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Sammanfattning 

 

Säbyviken är en mindre vik som utgör en del av Björnöfjärdens viksystem på Ingarö i 

Stockholms skärgård. Säbyviken har idag svåra övergödningsproblem med relaterade 

tillstånd såsom syrebrist, bottendöd och algblomningar. Nära hälften av Säbyvikens 

bottnar lider idag av syrebrist och dessa frigör idag stora mängder fosfat som tidigare 

varit bundet till sedimenten. För att kunna reducera övergödningen i Säbyviken är det 

nödvändigt att kartlägga de källor som orsakar övergödningen. Syftet med denna 

uppsats är att undersöka näringsämnestillskottet från externa källor (tillflöden) samt 

interna källor (sedimenten) till den övergödda Säbyviken, med hjälp av egna 

flödesmätningar, uppskattade flöden från SMHI och koncentrationsmätningar av 

näringsämnen i tillflödena och i Säbyviken från BalticSea2020. Beräkningar av det 

interna fosfatutsläppet från de syrefria sedimenten i Säbyviken gjordes utifrån ökningen 

av fosfat i bottenvattnet under språngskiktet. Resultaten visar att massflödet av fosfat 

från de externa källorna är cirka 200 kg/år och massflödet från de interna källorna är 

mellan 140 kg/år och 220 kg/år, där de beräknade interna fosfatutsläppen är i samma 

storleksordning som tidigare studier visat i olika delar av Östersjön. Resultaten tyder på 

att massflödet av fosfat från de externa och de interna källorna är i samma 

storleksordning, dock bidrar de externa källorna även med andra näringsämnen såsom 

totalkväve och totalfosfor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lisa Sjöholm 

2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Övergödning av Säbyviken, Ingarö: Näringsämnestillförsel från externa och interna källor 

 

3 
 

Innehåll 

1. Introduktion ............................................................................................................................... 5 

1.1 Syfte och frågeställning ....................................................................................................... 6 

2. Bakgrund ................................................................................................................................... 6 

2.1 Övergödningsproblematiken .............................................................................................. 6 

2.2 Syrekoncentrationer ........................................................................................................... 8 

3. Platsbeskrivning ........................................................................................................................ 9 

3.1 Östersjön ............................................................................................................................. 9 

3.2 Säbyviken .......................................................................................................................... 10 

4. Metoder ................................................................................................................................... 11 

4.1 Flödesmätningar ............................................................................................................... 12 

4.2 Kalibrerade flöden ............................................................................................................. 13 

4.3 Massflödesberäkning ........................................................................................................ 13 

4.4 Utsläpp från sedimenten................................................................................................... 14 

5. Resultat.................................................................................................................................... 15 

5.1 Flöden ................................................................................................................................ 15 

5.2 Koncentrationer i utloppen ............................................................................................... 18 

5.3 Massflöde till Säbyviken .................................................................................................... 19 

5.4 Koncentrationer av näringsämnen i Säbyviken ................................................................. 21 

5.5 Interna källor ..................................................................................................................... 22 

6. Diskussion ............................................................................................................................... 24 

6.1 Flöden ................................................................................................................................ 24 

6.2 Koncentrationer av näringsämnen.................................................................................... 24 

6.3 Massflöden från externa källor ......................................................................................... 25 

6.4 Näringsämnen i Säbyviken ................................................................................................ 26 

6.5 Interna källor ..................................................................................................................... 26 

6.6 Effekter på Säbyviken ........................................................................................................ 28 

6.7 Östersjön ........................................................................................................................... 29 

7. Slutsats .................................................................................................................................... 30 

8. Källor ...................................................................................................................................... 31 

Appendix ..................................................................................................................................... 34 

 

 



Lisa Sjöholm 

4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Övergödning av Säbyviken, Ingarö: Näringsämnestillförsel från externa och interna källor 

 

5 
 

1. Introduktion 

Övergödning är idag ett hett vetenskapligt debattämne där bland annat oenighet kring 

orsaker och åtgärder skapar stora diskussioner. Övergödning innebär överskott av 

näringsämnen i förhållande till naturliga nivåer, där främst kväve (N) och fosfor (P) har 

en tendens att skapa ökad primärproduktion i vattenmiljöer (Zillén et al., 2008; Davie, 

2008; Lukawska-Matuszewska och Burska, 2011). Överskott av näringsämnen har 

förekommit i alla tider i akvatiska miljöer, trots detta var det först under 1800-talet 

övergödning började ses som ett stort miljöproblem (de Jonge et al., 2002). 

Övergödning är en naturlig process som ingår i både kväve- och fosforcykeln och som 

kan orsakas av ett antal olika faktorer, både naturliga och antropogena (Jonsson och 

Carman, 1994; de Jonge et al., 2002). Den senaste tiden har dock de antropogena 

näringsutsläppen ökat, vilket bidragit till mer utbredd övergödning (Davie, 2008).  

Landbaserade källor bidrar idag med över hälften av den näring som når hav och 

vattendrag (HELCOM, 2007) och det finns två typer av dessa, diffusa källor samt 

punktkällor (de Jonge et al. 2002; Blomqvist och Rydin, 2009; Naturvårdsverket, 2004; 

HELCOM, 2007; ECOLOOP AB, 2012). Diffusa källor innefattar de näringsämnen som 

läcker från marken och sedan transporteras till de övergödda områdena (HELCOM, 

2007; Naturvårdsverket, 2004), exempel på sådana källor är jordbruk och skogsmark 

(Naturvårdsverket, 2004; ECOLOOP AB, 2012). Punktkällor består av utsläpp direkt 

till det övergödda området från exempelvis industrier, reningsverk och andra 

verksamheter (de Jonge et al. 2002; Blomqvist och Rydin, 2009; Naturvårdsverket, 

2004; ECOLOOP AB, 2012). Utsläpp av kväveoxid till atmosfären (HELCOM, 2007) 

och användning av fossila bränslen (Diaz och Rosenberg, 2008) bidrar också till 

övergödning i vattenmiljöer. I vissa fall, vid utbredd syrebrist, kan även sedimenten 

fungera som en fosforkälla (Blomqvist och Rydin, 2009). Till följd av ökade 

näringsförhållanden och övergödning tillkommer ett antal allvarliga tillstånd såsom 

syrebrist, bottendöd och algblomningar.  

Övergödning är ett snabbt växande problem i Östersjön, som har gått från att på 1800-

talet varit ett näringsfattigt och friskt hav, till att nu vara ett av de mest förorenade 

haven i världen (Jonsson och Carman, 1994; Zillén et al., 2008; HELCOM, 2007). Från 

1960 till idag har det i Östersjön skett en fyrfaldig ökning av utbredningen av syrefria 

bottnar (Zillén et al., 2008) och omfattningen av syrebrist och bottendöd är idag på en 

nivå som aldrig tidigare uppmätts (Andersson och Hansson, 2012; Hansson et al., 

2011). Vid syrebrist frigörs fosfor som tidigare varit bundet i sedimenten, vilket bidrar 

till ytterligare övergödning (Reissmann et al., 2009; Conley et al., 2009; Diaz och 

Rosenberg, 2008; Andersson och Hansson, 2012; Hansson et al., 2011; Blomqvist och 

Rydin, 2009; Bydén et al., 2003; Davie, 2008; Naturvårdsverket, 2004).  

HELCOMs (The Helsinki Commission) mål är att återställa Östersjön till det 

näringsfattiga och friska hav som det en gång var. I detta ingår bland annat att uppnå 

naturliga nivåer av näringsämnen och algblomningar samt naturliga syrenivåer 

(HELCOM, 2007). Diaz och Rosenberg (2008) anser att det är orealistiskt att återgå till 

för-industriella halter av näringsämnen i haven, men att kraftigt minskade utsläpp av 

näringsämnen dock är nödvändigt för att reducera övergödningen och syrebristen (Diaz 

och Rosenberg, 2008). Förbättrade reningsverk, minskat eller förändrat jordbruk, mer 

utbredd användning av kommunalt vatten och avlopp och minskade utsläpp till 
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atmosfären (HELCOM, 2007) är åtgärder som idag skulle behöva vidtas för att minska 

övergödningen i Östersjön.  

För att minska övergödningen och relaterade tillstånd i Östersjön är det nödvändigt att 

minska koncentrationen av fosfor i vattnet (Conley et al., 2009). På grund av dagens 

stora utbredning av syrebrist och bottendöd i Östersjön är den naturliga bindningen av 

fosfor till sedimenten reducerad (Blomqvist och Rydin, 2009). Även om all extern 

tillförsel av näringsämnen skulle upphöra omedelbart, skulle mängden löst fosfor i 

vattenmassan minska långsamt (Blomqvist och Rydin, 2009) på grund av fortsatt 

fosforutsläpp från sedimenten som kan pågå upp till decennier efter den externa 

tillförseln från land upphört (Naturvårdsverket, 2004). 

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att undersöka näringsämnestillskottet från externa samt 

interna källor till den övergödda Säbyviken på Ingarö med hjälp av egna 

flödesmätningar i dess tillrinningsområde, uppskattade vattenflöden från SMHI och 

koncentrationsmätningar av näringsämnen i tillrinningsområdet samt i Säbyvikens yt- 

och bottenvatten från BalticSea2020. Detta förväntas öka den generella förståelsen för 

olika källors relativa bidrag till konstaterade miljöproblem såsom syrebrist, bottendöd 

och algblomningar. En sådan förståelse är grundläggande för att utvärdera åtgärder som 

kan minska miljöproblemen.  

