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Sammanfattning 
Syftet med denna studie är att undersöka om en inventering av vegetationens 
igenväxningsgrad kan användas för att indikera lokal omfattande näringspåverkan. Studien 
har genomförts i Märstaån där vattnet rinner igenom ett antal jordbruk som kan bidra till 
diffusa utsläpp av närsalter. Igenväxning av vattenförekomsten studeras även med avseende 
på beskuggning, meandring och vattenflödes påverkan av igenväxningen. Men med denna 
metod kunde ej några definitiva slutsatser dras.  

Där vattnet var beskuggat fanns varken igenväxning eller pågående igenväxning därmed bör 
träd planteras för att förhindra framtida igenväxning. Majoriteten av Märstaån är idag uträtat 
och bör få en ökad meandring för att sänka vattenflödet. Vattendammen i Steningedalen 
skulle även kunna effektiviseras genom att införa åtgärder för att sänka vattnets hastighet. I 
framtiden bör mer extensiva studier utföras för att finna andra ämnens påverkan på vattnet 
som härstammar från punktkällorna i området. 

Abstract 
The purpose of this study was to examine whether an inventory of the vegetation overgrowth 
could be used to indicate a locally nutritional impact. The study was conducted at Märstaån 
where the water runs through a number of agricultural lands that could lead to an increased 
amount of diffuse emissions of nutrients. The vegetation overgrowth in the water was also 
studied in relation to shade, meandering and water flow effects on the vegetation. With this 
method, no definitive conclusions could be drawn. 

Where the water was shaded, no vegetation overgrowth could be found. Therefor trees should 
be planted to prevent any future overgrowths. The majority of Märstaån is straightened and 
should get an increased meandering to lower the water flow. The water pond in Steningedalen 
could also be more effective by lowering the water flow. In the future, more extensive studies 
should be conducted in the purpose to find other substances in the water that comes from 
point sources in the area. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

 

 
 



  

Innehållsförteckning 

SAMMANFATTNING 1 

ABSTRACT 1 

1 INTRODUKTION 3 

1.1 INLEDNING 3 

1.2 SYFTE 3 

1.3 UNDERSÖKNINGSOMRÅDE 3 

2 OMRÅDESBESKRIVNING 4 

2.1 VATTENFÖREKOMSTEN 4 

2.2 UTSLÄPPSKÄLLOR 6 

2.2.1 DIFFUSA KÄLLOR I OMRÅDET 6 

2.2.2 PUNKTKÄLLOR I OMRÅDET 6 

2.3 IGENVÄXNING 7 

3 MATERIAL OCH METOD 8 

3.1 IGENVÄXNING SOM INDIKATOR PÅ NÄRINGSLÄCKAGE 8 

4 RESULTAT OCH DISKUSSION 9 

5 SLUTSATS 16 

6 REFERENSER 17 

 



 
 
 
 
 

 

 

 
 



 3 

1 Introduktion 

1.1 Inledning 
Märstaån har under lång tid haft en negativt påverkad vattenkvalité främst beroende på de 
utsläpp som kommit från intilliggande jordbruk och Arlanda flygplats.  

Ett läckage av närsalter från exempelvis jordbruken kan bidra till förhöjda halter även i vatten 
och sjöar vilket stimulerar vegetationen att växa och kan leda till en accelererad igenväxning. 
Näringsläckage kan finnas i två former, diffusa (ex. gödsel från åkrar) och punkt (ex. avlopp). 
Av den mängd kväve som tillsätts via gödsel kan växter endast ta upp 50 %, den resterande 
mängden avgår till gasform, binds i marken eller lakas ut med ytavrinnande vatten. Fosfor har 
den egenskap att det binder hårdare till markpartiklarna, men marken kan fortfarande förlora 
bundet fosfor med avrinnande vatten. 

Kommunen har i nuläget inga exakta data över alla utsläppskällor som finns i anslutning till 
avrinningsområdet Märstaån (G. Strinning, muntlig inf.). Det finns studier som utförts av 
länsstyrelsen (Pansar, 2010) vid Märstaån där närsaltstillståndet har uppmätts, samt 
inventering av enskilda avlopp i området (Persson och Widenmo, 2010).  

Med avseende på detta kan det vara intressant för kommunen att veta om det går att 
undersöka om det finns någon påtaglig utsläppskälla av närsalter med en snabbt och 
tidseffektiv metod. 

1.2 Syfte 
Syftet med arbetet är att i första hand studera om en inventering av vegetationens 
igenväxningsgrad i vattnet kan användas som indikator på källor till lokalt omfattande 
näringsläckage. I andra hand är syftet att utifrån denna metod bedöma om 
igenväxningsgraden i Märstaån kan påvisa vattnets status med avseende på näringsläckage 
och framföra förebyggande åtgärder för minskad framtida påverkan av ett eventuellt 
näringsläckage.  

