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 Sammanfattning 
 
Stormskador på skog har ökat i omfattning under 1900-talet bland annat på grund av 
förändringar inom skogsbruket. Stormfälld skog medför ett akut behov av lagring och 
omhändertagande av stora mängder virke. I brist på landlagringsytor har lagring i sjöar blivit 
ett alternativ. Sjötimmerlagring kan medföra en betydande miljöpåverkan genom att t.ex. 
olika näringsämnen lakas ur veden. Kisasjön i Östergötland kommer under perioden 2005 till 
2006 att utgöra lagringsplats för upp till 300 000 m3 virke. I studien framkommer genom bl.a. 
belastningsberäkningar och simuleringar att timmerlagret kommer bidra med en belastning på 
Kisasjön om ca 750 kg fosfor, ca 3000 kg kväve och drygt 100 kg fenoler. Då lagringen är 
begränsad till en kortare tidsperiod kan effekterna initialt bli påtagliga men sedan avta 
förhållandevis snabbt efter att lagringen avslutats. Kisasjön har även tidigare fungerat som 
lagringsplats för timmer, då under en betydligt längre tidsperiod. Trendanalyser av kväve och 
fosfor i sjöns utlopp tyder på att sjöns återhämtning efter avslutat lagring då varit 
förhållandevis långsam. 
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 Förord 
 
 
Under arbetet med uppsatsen har ett flertal personer bidragit med tips och råd samt en stor 
mängd nödvändigt datamaterial. Vi riktar därför ett stort tack till följande personer: Vår 
handledare Per Sandén, HB Wittgren som granskat arbetet, Marie Gardelin och Gun Grahn på 
SMHI, Johan Redell på Motala Ströms Vattenvårdsförbund, Lars Sonesten vid SLU, Yngve 
Blomberg på Kinda Kommun samt Per Hazell på Skogsvårdsstyrelsen. Följande personer på 
Länsstyrelsen i Östergötlands miljövårdsenhet: Elin Glavstedt, Åsa Hedmark, Kjell 
Schaerling och Erik Årnfelt. 
 
Resultaten, och tolkningarna av dessa, är i denna undersökning helt och hållet författarnas 
egna.  
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1 Inledning 
 
Stormskador på skog har ökat i omfattning under 1900-talet och kan till viss del förklaras av 
en förändring i skogsbruket med större arealer av produktionsskog, hårdare gallring och fler 
kalhyggen. Det finns även misstankar om att förändringar i vindklimatet har stor betydelse för 
ökningen av mängden stormfällt timmer (Nilsson et al., 2004). När orkanen Gudrun slog till, 
den 8-9 januari 2005, medförde det enorma skador på skogsbeståndet och omkring 75 
miljoner kubikmeter skog blåste ned i södra Sverige. Den stormfällda skogen motsvarar 
många års avverkningsplaner och detta har medfört ett akut behov av att kunna omhänderta 
och lagra stora mängder virke för att på bästa sätt rädda så mycket timmer som möjligt undan 
rötskador och angrepp från skadeinsekter (Naturvårdsverket, 2005).  
 
För att begränsa de ekonomiska konsekvenserna har stora resurser lagts ned på att snabbt 
arbeta upp och forsla virket ur skogen. På grund av de stora mängder timmer som med hög 
takt kontinuerligt förs ut ur skogarna har såg- och massaindustrin stora svårigheter att hålla 
jämna steg. För att lösa problemet måste lagringen av virke utökas och nya lager upprättas. 
Det finns flera olika metoder för att lagra och bevara timret. De som i nuläget är aktuella är 
framförallt besprutning av timmer på plats i skogarna, bevattning av timmer på land samt 
sjötimmerlagring. Dessa metoder medför emellertid en risk för negativa miljöeffekter på bl.a. 
grundvatten, sjöar och vattendrag. Naturvårdsverket (2005) bedömer att landlagring med 
bevattning är den metod som ger minst negativa miljöeffekter. Av de andra två lagrings- och 
bevaringsmetoderna betraktas besprutning av timmer som det, ur miljösynpunkt, sämre 
alternativet eftersom de bekämpningsmedel som används är betydligt giftigare än de ämnen 
som urlakas ur timmer (Skogsvårdsstyrelsen 2005, Naturvårdsverket 2005).    
 