Stiftelsen BalticSea2020 arbetar med projektet Levande Kust vars mål är att konkret och 

snabbt minska övergödningen i Säbyviken. För att kunna åtgärda problemen med 

övergödning är det nödvändigt att kartlägga de källor som orsakar övergödningen 

(Bydén et al., 2003). De huvudfrågor som behandlas i uppsatsen är: 

 Vilka är huvudkällorna för tillskott av näringsämnen till Säbyviken? Interna 

eller externa källor? 

 Vilka är dess effekter på Säbyviken? 

 Hur kan övergödningen på effektivast sätt reduceras? 

2. Bakgrund 

Först behandlas här den generella övergödningsproblematiken och dess orsaker. 

Därefter behandlas övergödningssituationen i Östersjön för att sedan fokusera mer på 

problematiken i Säbyviken på Ingarö i Stockholms skärgård. 

2.1 Övergödningsproblematiken 

Kväve förekommer i vatten i ett antal olika former, där kvävgas (N2) är den vanligaste 

(Bydén et al., 2003). Därefter återfinns kvävet i form av nitrat, organiskt bundet kväve, 

ammonium och nitrit (Bydén et al., 2003; Davie, 2008). Utsläpp av kväve kan komma 

från avlopp, jordbrukens gödningsmedel, avfall från djur och från luftföroreningar 

(Davie, 2008). Enligt Rosenberg et al. (1990) kommer i vissa fall hälften av det kväve 

som återfinns i vattnet ursprungligen från atmosfären, eller tillförs vattnet via 

kvävefixering. Kväve används av alla primärproducenter i produktionen av klorofyll 

(Davie, 2008), vilket senare vid nedbrytning av organiskt material frigörs (Bydén et al., 

2003). Totalkväve (Tot-N) avser all kväve som både finns löst, bundet, oorganisk samt 
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organiskt, däremot ingår inte kvävgas (Bydén et al., 2003). Koncentrationen av 

totalkväve mäts i enheten µg/l (Bydén et al., 2003) och varierar enbart lite under året 

(Matthäus och Franck, 1992; Bydén et al., 2003) och är därför en bra variabel att 

bestämma övergödningsgraden i en vattensamling (Bydén et al., 2003).  

Fosfor är ett näringsämne som är nödvändigt för alla levande organismer och brukas i 

organismers energiomsättning (Bydén et al., 2003; Nausch och Nausch, 2011). Fosfor 

förekommer i vatten i många former där löst fosfor, fosfat, globalt sett är den vanligaste 

och den enda fosfortypen som primärproducenter kan utnyttja (Bydén et al., 2003; 

Nausch och Nausch, 2011; Davie, 2008). Fosfor är enligt Davie (2008) och 

Naturvårdsverket (2004) den största bidragande faktorn till övergödningsproblem idag. 

Hela 90 % av fosforn som återfinns i vattnet kommer enligt Rosenberg et al. (1990) från 

landbaserade källor. Fosfor tillförs ytvattnet främst via avrinning och utsläpp från land, 

vilket till viss del regleras av nederbördsmängd och flödet (ECOLOOP AB, 2012), samt 

via nedbrytning av organiskt material och uppvällning av fosforrikt djupvatten (Bydén 

et al., 2003). Nästan all fosfor som når en vattensamling stannar inom ekosystemet som 

löst i vattenmassan eller som ackumulerat i sedimenten (Hille et al., 2005). 

Totalfosfor (Tot-P) är summan av allt löst samt partikulärt bundet, organiskt och 

oorganiskt fosfor och mäts i enheten µg/l (Bydén et al., 2003). Koncentrationer av 

totalfosfor varierar mycket under ett år och beror på typ av vattenområde, årstid och 

påverkan från omgivningen (Bydén et al., 2003). Eftersom fosfor tas upp av 

primärproducenter, vilka lever i ytvattnet, är fosforhalten där låg under 

produktionsperioden (Bydén et al., 2003; Naturvårdsverket, 2004). Detta bidrar till att 

det är störst variationer av näringshalter vid ytan, medan förändringarna är begränsade i 

bottenvattnet (Bydén et al., 2003). I bottenvattnet är fosforkoncentrationerna ofta höga 

eftersom fosfor frigörs när döda organismer bryts ner (Bydén et al., 2003; 

Naturvårdsverket, 2004). Klassificering av näringstillstånd av totalkväve och totalfosfor 

i sötvatten presenteras i tabell 1 nedan. 

 

Tabell 1. Klassificering av näringstillstånd i sötvatten av totalkväve och totalfosfor. 

Modifierad från Bydén et al., 2003. 

Benämning Totalfosfor 

(μg/l) 

Totalkväve 

(μg/l) 

Låga koncentrationer ≤ 12,5 ≤ 300 

Måttligt höga 

koncentrationer 

12,5 - 25 300 - 625 

Höga koncentrationer 25 - 50 625 - 1250 

Mycket höga 

koncentrationer 

50 - 100 1250 - 5000 

Extremt höga 

koncentrationer 

> 100 > 5000 
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2.2 Syrekoncentrationer 

Övergödning skapar mer primärproduktion som bidrar till ökad nedbrytning av 

organiskt material, vilket i sin tur kan skapa syrebrist och bottendöd om 

vattencirkulationen är dålig (Diaz och Rosenberg, 2008; de Jonge et al., 2002; 

Lukawska-Matuszewska och Burska, 2011; Hille et al., 2005). När syrehalten (O2) 

understiger två milliliter per liter (ml/l), anses ett område vara i akut syrebrist (Diaz och 

Rosenberg, 2008; Conley et al., 2009; Gustafsson et al., 2009; Bydén et al., 2003; 

Rosenberg et al., 1990; Zillén et al., 2008) och syrebehövande organismer antingen flyr 

eller dör (Diaz och Rosenberg, 2008; Hille et al., 2005; Hansson et al., 2011). Mycket 

av det syre som återfinns i vatten kommer ursprungligen från atmosfären, men syre 

tillförs även via växters fotosyntes (Bydén et al., 2003). Förbrukning av syre sker via 

biologisk eller kemisk nedbrytning (Bydén et al., 2003). Utbredningen av syrebrist 

varierar med årstiderna, där störst utbredning inträffar under sommaren alternativt 

hösten (Bydén et al., 2003), efter den årliga blomningen av plankton (Diaz och 

Rosenberg, 2008). Vid denna tid är vattnet som varmast, skiktningen av vattenmassan 

som störst och nedbrytningen av organiskt material förhöjd, vilket bidrar till expansion 

av syrefria områden (Diaz och Rosenberg, 2008).  

Vid syrerika förhållanden har fosfor en tendens att adsorberas på diverse partiklar som 

bl.a. järnpartiklar (Hille et al., 2005; Naturvårdsverket, 2004), vilket årligen begraver ca 

tio procent av bottenvattnets fosfor (Bydén et al., 2003). Fosfor tillkommer även 

sedimenten via sedimentation av plankton (Rydin et al., 2011; Hille et al., 2005; Bydén 

et al., 2003). Normalt ses sediment som en fosforsänka, dvs. att den upptar mer fosfor 

än den avger (Naturvårdsverket, 2004). I kraftigt övergödda områden med syrebrist ses 

dock sedimenten som en fosforkälla (Naturvårdsverket, 2004). Vid syrebrist tappar 

järnet sin fosforbindande förmåga, vilket leder till att fosfor frigörs från sedimenten 

(Rydin et al., 2011; Reissmann et al., 2009; Conley et al., 2009; Diaz och Rosenberg, 

2008; Hille et al., 2005; Andersson och Hansson, 2012; Hansson et al., 2011; Blomqvist 

och Rydin, 2009; Bydén et al., 2003; Davie, 2008; Naturvårdsverket, 2004).  

Den halt fosfor som frigörs från sedimenten vid syrebrist är enligt Conley et al. (2009); 

Rydin et al. (2011) samt Gustafsson et al. (2009) i vissa fall större än de antropogena 

utsläppen. Balansen mellan fosfor i vattenmassan och i sedimenten beror till stor del på 

syreförhållandena i området (Naturvårdsverket, 2004). Mängden fosfor som ett 

sediment kan uppta beror även på temperatur, salinitet (salthalt), pH och sedimentets 

kemiska sammansättning, likaså beror mängden fosfor som avges från ett sediment på 

vattentemperatur och pH (Lukawska-Matuszewska och Burska, 2011).  

Under sommaren bildas ett säsongsbetonat temperatursprångskikt (termoklin) som 

reducerar omblandning av vattenmassan och försvårar transport av fosfat från 

sedimenten till ytvattnet (Reissmann et al., 2009; BalticSea2020, 2013). Under vintern 

avtar detta språngskikt och omblandning av vattenmassan ökar återigen (Reissmann et 

al., 2009; BalticSea2020, 2013). Fosforutsläpp från sedimenten leder vid svag skiktning 

till ökad primärproduktion (Hansson et al., 2011; Reissmann et al. 2009; Rydin et al., 

2011) samt ökad nedfällning av organiskt material till bottnarna vilket i sin tur bidrar till 

vidare syrebrist och övergödning (Conley et al., 2009; Diaz och Rosenberg, 2008; 

Andersson och Hansson, 2012; Naturvårdsverket, 2004; BalticSea2020, 2013). 