1.3 Undersökningsområde 
Studien utgår från vattenförekomsten Märstaån som Vattenmyndigheten avgränsat och 
kommer därmed inte att beröra övriga vattendrag som ligger i anslutning till Märstaån. 

Inventeringen begränsas till att studera graden av igenväxning i vattnet, trädens synliga 
påverkan hos igenväxningen samt vattnets flödeshastighet i förhållande till graden av 
meandring.  
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2 Områdesbeskrivning 
2.1 Vattenförekomsten 
Märstaån ligger i ett avrinningsområde med en hög utsträckning och ligger helt inom Sigtuna 
kommuns gränser. Avrinningsområdet har, enligt Sigtuna kommun (2009a), fyra huvudgrenar 
med en total area på ca 80 km2 som alla mynnar i Märstaån och rinner ut i Steningeviken i 
Mälaren. De fyra grenarna är: Rosersbergsbäcken, Odensalabäcken, Kättstabäcken och 
Halmsjöbäcken.  

Märstaåns startpunkt, Horssjön, är belägen ca 3 km norr om Arlanda (figur 1). Ån rinner från 
början igenom en granskog och fortsätter ut mot öppnare marker mot Arlanda. Från Arlanda 
fortsätter sedan ån att rinna igenom ett antal jordbruk genom Kättsta och mot Måby. Härifrån 
fortsätter ån en kort sträcka längsmed en bilväg för att sedan delas upp i två delar. Den största 
andelen av vattnet fortsätter sedan under jord i en kulvert för att därefter mynna ut utanför 
Lönnvik vid Steninge. En liten del av detta vatten pumpas först upp via ett antal mindre 
dammar som är byggda i första hand för biologisk mångfald och rekreation.  

Den andra delen av vattnet fortsätter genom Beckers Industrial Coatings och mynnar ut igen 
på andra sidan av deras lokal. Härifrån fortsätter vattnet att rinna mot ett koloniområde och 
fortsätter sedan mot Steninge. Här emellan pumpas vattnet även upp och rinner längsmed 
bilvägen i form av en bäck och ett par mindre ankdammar. Detta vatten rinner sedan genom 
ett stort dike ut i Steningeviken. 

När den större mängden av vattnet från kulverten rinner ut i Steninge rinner ca 40 % igenom 
reningsområdet bestående av några mindre dammar och översvämningsområde. Följt av detta 
rinner sedan det renade vattnet mot Steningebadet för att tillslut mynna ut i Mälaren. 
Märstaån har en total längd på 12,8 km. 

Jordarten inom området som Märstaån rinner igenom består till största delen av finkornig lera, 
både post- och glacial lera, samt gyttja vid Steningeområdet (G. Strinning, muntlig inf.). 
Omkringliggande jordarter, dvs. jordarter som ån inte rinner igenom men som finns i 
närheten, består av lera och normalblockig morän. 
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Figur 1. Karta över Märstaån i Sigtuna kommun. Illustration: Jan-Erik Kamperman, modifierad efter 
Vatteninformationssystem Sverige (2009). 

Vattenmyndigheten har hittills endast klassificerat sjöar och vattendrag av en viss storlek och 
kallat dessa vattenförekomster. Vattenförekomsten Märstaån sträcker sig från Horssjön ner till 
Steningebadet, och utesluter Rosersbergsbäcken, Odensalabäcken och Halmsjöbäcken, men 
målsättningen är dock att alla vatten successivt ska klassificerats. 

Under 60- 70- talet växte även det miljömedvetna tänkandet fram. Det är sedan tidigare känt 
att Arlanda har bidragit med en hel del föroreningar i vattnet vid avrinningsområden runt 
flygplatsen. Men under senare år har en hel del åtgärder utförts för att minska tillförseln av 
föroreningar till vattnet. På uppdrag av Luftfartsverket har Limnodata utfört inventeringar av 
bottenfaunan i Halmsjöbäcken och Horssjöbäcken runtom flygplatsen vart femte år sedan 
projektets start 1988 (Engblom och Lingdell, 2008).  

Studien startade under slutet av 1980- talet av Luftfartsverket då kvävebelastningen var 
mycket stor och hade en kraftig påverkan på bottenfaunan och gjorde att biodiversiteten 
minskade kraftigt. En tydlig kvävebelastning var de avisningsmedel som användes under 80- 
talet som utgjordes av urea, men kom senare att ersättas med mindre skadliga medel. Den 
första fältstudien av bottenfaunan hos Halmsjöbäcken och Horssjöbäcken utfördes 1988, och 
resultatet av studien visade att bottenfaunan indikerade allvarliga belastningsskador till följd 
av kväveutsläppen. Efter att dessa resultat publicerats utfördes en rad åtgärder vid flygplatsen 
som visat sig under kommande undersökningar av bäcksystemen (1993, 1998 och 2003) ha 
lett till en markant förbättring hos bottenfaunan sen startåret 1988. 

