenten och omsätt-
ningstiden förlängas, vilket vi anser är bra. Då sedimenten man muddrar 
bort är näringsrikt föreslår vi att dessa, liksom vid restaureringen av 
Kundbysjön, bör läggas på åkrarna. Detta tycker vi är bra då det löser 
både problemet med upplagsplats och att marken tillförs näringsämnen. 
Även om vi inte haft möjlighet att undersöka sedimenten närmare för-
modar vi att de inte innehåller några farliga ämnen och därmed är detta 
en bra lösning.  

Vid vår dimensionering av önskat vattendjup valde vi att ta ungefär 
samma djup som vid restaureringen av Kundbysjön. Eftersom förhållan-
dena i Kundbysjön var liknande de som råder i Mörtsjön tror vi att det 
kan vara ett lämpligt djup. Den nödvändiga muddringsarean på 4,2 ha 
anser vi bör placeras i sjöns nordvästra hörn. Det är där huvudflödet i 
dagens dike går och därmed kommer allt inkommande vatten att passera 
det muddrade området. Denna muddring kan med fördel utföras i form 
av mindre pölar längs med huvuddiket, men det viktiga är att omsätt-
ningstiden blir den önskade. Mörtsjöns växter kommer även behöva av-
lägsnas innan vidare muddring kan utföras, vi rekommenderar då att hela 
växterna, inklusive deras rötter, tas bort för att uppnå ett så bra resultat 
som möjligt. 

Även om Mörtsjön muddras kommer man inte till bukt med problemet 
med läckande sediment från områdena som kommer fortsätta över-
svämmas vid högt vattenstånd. Dock sker översvämningarna främst en-
dast en gång per år, under våren. Därför anser vi att fördelarna med de 
borttagna sedimenten och den ökade omsättningstiden väger upp. Med 
detta som bakgrund bedömer vi att muddring är den lämpligaste restau-
reringsmetoden för Mörtsjön. 

Nollalternativ 

Om ingen åtgärd vidtas vid Mörtsjön tror vi att den relativt snart kom-
mer att växa igen helt. Även om denitrifikationen i dagsläget fungerar bra 
under vissa delar av året riskerar denna egenskap att försvinna om Mört-
sjön växer igen så pass mycket att den endast blir ett dike. Det är önsk-
värt att få Mörtsjön att fungera som en fälla för näringsämnen, detta 
kommer dock inte uppnås om sjön inte restaureras. Vi anser därför inte 
att nollalternativet är aktuellt. 

Effekten av en restaurering 
En restaurering kommer få stor effekt i Mörtsjön, däremot befarar vi att 
effekten inte kommer bli så långvarig om inte sättet bönderna brukar 
jorden på förändras. Detta är en stor bidragande faktor till problemet 
och vi anser därför att det är ytterst viktigt åtgärder sätts in även där.  

Då Mörtsjön endast är en av många övergödda sjöar i Åkerströmmens 
avrinningsområde blir inte den totala effekten av denna enskilda restau-
rering så stor. För att få en mer betydande minskning av fosfor- och 
kvävehalterna i Åkerströmmen krävs att fler sjöar restaureras. Även om 
förhållandena i dessa sjöar inte är precis de samma som för Mörtsjön 
påminner ändå flera om Mörtsjön. Därmed kan förhoppningsvis denna 
princip användas i andra fall av övergödda sjöar i Åkerströmmens avrin-
ningsområde. Vi anser att restaurering av övergödda sjöar är en viktig del 
i att minska halterna övergödande ämnen i Åkerströmmen. Även om ut-
släppen från avlopp och jordbruk skulle minska kommer de övergödda 
sjöarna fortsätta att läcka ut näringsämnen. 

En förbättring av kvaliteten på Åkerströmmens vatten leder till en mins-
kad belastning av kväve och fosfor i Östersjön. För att Östersjön i fram-
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tiden ska återfå bra vattenkvalitet måste allt tillrinnande vatten också vara 
av god kvalitet. Detta för att Sverige ska kunna uppfylla både kraven i de 
nationella miljömålen och i Vattendirektivet. 

Innan en restaurering av Mörtsjön kan bli verklighet krävs att ytterligare 
undersökningar görs. Bland annat bör vattenprover tas kontinuerligt un-
der en längre period och även bottensedimentet bör undersökas. 

Felkällor 
Då vi arbetat med detta kandidatarbete har vi endast haft möjligheten att 
studera Mörtsjön under en fyra månader, från februari till maj. Detta 
medför att observationerna endast visar vinter-, vår- och försommarför-
hållandena och således inte blir representativa för ett helt år. Om arbetet 
hade pågått under en längre period hade en mer korrekt bedömning varit 
lättare att göra. 

Vid undersökning av fosfor- och kvävehalterna i Mörtsjön kan eventuella 
fel ha uppkommit som påverkar resultatet. Vid provtagning finns alltid 
risk för kontaminering, dock minskas denna risk genom att två prover 
tagits vid varje provtagning. Då vi anser att de två provresultaten från 
varje provtagning ej skildes åt markant bör denna felkälla ej vara stor. 

Trots att våra prover indikerar på att Mörtsjön höjer halterna av närings-
ämnen, speciellt av fosfor, kan man tänka sig att det inte endast beror på 
läckande sediment. Fler källor som kan bidra med näringsämnen är de 
två små inflödena där vi inte provtagit vattnet och direktavrinning från 
de intilliggande åkrarna.  

Under mätningen av flödet från Mörtsjön finns också risk för felkällor. 
Vid första mättillfället blåste det, därför kan fel ha uppkommit. Dock var 
hastigheterna vid de tre mätningarna ganska lika, därför anser vi att vär-
det kan antas vara representativt.   

Ytterligare en felkälla kan vara den uppskattade volymen vatten för vår- 
och försommarflöde. Detta medför att omsättningstiden också blir ap-
proximativ.  

SLUTSATS 

Mörtsjön är övergödd och bidrar till en ökning av totalfosfor under både 
vinter- och vårflödet samt totalkväve under vårflödet i Åkerströmmen. 
Sjön bör därför åtgärdas. Vi anser att den lämpligaste restaureringsmeto-
den i detta fall är muddring. Dock behöver ytterligare undersökningar, i 
form av exempelvis kontinuerliga vattenprovtagningar under en längre 
period och provtagningar av bottensedimenten, göras innan en restaure-
ring av Mörtsjön är möjlig. 
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