Övergödningen har idag skapat en allvarlig miljösituation i Östersjön med höga halter 

näringsämnen, expanderande områden av syrebrist och bottendöd samt återkommande 

plankton- och algblomningar. 
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3. Platsbeskrivning 

3.1 Östersjön 

Östersjön är ett av världens största brackvattenhav (Zorita och Laine, 2000) med ett 

begränsat vattenutbyte med Västerhavet (Reissmann et al., 2009; Zillén et al., 2008; 

Hansson et al., 2011; Gustafsson et al., 2009). Sötvatten tillkommer främst via 

nederbörd samt vattendrag som mynnar ut i Östersjön (Zorita och Laine, 2000). 

Avrinningsområdet för Östersjön är ca 4 gånger så stort som själva havet och 

tillrinningen av sötvatten är relativt stort (Zillén et al., 2008). Dessa förhållanden skapar 

ett salthalts-språngskikt i Östersjön som reducerar omblandning av vattenmassan 

(Reissmann et al., 2009; Diaz och Rosenberg, 2008; Rosenberg et al., 1990; Hansson et 

al., 2011; Gustafsson et al., 2009; Zillén et al., 2008). Vattenskiktet över salthalts-

språngskiktet (haloklinen) syresätts från atmosfären och omblandningen inom skiktet är 

stort (Hansson et al., 2011) och detta vatten är i Östesjön ofta mättat med syre (Bydén et 

al., 2003). I det saltrika vattenskiktet under haloklinen är omblandningen dock mycket 

begränsad (Diaz och Rosenberg, 2008; Reissmann et al., 2009; Gustafsson et al., 2009), 

vilket har bidragit till uppkomst av syrebrist och bottendöd (Diaz och Rosenberg, 2008; 

Bydén et al., 2003; Andersson och Hansson, 2012; Hille et al., 2005). Dessa unika 

förhållanden bidrar till att Östersjön är mycket känslig för ökad belastning av 

näringsämnen (Naturvårdsverket, 2004). 

Geologiska arkiv tyder på att Östersjön har genomgått ett antal miljöförändringar de 

senaste 16 000 åren med periodvis syrebrist (Zillén et al., 2008). Syrebrist i Östersjöns 

bottenvatten har påträffas ända sedan havets omvandling från sötvatten till brackvatten, 

vilket bidrog till uppkomst av en permanent haloklin, för ca 8000 år sen (Zillén et al., 

2008; Gustafsson et al., 2009). Östersjön har gått från att på 1800-talet varit ett 

näringsfattigt och friskt hav, till att nu vara ett av de mest förorenade haven i världen 

(Jonsson och Carman, 1994; Zillén et al., 2008; HELCOM, 2007). Det har sedan tidigt 

1900-tal skett en ökning av tillförsel av näringsämnen till Östersjön (Reissmann et al., 

2009; Andersson och Hansson, 2012). Hela 95% av fosforn samt 75% av kvävet tillförs 

Östersjön via floder eller andra vattenburna utsläpp (HELCOM, 2007). Redan på 1930-

talet observerades minskade syreförhållanden i Östersjön, men det var först på 1960-

talet som syrebristen blev ett utbrett problem (Diaz och Rosenberg, 2008). Det har 

sedan dess skett en fyrfaldig ökning av utbredningen av syrefria bottnar i Östersjön 

(Zillén et al., 2008) och omfattningen ligger idag på en nivå som aldrig tidigare 

uppmätts (Andersson och Hansson, 2012; Hansson et al., 2011). 

Övergödning är ett stort problem i Östersjön idag, vilket påverkar hela havets 

ekosystem (Diaz och Rosenberg, 2008; de Jonge et al., 2002; Zillén et al., 2008; 

HELCOM, 2007; Lukawska-Matuszewska och Burska, 2011). Östersjön tillhandahåller 

idag den största utbredningen av konstant bottendöd i världen (Conley et al., 2009; Diaz 

och Rosenberg, 2008) och de syrefria bottnarna avger idag stora mängder fosfor som 

tidigare varit bundet till sedimenten (Rydin et al., 2011; Reissmann et al., 2009; Conley 

et al., 2009; Diaz och Rosenberg, 2008; Andersson och Hansson, 2012; Hansson et al., 

2011; Blomqvist och Rydin, 2009; Rydin et al., 2011). Denna process sker även idag i 

Säbyviken, en mindre vik som utgör en del av Björnöfjärdens viksystem på Ingarö i 

Stockholms skärgård, figur 1. 
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3.2 Säbyviken 

Säbyviken är en del av Björnöfjärdens viksysten där även Björnöfjärden och Torpe-

Infjärden ingår, se figur 1 (Jonsson och Karlsson, 2012; ECOLOOP AB, 2012). 

Björnöfjärdens viksystem är ett drygt 4 kilometer långt havsviksystem beläget på Ingarö 

i Stockholms skärgård med koordinater mellan N 59°15’ - N 59°13’ och Ö 18°30’ - Ö 

18°32’. Viksystemet är relativt isolerat med ett mycket begränsat vattenutbyte med 

Nämdöfjärden (ECOLOOP AB, 2012). 

 

Björnöfjärdens viksystem har liksom Östersjön skiktningar i vattenmassan, ett 

temperatursprångskikt som under sommarhalvåret ligger på ett djup av 6-10 meter 

(BalticSea2020, 2013). Det är bottnarna under detta språngskikt som har problem med 

syrebrist och bottendöd på grund av begränsad vattencirkulation, figur 1 (Reissmann et 

al., 2009; Gustafsson et al., 2009; Andersson och Hansson, 2012; BalticSea2020, 2013). 

Ovan skiktningen är växt- och djurlivet normalt sett rikt, under språngskiktet innehåller 

bottenvattnet höga halter kväve och fosfor och övergödningen är där svår 

(BalticSea2020, 2013). Sommartid bidrar detta språngskikt till att näringsämnena 

stannar i bottenvattnet och bidrar därför inte till ökad primärproduktion. På hösten då 

vattentemperaturen är lägre, eller vid kraftig blåst minskar skiktningen i vattenmassan 

och näringsämnen transporteras upp till ytan där det bidrar till algblomningar. När 

algerna sedan bryts ner förbrukas syre, vilket bidrar till ökad utbredning av syrefria 

bottnar (BalticSea2020, 2013). 

Björnöfjärden 

Torpe-Infjärden 

Säbyviken 

Björnöfjärdens viksystem 

Figur 1. Översiktskarta över Sverige samt Stockholms skärgård där Björnöfjärden är markerad (vänster), samt en karta över 
Björnöfjärdens viksystem som visar utbredningen av syrefria bottnar år 2011 (höger). Modifierad från Qvarfordt et al., 2011. 

Nämdöfjärden 
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Redan i början av 1900-talet expanderade de syrefria bottnarna i Björnöfjärdens 

viksystem bland annat på grund av mer bebyggelse i området (Jonsson och Karlsson, 

2012) och än idag ökar arealerna av dessa bottnar (Jonsson och Karlsson, 2012; 

Blomqvist och Rydin, 2009). År 1968-69 skedde en fördjupning av inloppskanalen och 

ökat vatteninflöde bidrog till kraftigare vattenskiktningar i viken och cirkulationen 

minskade (Jonsson och Karlsson, 2012). Vid samma tidpunkt etablerades även nya 

fritidshusområden i närområdet (Jonsson och Karlsson, 2012). Minskad cirkulation 

tillsammans med ökad näringsämnesbelastning ledde till ökad övergödning samt 

försämrad syresituation i vikarnas djupvatten (Jonsson och Karlsson, 2012). Nära 

hälften av Säbyvikens bottnar lider idag av syrebrist (Jonsson och Karlsson, 2012) och 

dessa frigör idag stora mängder fosfor som tidigare varit bundet till sedimenten 

(Reissmann et al., 2009; Conley et al., 2009; Andersson och Hansson, 2012; Hansson et 

al., 2011; Blomqvist och Rydin, 2009). Den mängd fosfor som frigörs från 

Björnöfjärdens bottnar är enligt Arvidsson (2012) från 0,3 till 1,5 g/m
2
, med ett 

medelutsläpp från Säbyvikens sediment på 0,7 g/m
2
 (Arvidsson, 2012). 

4. Metoder 

Med hjälp av koncentrationsmätningar av näringsämnena totalkväve, totalfosfor och 

fosfat från BalticSea2020, kunskap om vattenmassans skiktning samt egna 

flödesmätningar (i utlopp 57, se figur 2) gjordes en massflödesberäkning av Säbyvikens 

inflöden för att uppskatta det totala näringstillskottet till systemet från externa källor. 

Beräkningar för utsläpp av fosfat från de syrefria sedimenten i Säbyviken gjordes 

utifrån ökningen av fosfat i bottenvattnet under språngskiktet. Detta för att kartlägga 

tillskottet av näringsämnen från interna källor. Utvecklingen av 

näringsämneskoncentrationer i Säbyvikens ytvatten jämfördes med variationer av 

externa och interna masstillflöden till systemet. 
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4.1 Flödesmätningar  

Flöde eller vattenföring är den volym vätska som passerar en tvärsektion av 

vattendraget per tidsenhet. Det mäts vanligen i kubikmeter per sekund (m
3
/sek) (Davie, 

2008). Flödet räknas ut genom att mäta medelvattenhastigheten (m/s) i ett vattendrag 

med en känd tvärsnittsarea (m
2
) (Davie, 2008). Det noggrannaste sättet att mäta 

vattenföringen är enligt Bydén et al. (2003) flygelmätningar.  