Den senaste undersökningen, som utfördes 2008, visar resultaten att bottenfaunan aldrig varit 
av så pass hög kvalitet som den är idag. Detta visar att åtgärderna som införts har haft en 
positiv påverkan på vattnets status. 
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Länsstyrelsen har årligen utfört vattenkemiska studier i vattendrag i Stockholms län (Pansar, 
2010). Den senaste undersökningen i Märstaån utfördes år 2008 och då uppmätte en total 
fosforhalt på 130 µg/l och en total kvävehalt på 1920 µg/l. Mätningarna utfördes vid en 
station belägen i Steningedalen, vid mynningen till Mälaren (Vatteninformationssystem 
Sverige, 2011). 

I arbetet med att förbättra Märstaåns vattenstatus måste dock åtgärder ske i alla delgrenarna 
till Märstaån då de alla bidrar med påverkningar av vattnet när det når sin slutdestination i 
Steninge (G. Strinning, muntlig inf.).  

2.2 Utsläppskällor  
2.2.1 Diffusa källor i området 
Ett utsläpp som är svårt att mäta i både volym och mängd, och som har en påverkan under 
hela utsläppets livslängd, benämns ofta som ett diffust utsläpp. 

Man har under en lång tid vetat att det kommer en stor mängd utsläpp i form av närsalter från 
jordbruken, vilket har legat bakom en betydande del av den övergödning som uppstått i 
vattendrag i Sverige (Byström, 1998). Det är främst fosfor- och/eller kväveläckage från 
jordbruk som ligger bakom övergödning i vatten (Sällström, 2010). Vid vanliga verksamheter 
kan det oftast införas direkta åtgärder för att minska miljöbelastningen från utsläpp, men det 
är svårt att införa liknande åtgärder inom jordbruken. Utsläppen av närsalter kommer från 
läckage från jordbruksmarken, och storleken av läckaget kan bland annat bero på jordart och 
nederbörd (Bergil och andra, 2004). Då dessa utsläpp är diffusa är det väldigt svårt att avgöra 
vem eller vilka av jordbruksverksamheterna som har orsakat utsläppen. 

2.2.2 Punktkällor i området 
1957 beviljade Riksdagen att det skulle byggas en flygplats med en 3,3 km lång nord- sydligt 
gående bana samt en 2,5 km lång öst- västligt gående bana (Nationalencyklopedin, 2009). 
Byggprojektet, Stockholm- Arlanda flygplats, blev klart och invigdes 1959. Sedan 
invigningsdagen har flygplatsen haft en explosiv utveckling. 1960 gjordes de första 
flygningarna till New York, 1962 byggdes utrikeshallen, 1972 byggdes en speciell charterhall 
och 1999 invigdes Arlandabanan som är en tågförbindelse mellan Arlanda och Stockholm. 
Idag har Arlanda tre start- och landningsbanor som årligen tar hand om ca 18 miljoner start- 
och landningar.   

En annan potentiell punktkälla är Beckers Industrial Coatings (BIC) som utvecklar, tillverkar 
och marknadsför tekniskt kvalificerade färgsystem för industriell målning (Beckers Industrial 
Coatings 2009). Ett av företagets större komplex ligger beläget i Märsta sedan 1923 och har 
anslutning till Märstaån (Sigtuna Kommun, 2009b).  

Brista kraftvärmeverk är beläget väster om Steningedalen i anslutning till Rosersbergsbäcken 
och ägs av Fortum. Fortum är i nuläget inne i en tillståndsprocess för utbyggnad av sin 
verksamhet (G. Strinning, muntlig inf.). I denna förhandling ingår även planer där 
kraftvärmeverket vill släppa ut renat rökkondensat i Märstaån (SWECO, 2009). 
Driftsättningen av projektet beräknas kunna ske 2013 (Fortum, 2009). 

De här potentiella punktkällorna i anslutning till Märstaån är alltså inte nödvändigtvis källor 
till utsläpp av närsalter. 
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Under våren och sommaren 2010 utförde Sigtuna kommun en inventering av enskilda avlopp 
i Märstaåns avrinningsområde (Persson och Widenmo, 2010). Inventeringen berörde totalt 
129 fastigheter som låg inom området, varav 66 fastigheter (51 %) visade sig ha en icke 
godtagbar anläggning för hantering av avloppsvatten. Inventeringen visade att majoriteten av 
alla fastighetsägare endast hade en slamavskiljare för att avlägsna grövre partiklar men 
saknade efterföljande rening av vattnet. Miljö- och hälsoskyddskontoret i kommunen 
bedömer avloppssituationen i Märstaåns avrinningsområde som kritiskt då det finns en hög 
halt av föroreningar som är löst i avloppsvattnet som inte hanteras av fastighetsägarnas 
reningsanläggningar.  

2.3 Igenväxning 
Humusämnen som är lösta i vatten och transporterats från bildningsplatsen kallas dy 
(Nationalencyklopedin, 2011a). Avsatt organiskt material kallas gyttja 
(Nationalencyklopedin, 2011b). Dessa bildar tillsammans ett sedimentlager på bottnen av 
sjöar och vattendrag vilket gör att det blir allt grundare med tiden. I vanliga fall är detta en 
långsam process, och de bildade dy- och gyttjelagren blir ständigt omrörda i vattnet. Men vid 
ett näringsläckage av närsalter från exempelvis ett jordbruk ut i vattnet kan denna process 
accelereras.  

Vad som är den bakomliggande anledningen till att det uppstår ett näringsläckage kan bero på 
ett antal olika faktorer. Vid ett jordbruk kan det bland annat bero på markens lutning då 
näringsämnen läcker ut med vatten. Det vill säga om exempelvis en åkermark är svagt 
sluttande mot vattendraget kan det i sin tur leda till att det läcker ut en högre halt 
näringsämnen jämfört med en åkermark som ej sluttar. Var sedan den slutgiltiga depositionen 
sker beror på hur högt flödeshastigheten är hos vattnet, en aspekt som jordbruken starkt har 
påverkat i och med utdikning och uträtning av åar. Hur en å meandrar genom landskapet har 
stor betydelse för vattnets hastighet och residenstid (Christopherson, 2006). Vid varje kurva 
minskas hastigheten då all kraft förs till den yttre delen av kurvan och leder till erosion, 
tvärtemot den inre delen av kurvan där hastigheten sänks och en deposition uppstår. 

Som nämnts i en annan studie kan både fosfor och kväve fungera som begränsande faktor 
(Koerselman och andra, 1996). Men som nämnts tidigare så avgår en stor del av kvävet till 
gasform, binds till markpartiklar och lakas ur med vatten då vegetationen endast kan ta upp 50 
% av kvävet. Vegetationen kan likaså inte heller ta upp all fosfor och därmed binder mycket 
fosfor till markpartiklar. Men marken i området omkring Märstaån består av silt- och lerrika 
jordar vilket får till följd att marken har stor benägenhet att förlora fosfor via avrinnande 
vatten (Pansar, 2010).  

I en studie av Clarkson (1967) undersöks hur fosforkällor kan komma att påverka 
vegetationens torrvikt. Studien utfördes på olika arter av Agrostis (venar) där skillnaden i 
torrvikt uppmättes dels efter en bestämd tid av exponering samt vid varierande koncentration 
av fosfor. Resultatet visar att torrvikten hos vegetationen ökar med både exponeringstid och 
koncentration av fosfor. 

I en annan studie utförd av Rorison (1968) studeras responsen hos vegetation vid varierande 
koncentrationer av fosfor och hur det påverkar vegetationens torrvikt. I denna studie, 
tillskillnad från studien av Clarkson (1967), studerades istället ett antal varierande växtarter 
som alla har varierande förmåga för näringsupptag. Arterna som ingick i studien var 
Deschampsia flexuosa, Rumex acetosa, Urtica dioica och Scabiosa columbaria. Resultatet av 
studien visade att alla arterna fick en ökad torrvikt i takt med en ökad fosforkoncentration. 



 8 

3 Material och metod 
3.1 Igenväxning som indikator på näringsläckage 
Tidigare litteraturstudie har visat att det kan förekomma näringsläckage från bland annat 
jordbruk (Byström, 1998, Sällström, 2010). Det finns även tecken på samband mellan 
näringsläckage och ökad tillväxt hos vegetation (Clarkson, 1967, Rorison, 1968). Studien av 
Märstaåns näringstillstånd (Pansar, 2010) visar även att det förekommer förhöjda halter i 
vattnet av bland annat fosfor, samt förekomsten av föroreningar från enskilda avlopp (Persson 
och Widenmo, 2010). 

Med avseende på detta samband skulle en inventering av vegetationens igenväxningsgrad i 
vattenförekomsten kunna användas som en snabb och tidseffektiv metod för att kunna 
bedöma huruvida det råder en förekomst av näringsläckage i anslutning till vattnet. För att 
kunna utföra denna typ av inventering måste en förbestämd skala upprättas för att kunna 
klassificera graden av igenväxning. För att mera noggrant kunna bedöma huruvida 
igenväxningen beror på näringsläckage bör även andra faktorer iakttas som kan påverka 
vegetationens förmåga att växa i vattenförekomsten som undersöks. 