Onsdagen den 17 april 2013, kl. 15:00-17:00 gjordes flödesmätningar i huvudflödet till 

Säbyviken. Det tillflöde som mättes är namngivet som utlopp 57 och koordinaterna för 

provplatsen är N59°15,668’ E018°30,296’ (figur 2). Vid mätningarna användes en 

flygel, ett redskap bestående av en propeller med en varvmätare som sänks ner i vattnet 

(Davie, 2008; Bydén et al., 2003), på ett djup av ca 60% av totala vattendjupet (Davie, 

2008). Flygeln visar hur många varv per tidsenhet som propellern roterar, vilket med 

hjälp av specifika ekvationer för varje propeller ger vattenhastigheten (Bydén et al., 

2003). I detta fall användes propeller 3-21728 och tidsenheten som användes var en 

minut. 

Dessa flygelmätningar kompletterades även av ”pinnmetoden”, där en ytflottör (i detta 

fall en pinne) placerades i mitten av vattendraget och ytströmmens hastighet mättes 

genom tidtagning för pinnen att färdas en känd sträcka längs vattendraget. Ytflottören 

mäter vattenhastigheten vid ytan, där hastigheten vanligtvis är som störst. För att få ett 

medelvärde för hela vattenmassans hastighet multipliceras den uppmätta hastigheten 

57 

27 

59 

60 

58 

31 

32 

46
47

Figur 2. Översiktskarta över Björnöfjärden samt detaljkarta över Säbyvikens delavrinningsområden, provpunkt för egen flödesmätning i 
utlopp 57 markerad i rött. Modifierad från SMHI. http://vattenweb.smhi.se/modelarea/ 
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med 0,85 (Harrelson et al., 1994). Flygelmätningen och pinnmetoden uppvisade 

överrensstämmande resultat och på grund av detta gjordes onsdagen den 8 maj kl. 20:00 

ytterligare flödesmätningar i utlopp 57, endast med hjälp av pinnmetoden.  

För att räkna ut det totala flödet i vattendraget krävs kunskap om tvärsnittsarean, vilken 

räknades ut med hjälp av ett antal längd- och djup mätningar i vattenflödet. Den 

uppmätta vattenhastigheten i varje provpunkt multiplicerades med dess specifika 

tvärsnittarea för att beräkna det totala flödet för hela vattendraget med hjälp av ekvation 

1 nedan. 

                                                                                                                       ( )  

där   är flödeshastighet (m
3
/s),   är vattenhastigheten i varje mätpunkt (m/s) och   är 

mätpunktens specifika tvärsnittsarea (m
2
);            där      är totala arean för 

aktuell tvärsektion (Davie, 2008). 

4.2 Kalibrerade flöden 

Uppskattade dygnsflöden för Björnöfjärdens avrinningsområde laddades hem från 

vattenwebben på SMHIs hemsida (SMHI, 2013a) för perioden 01-2012 till 05-2013. 

SMHIs flödesuppskattningar (QSMHI) är uträknade med HYPE-modellen vilken 

simulerar vattenflöden och flödet av näringsämnen från nederbörd genom mark och 

vatten (SMHI, 2013b). För att beräkna flödet i utlopp 57 beräknades flödet per 

areaenhet genom att dela det totala flödet för hela Björnöfjärdens avrinningsområde 

med arean för området. Detta uträknade flöde per tidsenhet multiplicerades med arean 

för utlopp 57 för att få ut flödet i detta enskilda utlopp.  

SMHIs flödesvärden kalibrerades mot de egna flödesmätningarna med hjälp av 

ekvationen: Qcal = (QSMHI – A) / (A – M)*(a – m) + m där A är SMHIs uppskattade flöde 

den 17 april, M är SMHIs uppskattade flöde den 8 maj, a är det egna flödesvärdet från 

den 17 april och m är det egna flödesvärdet från den 8 maj. Detta gav egna kalibrerade 

flödesvärden per dag från 01-2012 till 05-2013, se figur 3. Månadsmedelvärden för 

både SMHIs flödesuppskattningar och de egna kalibrerade flödena räknades ut för att 

visa skillnaden mellan dessa per månad, se figur 4. 

Eftersom det inte var möjligt att göra flödesmätningar i samtliga tillflöden till 

Säbyviken uppskattades flödeshastigheten i de övriga vattendragen proportionerligt mot 

avrinningsområdenas areor, där större avrinningsområden förväntades generera större 

flöden. Dessa area-flödes uppskattningar grundades på de egna kalibrerade 

flödesvärdena för utlopp 57 samt areor för varje avrinningsområde från BalticSea2020 

(tabell 3 i appendix). De egna flödesvärdena i 57 dividerades med arean för 

avrinningsområdet, vilket gav ett flöde per areaenhet (l/sek/km
2
). Denna konstant 

multiplicerades med respektive area för varje utlopps avrinningsområde för att få ut 

totala uppskattade flödet i varje utlopp (l/sek). På så vis beräknades de egna kalibrerade 

månadsmedelflöden i utlopp 27, 31, 32, 57 och 58 (figur 5).  

4.3 Massflödesberäkning 

Mängden näringsämnen som når Säbyviken kan räknas ut genom 

massflödesberäkningar, som grundar sig på koncentrationer av näringsämnen samt 
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flöden (Bydén et al., 2003) i de vattendrag som mynnar ut i Säbyviken. Det optimala 

vore att koncentrationsmätningar och flödesmätningar utfördes samtidigt på samma 

plats under en längre period. I detta specifika fall fanns koncentrationsmätningar i vissa 

av vattendragen från 2012 (BalticSea2020), men inga flödesmätningar i fält förutom de 

egna. Utifrån koncentrationsvärden av näringsämnen och de egna kalibrerade flödena i 

de olika utloppen gjordes massflödesberäkningar med hjälp av ekvation 2 nedan, där 

medelvärdet av koncentrationsmätningarna multipliceras med medelvärdet av 

flödesmätningarna för respektive månad. 

                                                                                                   ( ) 

Där   är massflöde (µg/sek),   är medelkoncentration (µg/l) och   är medelflöde 

(l/sek). 

Koncentrationsvärdena i utloppen från BalticSea2020, med endast enstaka värden per 

månad, räknades om till månadsmedelvärden för perioden 03-2012 till 02-2013 (figur 6, 

7 och 8). De tidigare kalibrerade och uträknade flödesvärdena multiplicerades med 

koncentrationsvärdena för respektive månad för varje vattendrag, vilket gav massflöden 

över tid i vattendragen 27, 31, 32, 57 och 58. På grund av brist på överlappande data 

över koncentration och flöde beräknades massflödet endast för perioden mars 2012 till 

februari 2013. 

För att beräkna massflödet för de utlopp som inte hade några koncentrationsmätningar 

delades det totala massflödet från utlopp 27, 31, 32, 57 och 58 för varje månad med den 

totala arean för dessa utlopps avrinningsområden. Det uträknade massutsläppet per 

areaenhet multiplicerades med sammanlagda arean för utlopp 46, 47, 59 och 60, vilka 

tillsammans benämns "övriga", figur 9, 10 och 11. För att räkna ut massflödet av 

näringsämnen per år togs summan av massflödet per månad (mars 2012 - februari 2013) 

i alla utlopp vilka adderades och gav det totala massflödet från externa källor till 

Säbyviken i kg/år. 

4.4 Utsläpp från sedimenten 

Syrefria bottnar har en tendens att släppa ut fosfat som tidigare varit kemiskt bundet till 

sedimenten (Reissmann et al., 2009; Conley et al., 2009; Diaz och Rosenberg, 2008; 

Andersson och Hansson, 2012; Hansson et al., 2011; Blomqvist och Rydin, 2009; 

Bydén et al., 2003). Eftersom Säbyviken har stora arealer syrefria bottnar under 

språngskiktet, kan dessa bidra med stora mängder fosfor till vattenmassan. Avtagandet 

av fosfatkoncentration med ökat djup i sedimenten kan användas för att räkna ut 

fosforutsläppet från sedimenten (Rydin et al., 2011), där även Ficks första lag kan 

användas för att beräkna utsläppet (Hille et al., 2005). I vattensamlingar med ett stabilt 

språngskikt kan även fosforhalten i bottenvattnet under språngskiktet användas för att 

uppskatta utsläppen från sedimenten (Bydén et al., 2003). 

I detta fall användes den senast nämnda metoden, med koncentrationsmätningar av 

fosfat på olika djup i Säbyvikens bottenvatten. Den ökning av fosfat som sker i 

bottenvattnet ses i detta fall som den totala mängd fosfat som frigörs från sedimenten. 

På grund av brist på data över fosfatkoncentrationer i vattenskikten grundare än 9 m 

gjordes två beräkningar på skilda vis (scenario 1 och 2) för att få fosfatutsläppen från 

sedimenten. 
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I scenario 1 användes endast data av fosfatkoncentrationerna från djupen 12, 10, 9 och 8 

meter. Fosfatkoncentrationen för de olika djupen delades på antalet dagar för respektive 

ökning för att få fram koncentrationsökningen per dygn. Då koncentrationsökningen i 

vattenvolymen för 8 meter endast hade 2 mätvärden och båda dessa är tagna innan 

koncentrationsökningen visades i de andra vattenskikten (10 och 12 meter) (figur 13) är 

den uträknade koncentrationsökningen för denna vattenvolym ytterst osäker. Ingen 

koncentrationsökning förekom i vattenskiktet för 7 meter och grundare, vilket i detta 

fall antas vara över språngskiktet.  