Graden av vegetationens igenväxning klassades enligt en skala (Tabell 1). Utöver detta 
studerades även beskuggningens påverkan genom att notera om det förekom någon 
igenväxning där vattnet var beskuggat. Vattnets hastighet studerades även genom att notera 
om vattenflödets hastighet försämrades i samband med meandring och om den sänkta 
hastigheten kunde uppvisa spår av ökad sedimentering genom förekomsten av igenväxning. 

Fältstudierna av Märstaån skedde under veckorna 37 och 38, 2009.  

Tabell 1. Skala som användes vid klassificering av igenväxningsgraden i vattnet. 

Klassificering Igenväxningsgrad 
Öppet Fri från vegetation 

Påbörjad igenväxning < 50 % igenväxt 

Igenväxning > 50 % igenväxt 

Tyvärr fanns det tre delar av Märstaån där studien inte kunde fortsätta på grund av stängsel 
(Figur 2). Den första delen är norra delen av Arlanda, den andra innan Kättsta och den tredje 
delen är genom BIC. 
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Figur 2. Karta över områden som inte kunde studeras. Illustration: Jan-Erik Kamperman, modifierad efter 
Vatteninformationssystem Sverige (2009). 

4 Resultat och diskussion 
Metoden som användes ledde till att det som studerades var graden av igenväxning i ån, om 
beskuggning av vattnet förhindrar att vegetation växer i vattnet samt om meandring påverkar 
flödets hastighet tillräckligt för att påverka sedimentationsförmågan.  

Vid de punkter vid vattnet där det fanns träd som beskuggade förekom det ingen igenväxning 
eller pågående igenväxning. Detta resultat gällde för alla punkter där det fanns träd som 
beskuggade vattnet. 

Resultatet för meandringen är att flödeshastigheten ser ut att påverkas av meandringsgraden 
hos ån. Där ån hade uträtade delar kunde en klar ökning i vattnets hastighet upptäckas, och 
efter enstaka kurvor såg det till synes ut som att hastigheten sänktes. Men att 
flödeshastigheten till synes ser ut att vara lägre kan även bero på åns formation, exempelvis 
att ån var djupare eller bredare. Ett annat resultat som kan ligga till stöd att hastigheten 
sänktes var att Phragmites australis ofta växte efter kurvor i vattnet och inte vid uträtade delar 
av ån. Vid mätstationen i Steningedalen mättes år 2008 en genomsnittlig flödeshastighet på 8 
l/s*km2 (Pansar, 2010). 

Resultaten över igenväxningsgraden redovisas i figur 3a och 3b, samt tabell 2. 
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Figur 3a. Karta över Märstaåns igenväxningsgrad från Horssjön till södra Kättsta. Illustration: Jan-Erik 
Kamperman, modifierad efter Vatteninformationssystem Sverige (2009). 

 
Figur 3b. Karta över Märstaåns igenväxningsgrad från södra Kättsta till Steningebadet. Illustration: Jan-Erik 
Kamperman, modifierad efter Vatteninformationssystem Sverige (2009). 
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Tabell 2. Resultat över igenväxningsgraden i Märstaån. 

Klassificering Andel (%) Längd (km) 
Öppet 33 % 4,22 km 

Påbörjad igenväxning 30 % 3,84 km 

Igenväxning 20 % 2,56 km 

Okänt 17 % 2,18 km 

 

Eftersom det nästan är omöjligt att med denna inventeringsmetod kunna utesluta vilka 
jordbruk som låg bakom näringsläckaget vid ett specifikt område då utsläppen är diffusa 
behandlades jordbruk som en enhet, dvs. som en utsläppskälla. Istället studerades hur ofta 
spår av utsläpp uppträder samt vad som tycks styra var igenväxningen uppstår med vikt på 
hur beskuggning och meandring påverkar. 

Det förekom många punkter längs Märstaån med igenväxning och totalt av hela ån var 20 % 
igenvuxet. De flesta punkter där igenväxning och även påbörjad igenväxning förekom var i 
anslutning till jordbruket (Figur 4a och 4b). 

   
Figur 4a (vänster) och 4b (höger). Exempel på pågående- (4a) och igenvuxna (4b) delar i Märstaån. Bilder tagna 
av Jan-Erik Kamperman, 2009-09-10. 

Resultaten pekar på att denna metod inte går att använda för att med noggrannhet kunna peka 
ut, eller dra slutsatser om, vilka utsläppskällor som egentligen finns. Resultaten från 
fältarbetet gör det ändå frestande att spekulera kring om det kan finnas näringsläckage i 
anslutning till Märstaån, vilket skulle kunna vara resultatet från diffusa utsläpp från 
exempelvis jordbruken. Under fältarbete hittades inga tydliga tecken på direkta punktutsläpp. 

Anledningen till att metoden varken är lämplig eller att man kan påvisa några resultat där 
några definitiva slutsatser kan dras beror delvis på att det är svårt att, som tidigare nämnts, 
finna vilka de egentliga utsläppskällorna är då det antagligen är diffusa utsläpp som påverkar 
vattnet i Märstaån mest i dagsläget. Resultaten som erhålls kan endast användas som grund 
för att vidare kunna spekulera kring vad som kan vara de bakomliggande effekterna, men inte 
dra definitiva slutsatser. Den andra anledningen till tveksamheten av denna metod är att de 
resultat som fås ur denna inventering endast är baserade på inventerarens personliga 
bedömning och åsikter, vilket gör det lätt att resultaten blir feltolkade. Förvisso hade det 
upprättats en skala för hur igenväxningsgraden av vegetationen skulle tolkas i fält, men 
tolkningen sker ändå utifrån inventerarens egna åsikter. Syftet med arbetet var att bepröva om 
denna metod kan användas för att se om det går att på ett snabbt och tidseffektivt sätt se om 
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det råder någon form av näringsläckage i vattenförekomsten Märstaån. Detta resultat kan man 
tyvärr inte fullt ut påstå sig ha uppfyllts då det framkommer att de punkter med igenvuxen 
vegetation i vattnet inte nödvändigtvis behöver betyda att det är resultat av näringsläckage 
utan kan t.ex. bero på att det helt enkelt finns grundare delar i ån där vegetationen lättare kan 
växa. 

Ett resultat som stödjer detta är att det ofta fanns P. australis efter kurvor där 
vattenhastigheten till synes såg ut att vara lägre. Det skulle kanske vid första anblick kunna gå 
att tro att P. australis kan växa här på grund av förhöjda fosforhalter i vattnet till följd av 
näringsläckage. Men en studie har visat att P. australis tillväxt ej påverkas av fosforhalter 
vilket skulle vara ännu en anledning att tro att det är andra faktorer som har större påverkan 
på vegetationstillväxten än näringsläckage (Shu och andra, 2011).  

Vid Länsstyrelsens undersökning av näringstillståndet hos Märstaån mättes även 
fosforhalterna i vattnet (Pansar, 2010). Under mätningen som gjordes år 2008 uppmättes en 
total fosforhalt på 130 µg/l. Det motsvarar en koncentration på 4,19 * 10-6 mol/l. Från studien 
av Rorison (1968) framgår det att en fosforkoncentration på 10-6 mol/l kan ge en ökad tillväxt 
i vegetationens torrvikt. Utifrån detta kan slutsatsen dras att den fosforhalt som råder i 
Märstaån kan ge upphov till en ökad tillväxt hos vegetationen, och tillslut även ge upphov till 
en igenväxning i vattnet.  

Trots att metodens resultat bör granskas kritiskt kan den ändå användas för att kunna bilda sig 
en enklare uppfattning över hur statusen av vattenförekomsten ser ut att vara. Fast än man inte 
direkt kan uttala sig om vilka källor som finns inom det inventerade området kan det ändå 
finnas förslag på förebyggande åtgärder för att förhindra att det uppkommer eller förminskar 
effekten av näringsläckage. 

En anledning till att det skulle kunna finnas ett näringsläckage från jordbruken kan ha att göra 
med att åkermarken ligger precis intill vattnet. Större delen av alla jordbruk som angränsade 
mot Märstaån låg mindre än 1 m ifrån vattnet. För att motverka läckage skulle en skyddszon 
kunna skapas mellan åkermarken och vattnet. Ägare av jordbruksmarker kan rekommenderas 
och stimuleras till att upprätta en skyddszon som sträcker sig från 6 m till 20 m från vattnet 
och är minst 200 m lång då det ger de rätt att söka miljöstöd från länsstyrelsen  
(Svenska Jordbruksverket, 1997). Denna skyddszon skulle ge mera jord mellan vattnet och 
den näringsrika åkermarken som därmed kan fungera som en buffert och minska läckaget av 
närsalter. 

Värt att nämna är att Vattenmyndighetens klassificering av Märstaån är bristfällig då de 
uteslutit tillrinningsområden som ansluter till Märstaån. Halmsjöbäcken som rinner från 
Halmsjön mitt i Arlanda ansluter till Märstaån söder om Måby (Figur 3b). Eftersom denna 
bäck rinner rätt igenom Arlanda kommer det föroreningar och utsläpp denna väg (Engblom 
och Lingdell, 2008). Arlanda har under de senaste åren visserligen förbättrat sina åtgärder för 
minskade utsläpp avsevärt, men det finns alltid en risk för läckage. Den korta sträcka av 
Märstaån som ligger mellan punkten där Halmsjöbäcken ansluter och punkten där 
Odensalabäcken ansluter var vattnet grumligt (Figur 5). Källan till detta var oklart, men i 
första hand skulle skulden kunna falla på jordbruket där vattnet rinner igenom innan det når 
Måby. Den andra källan kan vara från Halmsjöbäcken. Men inga definitiva slutsatser dras. 