Scenario 2 gick ut på att linjärt extrapolera de beräknade koncentratrationsökningarna 

för djup 12, 10 och 9 meter och utifrån detta uppskatta koncentrationsökningen för 8, 7, 

6 och 5 meters djup, se figur 14. Eftersom koncentrationsökningen för 5 meters djup var 

noll, antas detta skikt ligga över språngskiktet, vilket stämmer bra med antaganden av 

ett språngskikt på 6 meters djup i Säbyviken.  

Koncentrationsökningen för de olika djupen multiplicerades i båda fallen med 

vattenvolymen för respektive vattenskikt vilket gav utsläppshastigheten för de olika 

djupen i µg/dygn. För att få ut den totala utsläppshastigheten från sedimenten adderades 

de räknade delutsläppshastigheterna, vilket gav det totala massutsläppet från sedimenten 

i µg/dygn, vilket räknades om till enheten kg/år. Bottnar under 6 meters djup antas lida 

av syrebrist och beräknas därför som fosforkällor. För att få utsläppshastigheten per area 

delades massutsläppshastigheten med den sammanlagda arean av bottnar under 6 meter, 

vilket gav utsläppshastigheten av fosfor i enheten g/m
2
/år.  

Antaganden och möjligen förenklingar av vattendynamik har gjorts för att kunna 

uppskatta fosforutsläppen från sedimenten. Skiktningar i vattenmassan i Säbyviken 

förväntas vara konstant på ett djup av 6 meter och vattenmassan under detta språngskikt 

antas inte få något tillskott av näringsämnen från externa källor. Fosfatet som släpps ut 

från sedimenten förväntas på motsvarande sätt stanna i vattenskiktet under 

språngskiktet, medan näringsämnen från externa källor förväntas stanna ovan 

språngskiktet. 

5. Resultat 

5.1 Flöden 

Tabell 2 visar att de egna flödesmätningarna gjorda i utlopp 57 den 17/4-2013, utförd 

under en vårflödestopp, gav ett mycket högre flöde än både SMHIs uppskattning och 

Naturvattens värden för samma dag. De egna flödesmätningarna från den 8/5-2013, 

utförd under lågflöde, var däremot i samma storleksordning som både SMHIs 

uppskattning och Naturvattens flödesmätare för samma dag.   
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Tabell 2. Flöden i utlopp 57 den 17 april och 8 maj, där de egna flödesmätningarna jämförs med SMHIs 

uppskattade flödesvärden samt flödesvärden från Naturvattens permanenta nyinstallerade flödesmätare för 

samma dag. 

Datum SMHIs 

uppskattade 

flöden (l/sek) 

Egna 

flödesmätningar 

(l/sek) 

 

Naturvattens 

flödesmätningar 

(l/sek) 

2013-04-17 290 640 420 

2013-05-08 11 9 8 

 

Figur 3 visar SMHIs uppskattade flödesvärden (röd linje), de två egna 

flödesmätningarna (stjärnor) och de kalibrerade flödesvärdena (blå linje). Kalibreringen 

gav ökade flöden då SMHIs uppskattade flöden var höga och minskade flöden då 

SMHIs uppskattade flöden var låga. Endast under mycket korta perioder överstiger de 

kalibrerade värdena de observerade, egna mätvärdena (figur 3).  

Figur 3. Flödesvariationer uppskattade av SMHI (röd linje) samt de egna kalibrerade flödesvärdena (blå linje) 

i utlopp 57 under perioden januari 2012 till maj 2013. Flödesvärden från de egna mätningarna är markerade 

som gula stjärnor. 
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Figur 4 visar månadsmedelflödet av SMHIs flödesuppskattning och de egna kalibrerade 

flödesvärdena under perioden januari 2012 till maj 2013. Här syns tydligt att de 

kalibrerade flödena är högre än SMHIs uppskattning under månader med höga flöden 

(april) och aningen lägre under månader med låga flöden (juli-augusti). De kalibrerade 

flödena är generellt högre än SMHIs flödesuppskattningar under den granskade 

perioden. 

 

Figur 4. Skillnad av månadsmedelflöden mellan SMHIs uppskattade flöden (röd stapel) och de egna 

kalibrerade flöden (blå stapel) i utlopp 57 under perioden januari 2012 till maj 2013. 

Figur 5 visar det kalibrerade flödet i samtliga tillflöden till Säbyviken under perioden 

januari 2012 till maj 2013. Då flödet i utloppen är baserade på flödet i utlopp 57 

uppvisar alla utlopp liknande variationer. Högst flöden visas i april månad, där flödet 

för år 2013 är betydligt högre än flödet år 2012. Höga flöden visas även under 

vinterhalvåret (oktober-februari). Under sommaren är flödet som lägst i samtliga utlopp, 

dock syns en liten flödesökning i juni. 

Figur 5. Beräknat kalibrerat månadsmedelflöde i de olika utloppen till Säbyviken över tid. 
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5.2 Koncentrationer i utloppen 

Figur 6 visar kvävekoncentrationer i alla tillflöden till Säbyviken under perioden mars 

2012 till februari 2013. Utlopp 57 tillhandahåller nästan dubbelt så höga 

kvävekoncentrationer under hela året än resterande utlopp. Koncentrationen av kväve 

tenderar att öka något i alla utlopp under sommarmånaderna (augusti-september). 

Utlopp 57 visar dessutom höga värden under våren (mars-maj) och även en mindre 

ökning under december. Övriga utlopp har någorlunda låga och konstanta 

koncentrationsnivåer under vinterhalvåret.  

Figur 6. Variation av totalkvävekoncentrationer över tid i de olika utloppen. 

 

Figur 7 visar fosforkoncentrationer i alla tillflöden till Säbyviken under perioden mars 

2012 till februari 2013. Fosforkoncentrationerna är liksom kvävekoncentrationerna som 

högst under sommarmånaderna (juli-oktober) i alla utlopp. Under sommaren uppvisar 

utlopp 57 mycket högre fosforkoncentrationer än resterande utlopp, en skillnad som inte 

syns under resterande årstider. Fosforkoncentrationerna ligger under vinterhalvåret på 

en oföränderligt låg nivå i samtliga utlopp. 

Figur 7. Variation av totalfosforkoncentrationer över tid i de olika utloppen. 
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Figur 8 visar fosfatkoncentrationer i alla tillflöden till Säbyviken under perioden mars 

2012 till februari 2013. Koncentrationen av fosfat i utloppen tenderar att stiga något 

under våren, och når sitt maxvärde under sommaren. Därefter syns en sänkning av 

fosfatkoncentrationer i samtliga utlopp under november. Under sommaren uppvisar 

utlopp 31 och 58 liknande ökningar, med maxvärden i september. Resterande utlopp 

uppvisar jämnare koncentrationsnivåer under vår och sommar (figur 8). 

Figur 8. Variation av fosfatkoncentrationer över tid i de olika utloppen. 

5.3 Massflöde till Säbyviken  

Massflödet är produkten av flödet och koncentrationen och visar hur mycket 

näringsämnen som tillkommer Säbyviken från de olika utloppen. Figur 9 visar 

massflödet av totalkväve från alla tillflöden till Säbyviken under perioden mars 2012 till 

februari 2013. Massflödet av totalkväve är som högst under april månad, relativt höga 

massflöden förekommer även i juni samt under vinterhalvåret (september-januari). 

Samtliga utlopp uppvisar liknande massflödesvariationer, dock tillhandahåller utlopp 57 

mycket högre massflöden än resterande utlopp.  

Figur 9. Massflöde av totalkväve i kg/månad till Säbyviken från de olika utloppen under perioden mars 2012 

till februari 2013. 
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Figur 10 visar massflödet av totalfosfor från alla tillflöden till Säbyviken under perioden 

mars 2012 till februari 2013. Massflödet av totalfosfor är i utlopp 57 som högst under 

sensommaren (september-oktober), höga massflöden förekommer även i april, juni och 

december-januari. Resterande utlopp uppvisar någorlunda konstanta massflöden med 

endast mindre variationer.  

Figur 10. Massflöde av totalfosfor i kg/månad till Säbyviken från de olika utloppen under perioden mars 2012 

till februari 2013. 

 

Figur 11 visar massflödet av fosfat från alla tillflöden till Säbyviken under perioden 

mars 2012 till februari 2013. Massflödet av fosfat är i utlopp 57 och 32 högt under april, 

juni, oktober och december-januari. Resterande utlopp uppvisar varierande 

massflödeskurvor där massflödet i utlopp 27 är mycket lågt året runt. 

Figur 11. Massflöde av fosfat i kg/månad till Säbyviken från de olika utloppen under perioden mars 2012 till 

februari 2013. 
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Det totala massflödet till Säbyviken från externa källor (utlopp 27, 31, 32, 46, 47, 57, 

58, 59 och 60) är enligt de egna beräkningarna för totalkväve ca 7 020 kg/år, totalfosfor 

340 kg/år och fosfat 200 kg/år. 

Massflödet från endast utlopp 27, 31, 32, 57 och 58 av totalkväve är ca 6 600 kg/år, av 

totalfosfor 320 kg/år och av fosfat 180 kg/år. Dessa värden är generellt i samma 

storleksordning som Lindqvist (2013) tidigare beräknat, med massflöden för totalkväve 

på 5449 kg/år, totalfosfor på 355 kg/år och fosfat på 120 kg/år för samma utlopp.  