 13 

 
Figur 5. Karta över åsträckan mellan Halmsjöbäcken och Odensalabäcken. Illustration: Jan-Erik Kamperman, 
modifierad efter Vatteninformationssystem Sverige (2009). 

Likaså gäller för Odensalabäcken som ansluter till Märstaån norr om BIC (Figur 3b). Denna 
bäck rinner genom ett antal jordbruk och risken finns att vattnet kan samla på sig en hög dos 
av närsalter som läckt ut i vattnet. Även ägarna till dessa jordbruk kan rekommenderas och 
stimuleras till att upprätta skyddszoner till vattnet för att motverka läckage av närsalter.  

Enligt Vattenmyndighetens klassificering av Märstaån hänvisar de att Märstaån rinner genom 
BIC och vidare mot Märsta centrum där vattnet pumpas upp artificiellt och rinner genom en 
anlagd bäck och ankdamm för att tillslut rinna igenom Steningedalen. Vad som inte 
framkommer är att detta vatten egentligen bara är en bråkdel av allt vatten som runnit från 
Märstaån genom Måby. Efter Måby delas vattnet upp och endast en mindre del fortsätter 
vidare mot BIC (25 % enligt uppskattning). Majoriteten av allt vatten rinner in i den stora 
kulverten och rinner sedan under jord mot Steningedalen och ansluter Märstaån vid 
våtmarken.  

Alla dessa tre punkter som nu tagits upp (Halmsjöbäcken, Odensalabäcken och 
Vattendelningen vid Måby) samt Rosersbergsbäcken (då bäcken rinner igenom Brista 
kraftvärmeverk) bör i fortsättningen ingå i Vattenmyndighetens klassificering av Märstaån för 
att ge en mer korrekt bild av vad som påverkar vattnet. 

Ingen igenväxning eller pågående igenväxning i vattnet hittades när det fanns träd som gav 
skugga. En möjlig åtgärd för att minska igenväxningen i vattnet skulle alltså kunna vara att 
plantera träd, förslagsvis vårtbjörk, Betula pendula, och klibbal, Alnus glutinosa, intill vattnet. 
Dessa arter kan växa i fuktiga miljöer och har förmågan att bilda stora krontäcken som ger 
beskuggning på marknivå (Mossberg och Stenberg, 2003).  

Resultaten för meandringen visade att det till synes såg ut att påverka vattnets flödeshastighet. 
Desto mer vattnet får meandra, desto lägre blir hastigheten vilket leder till ökad deposition. 
Tyvärr är idag majoriteten av Märstaån uträtad och inte särskilt meandrande vilket skulle 
medföra att mycket att de närsalter som läcker förs vidare med vattnet och får inte någon 
chans att deponeras förens i Mälaren. En åtgärd för att minska detta skulle vara att öka 
meandringen. Ett problem med detta är bara att den sänkta hastigheten även tycks gynna 
igenväxning. Förslagsvis kan en eventuell åtgärd vara att Märstaåns meandring ökas samtidigt 
som plantering av B. pendula och A. glutinosa utförs för att motverka igenväxningen.  
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Sigtuna kommun har redan infört åtgärder för att minska belastningen av näringsläckage då 
man byggde ut ett område med vattendammar som är tänkt att naturligt rena vattnet i 
Steningedalen (Figur 6) (Sigtuna Kommun, 2009c). Denna har till viss del hjälpt till att 
minska halterna av närsalter i vattnet. Förbättringsarbetet pågår men det går alltid att införa 
ytterligare åtgärder för att minska övergödningen. Våtmarken fyller inte enbart ett 
vattenrenande syfte utan fungerar även som boplats för många insekts- och fågelarter och 
annan flora och fauna vilket därmed gynnar den biologiska mångfalden. 

 

Figur 6. Steningedalens våtmark. Bild tagen av Jan-Erik Kamperman, 2009-09-18. 

Denna lösning är mycket gynnsam i miljöperspektiv då den dels fyller ett reningssyfte av 
vattnet samtidigt som det gynna den biologiska mångfalden och dessutom är gynnsam för 
rekreativa aktiviteter för människor, exempelvis fågelskådning. 

Vad beträffar vattendammar kan åtgärder för att effektivisera nuvarande dammar utföras. Idag 
ligger två vattendammar i anslutning till Märstaån, men det är bara våtmarken vid 
Steningedalen som är avsedd för vattenrening. Problemet är att reningseffektiviteten inte är 
tillräckligt effektiv (G. Strinning, muntlig inf.).  

När vattnet stannar upp i dammar och närsalter och andra utsläpp börjar sedimentera på 
bottnen bildas gyttja. I denna gyttja binds sedan bland annat fosfor effektivt och minskar 
halten av fosfor i vattnet snabbt. Men problemet är att gyttjan bara har en begränsad 
mättningsgrad av fosfor, och om denna halt överskrids riskeras det att all fosfor som sitter 
bundet i gyttjan frigörs och släpps lös i vattnet. Då får vattnet alltså under kort tid en drastiskt 
förhöjd fosforhalt vilket kan ha förödande konsekvenser. Regelbunden skötsel och 
borttagande av sediment innan de är mättade bör utföras, så att riskerna för ett massutsläpp av 
fosfor minskar. Enligt egna observationer är flödeshastigheten för hög i vattnet vilket bidrar 
till att färre närsalter kan bindas och tas upp. Förslagsvis bör det planteras in växter för att 
bromsa flödeshastigheten hos vattnet. Vatten- och avloppavdelningen hos Sigtuna kommun 
har i skrivande stund projekterat och beställt in skärmar som ska sättas upp i vattnet för att 
minska flödeshastigheten.  

Vattendammarna vid Måby vattenpark (Figur 7) är idag inte avsedda för vattenrening men 
kanske skulle kunna byggas om på samma sätt som dammarna vid Steningedalen.  
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Om större delen av allt vatten pumpas upp och rinner genom vattenparken bör detta kunna ge 
en förbättring av vattenkvalitén. 

 
 

Figur 7. Måby vattenpark. Bild tagen av Jan-Erik Kamperman, 2009-09-15. 

Ett annat alternativ är att använda energiskog för att rena vattnet. Tre kommuner i Skåne, 
Bromölla, Kvidinge (Åstorps kommun) och Kågeröd (Svallövs kommun), använder idag 
korgvide, Salix viminalis, energiskog, som markfilter för att rena deras avloppsvatten 
(Andersson och Andersson, 2000).  

Fördelarna med att använda energiskog som markfilter är att de har en enormt bra förmåga att 
ta upp näringsämnen från marken, och då de ständigt växer kan de ta till sig höga mängder 
närsalter och kväve.  

Ur vattenresursaspekt är detta ett väldigt bra alternativ då vattnet nu används för att bevattna 
och bidra med närsalter till energiskogen och därmed slösas det inte med grundvatten. Ur ett 
miljömedvetet perspektiv är denna lösning inte bara bra genom att vattnets närsaltshalter 
minskas utan att energiskogen även kan utnyttjas till miljövänlig energi. Detta är precis vad 
som görs i Svallövs kommun, där man skördar skogen och förbränner den. Energin används 
sedan för att värma bostäder i kommunen (Agrobränsle och andra, 2009). 

Att bygga ut en helt ny park endast avsedd för rening med energiskog kan bli komplicerat på 
grund av platsbrist. Men det skulle kunna vara en idé att se över om det går att plantera ett 
energiskogsbestånd med Salix sp. vid Steningedalens dammar. Här skulle skogen kunna 
komma i kontakt med, rena och försäkra att vattnet som rinner ut i Mälaren är så rent och fritt 
från närsaltsöverskott som möjligt. Men ett problem med den här iden är att det kan komma 
att finnas en risk att det blir en ökad igenväxning av Steningedalen, och kanske att det rent av 
blir en sumpmark, vilket inte skulle gynna t.ex. friluftslivet i området. 

Sigtuna kommun skulle inte enbart gynnas av reningskapaciteten hos energiskogen, utan den 
skulle även kunna användas vid förbränning vid Brista kraftvärmeverk som idag förbränner 
träflis (Fortum, 2009). 
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5 Slutsats 
Det finns problem med att dra slutsatser genom att endast använda denna metod för att 
indikera diffusa utsläpp av närsalter. Den främsta anledningen är att igenväxning av 
vattendrag även kan bero på andra saker som exempelvis att det vid vissa områden blir 
grundare vilket leder till att vegetation lättare kan växa eller att flödeshastigheten är sänkt på 
grund av meandring vilket i sin tur leder till att vegetationen lättare kan växa. Dessutom går 
det inte att bestämma exakt varifrån vissa näringsläckage kommer, dvs. diffusa utsläpp, 
medan det kan vara lättare att finna punktutsläppskällor. 

Framtida studier av diffusa utsläpp av närsalter bör inte anpassas på endast igenväxning. 
Förslagsvis bör kemiska analyser av vattnet göras intill punktkällorna i området samt vid fler 
mätstationer i Märstaån. Det kan även vara intressant att mäta närsaltshalten i sedimentet i 
anslutning till misstänkta utsläpp. 
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