5.4 Koncentrationer av näringsämnen i Säbyviken  

Koncentrationsvärdena som presenteras nedan är från blandprover från ytvattnet i 

Säbyviken, vilket ger ett bra medelvärde av näringsämneskoncentrationer i hela viken. 

Figur 12 visar koncentrationsvariationer av kväve, fosfor och fosfat i Säbyviken 

ytvatten under perioden februari 2012 till februari 2013. Koncentrationer av totalkväve 

och totalfosfor i Säbyvikens ytvatten följer inte samma mönster som de i utloppen (figur 

6, 7 och 8). I Säbyviken syns höga koncentrationer främst under våren (februari-april), 

sedan sjunker koncentrationerna under sommaren. Trots mindre variationer är 

koncentrationerna relativt konstanta och kurvorna för alla näringsämnen uppvisar 

liknande förändringar. 

 

Figur 12. Koncentrationsvariationer av totalfosfor, fosfat och totalkväve i Säbyvikens ytvatten under perioden 

februari 2012 till februari 2013. 
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5.5 Interna källor 

Figur 13 visar koncentrationsmätningar av fosfat på olika djup i Säbyviken under 

perioden oktober 2011 till november 2012. Endast mätningarna från djupen 9, 10 och 12 

meter uppvisar koncentrationsökningar under sommaren, vilka användes vid 

beräkningar av scenario 1. Resterande djup saknar mätningar från den period då 

koncentrationerna steg, vilket gör dessa oanvändbara vid beräkningar av fosfatutsläpp 

från sedimenten (figur 13). 

Figur 14 visar extrapoleringen vid beräkning av scenario 2 av koncentrationsökningar 

på djupen från 6-8 meter. De blå markeringarna är de beräknade koncentrationsökningar 

för djup 9, 10 och 12 meter, baserade på data som visas i figur 13. De röda 

markeringarna visar de uppskattade extrapolerade koncentrationsökningarna för djupen 

6, 7 och 8 meter. Samtliga värden nedan, både de beräknade och de uppskattade 

användes vid beräkningsscenario 2. 

 
Figur 14. Linjär extrapolation av koncentrationsökningen av fosfat på olika djup i Säbyviken. 
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Figur 13. Koncentration av fosfat på olika djup i Säbyviken under perioden oktober 2011 till november 2012. 
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Figur 15 visar en jämförelse av massflödet av fosfat till Säbyviken från interna och externa 

källor. De två scenarierna är grundade på de två olika beräkningsmetoderna använda vid 

beräkning av det interna fosfatutsläppet. Vid scenario 1 bidrar de externa källorna med mest 

fosfat, hela 59 % mot de interna källornas 41 %. Vid scenario 2 är de interna källorna istället 

något större än de externa källorna, med 52 % mot 48 %. I båda fallen är dock massflödet från 

de externa och de interna källorna i samma storleksordning.  

 

 

 

 

 

 

Massutsläppet för hela Säbyviken är enligt mina beräkningar 140 kg/år för scenario 1 

respektive 220 kg/år för scenario 2. Massutsläppshastigheten av fosfat från Säbyvikens 

syrefria bottnar är 0,7g/m
2
/år för scenario 1 respektive 1,1 g/m

2
/år för scenario 2. Båda 

dessa är i samma storleksordning som tidigare mätningar i Björnöfjärden visat med 

utsläppshastigheter från 0,3 till 1,5 g/m
2
 och medelläckaget från Säbyvikens sediment 

på 0,7 g/m
2
 (Arvidsson, 2012). Detta läckage är även i samma storleksordning som 

tidigare mätningar visat i andra kustsediment med utsläppshastigheter från 1.0 till 

2.7 g P/m
2
 yr (Rydin et al., 2011).  

 

 

 

 

Scenario 2 Scenario 1 

Källor av fosfat till Säbyviken 

 

Figur 15. Massflöde av fosfor från externa och interna källor, resultat från två olika scenarier vid 
beräkningar av interna utsläpp. 
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6. Diskussion 

6.1 Flöden 

Dagsflödesuppskattningar från SMHI laddades ner för perioden januari 2012 till maj 

2013 för hela Björnöfjärdens avrinningsområde. Dessa flöden är uppskattningar gjorda 

med HYPE-modellen, vilken inte baseras på flödesmätningar i fält. Det finns därför en 

risk att dessa uppskattade flöden inte helt stämmer med det verkliga flödet i fält. 

Kalibreringen är något osäker då den endast är grundad på två mätningar gjorda i fält. 

Säkerheten för de interpolerade värdena, alla flöden mellan de egna två mätvärdena, är 

relativt stor. Säkerheten för de extrapolerade värdena, då flödet överstiger eller 

understiger de egna mätvärdena, är dock inte lika stor. Då de kalibrerade flödena endast 

under mycket korta perioder överstiger/understiger de observerade flödesmätningarna 

(figur 3) är säkerheten för kalibreringen trots detta relativt stor.  

Att de egna flödesvärdena och Naturvattens flödesvärden är högre än SMHIs 

uppskattade värden från april kan bero på svårigheter att uppskatta flödet under 

högflödes och snösmältningsperioder, vilka i år (2013) delvis inträffade i april. De egna 

flödesmätningarna i maj var i samma storleksordning som både Naturvattens värden och 

SMHIs uppskattade flöden för samma dag. SMHIs uppskattningar för de mindre 

flödena är utifrån detta troligen inte mer korrekta än uppskattningarna för höga flöden.  

Resultaten visar att de egna kalibrerade flödesvärdena vid höga flöden inte är i samma 

storleksordning som de uppskattade flödena från SMHI, utan mycket högre (figur 3 och 

4). Flödesresultaten visar att det troligen är större flöde i utloppen till Säbyviken än 

tidigare uppskattningar visat, speciellt under perioder med högflöden. Två helt 

oberoende mätningar (de egna momentana mätningarna och Naturvattens konstanta 

mätningar) tyder på att SMHIs uppskattningar för april 2013 är i underkant. 

Sammanfattningsvis finns det felkällor för både de egna flödesmätningarna och SMHIs 

flödesuppskattningar, dock tyder två oberoende mätningar på att SMHIs 

flödesuppskattning kan vara för låga under extremflöden. Ytterligare flödesmätningar 

under en längre tid krävs för att säkert kunna ange riktiga flödesvärden till Säbyviken 

över tid. 

6.2 Koncentrationer av näringsämnen 

Då koncentrationsdata från BalticSea2020 räknades om till månadsmedelvärden kan 

felkällor uppkomma. I vissa fall fanns det två mycket olika koncentrationsvärden under 

en och samma månad, vilka räknades om till månadsmedelvärden. Detta bidrar till att 

toppar och dalar av koncentrationerna under kortare perioder inte syns i resultaten. Det 

var dock nödvändigt att göra dessa medelkoncentrationsberäkningar, då även flödet är 

beräknat som månadsmedel.  

Eftersom alla utloppen uppvisade liknande koncentrationsökningar under 

sommarmånaderna, borde denna ökning av koncentrationer kunna förklaras av naturliga 

orsaker möjligtvis i samband med antropogen påverkan. Då det finns många fritidshus i 

området kan näringsökningar under sommaren bero på utsläpp från sommargäster, från 

bland annat enskilda avlopp. Den kan även bero på gödsling under våren, vilket bidrar 

till att näringsämnen under sommaren transporteras till Säbyviken. 
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Koncentrationsvariationerna kan även bero på förändringar i vattenmassans dynamik 

och egenskaper under året.  

Koncentrationer av totalkväve och totalfosfor i Säbyvikens ytvatten följer inte samma 

mönster som i utloppen. Här syns höga näringskoncentrationer främst under våren 

(februari-april), vilket följs av sjunkande koncentrationer under sommaren (figur 12). 

Trots små variationer är koncentrationerna relativt konstanta under hela året och 

kurvorna för näringsämnena korrelerar bra. Att kvävekoncentrationen endast skulle 

variera lite under året (Matthäus och Franck, 1992; Bydén et al., 2003) och att 

fosforkoncentrationen däremot skulle variera mycket, speciellt i ytvattnet (Bydén et al., 

2003; Naturvårdsverket, 2004) verkar inte stämma år 2012 i Säbyviken. Att 

koncentrationsvariationerna i utloppen respektive vikens ytvatten inte korrelerade kan 

bero på flödesskillnader under året, vilket bidrar till olika massflöden av näringsämnen 

till Säbyviken.  

I Säbyvikens ytvatten går kvävekoncentrationen från 300 μg/l vilket innebär låga 

koncentrationer, till över 700 μg/l, vilket innebär höga koncentrationer. I vattendragen 

är kvävekoncentrationerna betydligt högre med värden från 500 μg/l upp till hela 3000 

μg/l vilket klassas som mycket höga koncentrationer (se tabell 1). Dessa mycket höga 

kvävekoncentrationer återfinns i ett antal av de utlopp som undersökts minst en gång 

per år (se figur 6). Fosforkoncentrationen i Säbyvikens ytvatten ligger mellan 17 μg/l 

och 70 μg/l, dvs. från måttligt höga koncentrationer till mycket höga koncentrationer 

(tabell 1). I vattendragen varierar koncentrationerna däremot mellan 0 och 500 μg/l, där 

utlopp 57 uppvisar högst koncentrationer. Resterande utlopp når som max en 

koncentration på 100-200 μg/l vilket även det klassas som extremt höga 

koncentrationer.   

Att koncentrationerna är högre i vattendragens utlopp än i Säbyvikens ytvatten indikerar 

att koncentrationerna späds ut när vattnet i vattendragen blandas med Säbyviken 

ytvatten. Då Säbyviken består av brackvatten och klassificeringen av 

näringskoncentrationer (tabell 1) är baserad på sötvatten kan felkällor uppkomma. 

Vattendragens utlopp består däremot av sötvatten och klassificeringen borde därför 

stämma.  

6.3 Massflöden från externa källor  

Massflödet av totalkväve är som högst under april månad, vilket sammanfaller med 

höga flöden, samt under sensommaren och hösten (augusti-november), vilket även det 

delvis sammanfaller med höga flödesvärden. Massflödet av totalfosfor har i utlopp 57 

toppar i april, juni, september och december. Trots låga flöden är det främst under 

sommarmånaderna september-oktober som massflödet av totalfosfor är som störst 

(främst i utlopp 57). Övriga utlopp uppvisar någorlunda konstanta massflöden med 

endast mindre variationer.  

Generellt ses ett ökat massflöde av näringsämnen under våren och under hösten. Lägst 

massflöden ses för alla näringsämnen under sommaren juli-augusti (figur 6, 7 och 8). 

Dessa variationer sammanfaller mycket bra med flödena i utloppen med flödestoppar i 

april och november (se figur 5). Tidigare uträkningar på massflöden av näringsämnen 

till Säbyviken har grundat sig på SMHIs flödesuppskattningar, vilka är mycket lägre än 
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egen flödesmätning under högflöde (figur 3 och 4). Detta tyder på att mer näringsämnen 

kan transporteras till Säbyviken från externa källor än man tidigare trott. 

Massflödet till Säbyviken beräknades från utlopp 27, 31, 32, 46, 47, 57, 58, 59 och 60 

(se figur 2). Då det är svårt att dra en gräns mellan Säbyviken och Björnöfjärden finns 

det möjligheter att en del av den näring som beräknats når Säbyviken egentligen når 

Björnöfjärden, speciellt från utlopp 58 som dock bidrar med en relativt liten del av det 

totala massflödet. Normalt sker ett nettoutflöde från Säbyviken till Björnöfjärden, under 

vissa perioder kan det dock ske inflöden till Säbyviken vilka kan föra med sig 

näringsämnen. Detta vattenutbyte mellan Säbyviken och Björnöfjärden är inte 

medräknat i denna massflödesberäkning. 

6.4 Näringsämnen i Säbyviken 

Källorna för näringsämnen till Säbyviken är här uppdelade i externa källor (tillflödena) 

och interna källor (sedimenten). Enligt Bydén et al. (2003) tillförs kväve främst från 

landbaserade källor såsom avlopp och gödningsmedel. Dock tillförs kväve även via 

nedbrytning av organiskt material samt via atmosfären, som kan bidra med upp till 

hälften av kvävet som återfinns i vattnet (Rosenberg et al., 1990). Dessa källor av kväve 

ingår inte i de presenterade beräkningarna. Massflödet av totalkväve har enligt 

resultaten höga värden i april, vilket överensstämmer bra med höga 

koncentrationsvärden i Säbyviken, men massflödet är även högt under hösten (augusti-

november) vilket sammanfaller med relativt låga kvävekoncentrationsvärden i 

Säbyviken. 

Fosfor tillförs vattendrag främst via avrinning från landbaserade källor. Bydén et al. 

(2003) och Rosenberg et al. (1990) uppskattar att hela 90 % av fosforn i 

vattensamlingar i vissa fall kommer från landbaserade källor. Enligt ECOLOOP AB 

(2012) regleras fosforhalten i ytvattnet av nederbördsmängden i området och därmed 

flödet till vattensamlingen. Resultaten visar en topp i totalfosformassflöde under 

augusti-september, vilket inte sammanfaller med högsta koncentration av fosfor i 

Säbyvikens ytvatten, som uppstår i april. Fosfatkoncentrationen i Säbyvikens ytvatten är 

som högst under vinterhalvåret december-mars, under resterande månader är 

koncentrationerna mycket låga. Detta sammanfaller delvis med massflödet av fosfat till 

Säbyviken med höga massflöden i december-januari samt mars-april. Det syns även 

höga massflöden av fosfat i juni och under september-oktober, vilka å andra sidan inte 

sammanfaller med de höga koncentrationsvärdena i Säbyvikens ytvatten. 

Den funna relativt låga överensstämmelsen mellan massflöden från vattendragens 

utlopp och näringsämneskoncentrationer i Säbyvikens ytvatten kan bero på ett antal 

olika faktorer. Antingen finns det andra källor än de externa som påverkar 

näringsämneskoncentrationerna i Säbyvikens ytvatten, såsom interna källor eller 

vattenutbyte med Björnöfjärden; eller så är det andra felkällor som bidragit till dessa 

resultat. 

6.5 Interna källor 

Näringsämnen kan även tillkomma vattensamlingar från interna källor, dvs. från 

sedimenten (Blomqvist och Rydin, 2009). Vid svår syrebrist kan de interna källorna 

bidra med mer fosfor till systemet än de externa landbaserade källorna (Conley et al., 

2009; Gustafsson et al., 2009). I Säbyviken är syrebristen och bottendöden idag 
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utbredd, vilket har skapat en ökad intern tillförsel av fosfor från sedimenten (Rydin et 

al., 2011; Reissmann et al., 2009; Conley et al., 2009; Diaz och Rosenberg, 2008; 

Andersson och Hansson, 2012; Hansson et al., 2011; Blomqvist och Rydin, 2009; 

Rydin et al., 2011). Då både kväve och fosfor frigörs vid nedbrytning av organiskt 

material är koncentrationerna höga i bottenvattnet (Bydén et al., 2003; 

Naturvårdsverket, 2004). 

 

De interna källorna kan i likhet med de externa källorna påverka 

näringskoncentrationerna i Säbyvikens ytvatten. Under sommaren bildas ett språngskikt 

som reducerar transport av näringsämnen från bottenvattnet upp till ytvattnet 

(Reissmann et al., 2009), under dessa perioder bidrar de interna källorna inte till 

förändringar i ytvattnets näringshalter. Detta kan till viss del förklara avtagandet av 

näringsämneskoncentrationer i Säbyvikens ytvatten under sommaren (figur 12). 

Minskade näringsämneskoncentrationer i Säbyvikens ytvatten under sommaren kan 

också bero på ökad primärproduktion, som förbrukar näringsämnen (Bydén et al., 2003; 

Nausch och Nausch, 2011; Davie, 2008). Under vintern är språngskiktet reducerat 

(Reissmann et al., 2009) vilket leder till ökad omblandning och transport av fosfat från 

bottenvattnet till ytan. Detta skulle kunna förklara de ökade 

näringsämneskoncentrationerna under vinterhalvåret (figur 12).  

Massutsläppet för hela Säbyviken är enligt mina beräkningar 140 kg/år för scenario 1 

respektive 220 kg/år för scenario 2. De två scenarierna representerar två olika 

antaganden som kan göras för att fylla ett existerande gap i tillgängliga 

koncentrationsdata och skillnaden i resultaten reflekterar den osäkerhet som 

uppkommer på grund av databristen. Trots denna osäkerhet är de uträknade 

fosfatutsläppshastigheterna på 0,7 och 1,1 g/m
2
 i samma storleksordning som tidigare 

mätningar med andra metoder visat i Björnöfjärden med 0,3 till 1,5 g/m
2
 (Arvidsson, 

2012) och i andra kustsediment med 1.0 till 2.7 g P/m
2
 yr (Rydin et al., 2011). 

Utsläpp av fosfor från sedimenten bidrog till observerad koncentrationsökning i 

Säbyviken bottenvatten främst under sommarmånaderna 2012, medan koncentrationen 

under årets resterande månader var konstant (figur 13). Trots detta antas vanligen att 

sedimenten har en konstant utsläppshastighet året runt. Den synliga 

koncentrationsökningen under endast sommarmånaderna kan förklaras genom ökad 

skiktning av vattenmassorna och nedsatt cirkulation vilket bidrar till att mer 

näringsämnen stannar i bottenvattnet. Under resterande årstider är skiktningen svagare 

och ökad vattencirkulation minskar koncentrationerna i bottenvattnet. 

Antaganden och möjligen förenklingar av vattendynamik har gjorts för att kunna 

uppskatta fosforutsläppen från sedimenten. Skiktningar i vattenmassan i Säbyviken 

förväntas vara konstant på ett djup av 6m och vattenmassan under detta språngskikt 

antas inte få något tillskott av näringsämnen från externa källor. Fosfatet som släpps ut 

från sedimenten förväntas på motsvarande sätt stanna i vattenskiktet under 

språngskiktet, medan näringsämnen från externa källor förväntas stannar ovan 

språngskiktet. Olika typer av bottnar innehåller olika mycket näringsämnen (Arvidsson, 

2012) och kan därför avge olika mycket fosfat. Dessa förhållanden har det inte tagits 

hänsyn till i dessa beräkningar då alla bottnar under det antagna språngskiktet på 6 m 

förväntas avge samma mängd fosfat. Dessa ovan nämnda antaganden behöver inte vara 

helt korrekta vilket kan bidra till osäkerheter i resultaten. Osäkerheterna skulle kunna 
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undersökas närmare genom att jämföra resultat från olika bassänger, möjligtvis inom 

Björnöfjärdens viksystem. 

 

6.6 Effekter på Säbyviken 

Enligt resultaten är den externa tillförseln av fosfat till Säbyviken cirka 200 kg/år och 

den interna tillförseln är mellan 140 kg/år och 220 kg/år. Dessa resultat tyder på att de 

externa och de interna källorna bidrog med i princip lika mycket fosfat till Säbyviken 

under år 2012. Däremot bidrog de externa källorna även med totalkväve och totalfosfor, 

vilka också till viss del bidrar till övergödning. Utifrån dessa resultat är det troligen de 

externa källorna som totalt bidrar med störst mängd näringsämnen till Säbyviken. Det är 

endast näringsämnena i ytvattnet som kan utnyttjas av primärproducenter då de behöver 

solljus för fotosyntes (Bydén et al., 2003; Naturvårdsverket, 2004). Externa källor har 

en tendens att bidra med näringsämnen direkt till ytvattnet, där vattencirkulationen och 

syrehalten är hög (Hansson et al., 2011; Bydén et al., 2003), vilket gynnar 

primärproducenter.  

Sedimenten släpper ut fosfat, vilket är den enda typen av fosfor som kan utnyttjas av 

primärproducenter (Bydén et al., 2003; Nausch och Nausch, 2011; Davie, 2008). Den 

del av de externa utsläppen som inte är fosfat (ca 140 kg/år) bidrar alltså inte direkt till 

ökad primärproduktion. Under sommaren då skiktningen av vattenmassan är kraftig 

tenderar de interna källornas utsläpp att stanna i bottenvattnet. När skiktningen sedan 

minskar transporteras näringen upp till ytvattnet, där även det kan utnyttjas av 

primärproducenter. Näringsutsläppen från både de externa och de interna källor leder 

till ökad primärproduktion (Hansson et al., 2011; Reissmann et al. 2009; Rydin et al., 

2011) samt ökat nedfall av organiskt material till bottnarna, vilket i sin tur bidrar till 

vidare syrebrist och övergödning (Conley et al., 2009; Diaz och Rosenberg, 2008; 

Andersson och Hansson, 2012; Naturvårdsverket, 2004). De externa utsläppen bidrar på 

så vis, genom ökad bottendöd, till ökade interna utsläpp av fosfat.  

Det mest grundläggande för att reducera övergödningen är enligt Conley et al., (2009) 

att minska de externa utsläppen av näringsämnen. Även om all extern tillförsel av 

näringsämnen upphörde omedelbart skulle mängden löst fosfor i vattenmassan minska 

långsamt (Blomqvist och Rydin, 2009) på grund av fortsatt fosfatutsläpp från 

sedimenten som kan pågå upp till decennier efter den externa tillförseln upphört 

(Naturvårdsverket, 2004). Detta skulle i Säbyvikens fall leda till vidare fosforutsläpp 

från de syrefria sedimenten med mellan 140 och 220 kg/år och fortsatt övergödning 

trots reducerad extern tillförsel. 

För att reducera övergödningen är det därför nödvändigt att även minska den interna 

tillförseln av näringsämnen till vattenmassan. De flesta storskaliga åtgärderna för att 

rädda Östersjön går ut på att reducera utbredningen av syrefria bottnar och på så sätt 

minska de interna utsläppen av fosfor (Conley et al., 2009). Restaureringsmetoder som 

går ut på att fälla fosfor har använts i svenska sjöar sedan 1960- och 1970-talet (Conley 

et al., 2009; Blomqvist och Rydin, 2009).  

Målsättningen med dessa metoder är att över hela året minska utsläppen av fosfor från 

sedimenten och på så vis reducera produktionen av alger vilket leder till mindre 

belastning av organiskt material till bottnarna (Blomqvist och Rydin, 2009). Mindre 
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organiskt material skulle leda till minskad syreförbrukning, vilket ger minskad 

utbredning av syrefria bottnar (Diaz och Rosenberg, 2008). Detta skulle i sin tur öka 

den naturliga bindningen av fosfor till de åter syrerika sedimenten.  

Aluminiumfällning är en restaureringsmetod som BalticSea2020 redan påbörjat i 

Säbyviken, för att minska de interna utsläppen av fosfat. Den stora utmaningen är nu att 

även minska utsläppen från de externa källorna kring Säbyviken. Jag hoppas genom 

mina resultat påvisa att utsläppen från de externa källorna kan vara större än man 

tidigare uppskattat på grund av att storleken på vattendragens flödestoppar förmodligen 

tidigare underskattats. Om resultaten stämmer är det därför nödvändigt att även de 

externa källorna reduceras ifall miljösituationen i Säbyviken skall förbättras.  

Detta preliminära resultat kan kontrolleras genom de nya flödesmätningar som 

Naturvatten utför. Fler flödesmätningar i fält skulle öka säkerheten i den utförda 

kalibreringen, vilket skulle bidra till mer exakta och pålitliga resultat.  

6.7 Östersjön 

Säbyviken har en hel del likheter med Östersjön i stort, med bland annat begränsat 

inflöde av saltvatten (Reissmann et al., 2009; Zillén et al., 2008; Hansson et al., 2011; 

Gustafsson et al., 2009) och stor tillrinning av sötvatten (Zillén et al., 2008), ett 

språngskikt och stora problem med övergödning och syrebrist (Diaz och Rosenberg, 

2008; de Jonge et al., 2002; Zillén et al., 2008; HELCOM, 2007; Lukawska-

Matuszewska och Burska, 2011). Östersjöns syrefria bottnar frigör liksom Säbyvikens 

bottnar även stora mängder fosfat (Rydin et al., 2011; Reissmann et al., 2009; Conley et 

al., 2009; Diaz och Rosenberg, 2008; Andersson och Hansson, 2012; Hansson et al., 

2011; Blomqvist och Rydin, 2009; Rydin et al., 2011). Utsläppshastigheten av fosfat 

från sedimenten i Säbyviken är dessutom i samma storleksordning som från andra 

kustområden i Östersjön (Arvidsson, 2012; Rydin et al., 2011).  

Då likheterna är slående skulle Säbyviken kunna ses som en Östersjö i miniatyr. Även i 

Östersjön är de externa källornas bidrag betydande. Enligt HELCOM (2007) kommer 

hela 95 % av fosforn samt 75 % av kvävet i Östersjön från externa källor. Åtgärder 

behövs i så fall för att reducera de externa källorna, vilket i sig är en svår uppgift, då det 

är många länder med olika förutsättningar som bidrar med näringsämnen till Östersjön. 

Då de interna utsläppen av fosfat antas vara stora, behöver även denna källa reduceras 

för att förbättra miljösituationen i Östersjön. Ifall aluminiumfällningen visar sig vara en 

säker och effektiv metod för att binda fosfor till sedimenten i Säbyviken, skulle 

metoden i princip kunna användas mer storskaligt i Östersjön för att reducera 

övergödningen. Då aluminiumfällning dock anses vara en relativt dyr metod behövs 

mer forskning för att hitta en annan metod som skulle vara både lönsam och effektiv för 

en behandling av Östersjön. 
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7. Slutsats 

 Vilka är huvudkällorna för tillskott av näringsämnen till Säbyviken? Interna 

eller externa källor?  

 

o De externa och de interna källorna bidrar enligt mina resultat med i 

princip lika mycket fosfat till Säbyviken. Dock bidrar de externa källorna 

även med andra näringsämnen, som totalkväve och totalfosfor.  

o Utifrån dessa resultat är det troligen de externa källorna som totalt bidrar 

med störst mängd näringsämnen till Säbyviken. 

 Vilka är dess effekter på Säbyviken?  

o De externa källorna bidrar mer effektivt till övergödningen än de interna 

källorna, då de släpper ut näringsämnen i ytvattnet där det direkt kan 

utnyttjas av primärproducenter. Detta bidrar till ökad nedfällning av 

organiskt material till bottnarna vilket i sin tur bidrar till vidare syrebrist 

och ökade interna fosfatutsläpp. Så länge skiktningen är kraftig bidrar de 

interna källorna inte till övergödningen i Säbyviken. Vid reducerad 

skiktning transporteras dock näringsämnena upp till ytan där även de 

bidrar till ökad primärproduktion och övergödning. 

 Hur kan övergödningen på effektivast sätt reduceras?  

 

o Då åtgärder redan påbörjats i Säbyviken för att minska de interna 

utsläppen av fosfat, bör även åtgärder för att minska de externa utsläppen 

vidtas. Ifall de externa utsläppen inte reduceras, kan åtgärdena för de 

interna fosfatutsläppen vara utan framgång då fortsatt övergödning bidrar 

till vidare syrebrist och ökade interna utsläpp.  

o Det är därför nödvändigt att även de externa källorna omedelbart 

reduceras ifall miljösituationen i Säbyviken skall förbättras. 
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Appendix 

 
 

Tabell 3. Areor för respektive avrinningsområde i hektar och kvadratkilometer. 

Källa: BalticSea2020 

Område nr Total storlek 

(ha) 

Total storlek (km
2
) 

27 86 0,86 

31 103 1,03 

32 200 2 

46 10 0,1 

47 13 0,13 

57 407 4,07 

58 88 0,88 

59 89 0,89 

60 53 0,53 

Total: 
 

1049 

 

10,49 
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Figur 16.  

Karta över terrängtyper i Säbyvikens närområde. 
 
Modifierad från Lantmäteriet.  
Nedladdat: Översiktskarta, vegetationskarta och ortnamn.  
Koordinatsystem: SWEREFF 99 TM 
© Lantmäteriet 
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