Utav de ovan nämnda tre metoderna så har sjötimmerlagring förts fram som den i nuläget 
mest lämpliga metoden av skogskoncernen Södra, vars medlemmar drabbats hårt av 
stormfällningen. Med hjälp av Södra ägda Kinda Sågen genomförs en lagring av stora 
mängder (300 000 m3) stormfällt timmer i Kisasjön fram till och med december 2006 
eftersom man anser att landlagring inte är ett miljömässigt och ekonomiskt hållbart alternativ 
(Södra, 2005). Sjötimmerlagring i dessa kvantiteter är normalt tillståndspliktig verksamhet 
men regeringen har beslutat att ändra förordningen 1998: 899 om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd som reglerar detta vilket underlättar för skogsindustrin i den akuta situation som 
uppstått. Ändringen innebar att det blev lättare att få tillstånd till sjölagring vilket annars inte 
är särskilt vanligt förekommande bl.a. på grund av konsekvenserna för miljön. 
 
 Kisasjön visar nu tecken på återhämtning efter den period av timmerlagring som pågick 
mellan åren 1969-1987. Sjön utsattes då för en hård miljöbelastning på grund av de ämnen 
som urlakades från timmerlagret, men även från gamla utsläpp som tidigare lagrats i sediment 
och vid hanteringen grumlades upp. Under denna period lagrades som mest ca 110 000 m3 
(Kinda kommun, 2000). Vid den lagring som ska pågå till och med 2006 ska skadorna på 
miljön, enligt Södra (2005), begränsas genom en hantering som inte medför att 
bottensediment uppgrumlas samt att timmer behandlat med bekämpningsmedel inte får 
sjölagras. 
 
Sjötimmerlagring påverkar den akvatiska miljön genom många olika faktorer. Biologiskt 
nedbrytbara organiska ämnen från bark och timmer kan leda till att syreförbrukningen i 
vattnet ökar. Ämnen med toxisk verkan på organismer samt näringsämnen som kan orsaka 
eutrofiering urlakas (Halldin & Eriksson 1978). Enligt undersökningar gjorda av bl.a. 
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Björkhem et al. (1977) och Borgå (1994) så lakas samma typ av ämnen ur även vid bevattning 
av landlager. Förhållandevis få undersökningar har gjorts beträffande miljöeffekter och 
urlakning av ämnen vid sjölagring. Landlagring med bevattning är ett betydligt mer frekvent 
undersökt område. Eftersom det i bägge fallen handlar om att undersöka vilka ämnen, och 
vilka kvantiteter av dessa som urlakas vid kontakt med vatten så används i denna 
undersökning till viss utsträckning resultaten från undersökningar gjorda även på den senare 
lagringsformen. Detta för att kunna relatera resultaten från dessa undersökningar till de 
miljöeffekter som sjölagring kan medföra. 
 
Studien syftar till att undersöka miljökonsekvenserna av sjötimmerlagring. Kvantiteter och 
koncentrationer av ämnen som ger en miljöpåverkan och urlakas vid sjötimmerlagring 
kommer att undersökas genom statistiska och systemanalytiska metoder. Genom att mer 
specifikt studera timmerlagringen i Kisasjön kan de erhållna resultaten till viss del appliceras 
på de miljöeffekter som orsakas av sjötimmerlagring generellt. 
 
2 Timmerlagring 
 
Det finns flera olika metoder för att bevara timmerkvaliteten under lagringstiden. De som 
nedan tas upp tillhör den så kallade våtlagrinsmetoden och har som främsta syfte att bibehålla 
en hög fuktighetshalt i stockarna och minimera risken för insektsangrepp. Utöver olika 
våtlagrinsmetoder används också i varierande utsträckning lagring under syrefria förhållanden 
där timret täcks av plast, kemiskt skydd av timer med hjälp av insekticider samt biologiska 
och fysiska metoder där den sistnämnda innebär täckning av ändträt (CTBA, 2004).   
 
Upplagring av timmer kan sägas ske i två olika omgångar under drivningsprocessen, upplägg 
vid väg innan transport till sågverk samt förvaring vid sågen. I Sverige liksom i övriga norden 
sker skogsavverkning normalt under vinterhalvåret då marken oftast är tjälad vilket 
underlättar framkomsten för maskiner samt minskar markslitaget. När virket sedan 
transporterats ur skogen lagras det tillfälligt vid väg i väntan på vidare transport. Hur länge 
virket lagras här beror på när under säsongen avverkning skett men även på vägarnas 
kondition. Det sistnämnda leder ofta till att virket får ligga extra länge under en period på 
våren, vanligtvis från slutet av mars till början av maj, då tjällossning och snösmältning gör 
många skogsbilvägar ofarbara för timmerbilarna (Borgå, 1994). Samtidigt är det angeläget att 
timret inte blir liggande för länge eftersom varmare väderlek torkar ur veden och risken för 
insektsangrepp ökar. Enligt Skogsvårdsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd till 
skogsvårdslagen (SKSFS 1993:2) ska tallvirke tas ur skogen och transporteras vidare innan 
den 15 respektive 1 juli för norra respektive södra Sverige. Granvirke måste tas ur skogen 
senast 1 augusti. 
 
Vid sågverken lagras virket på nytt, nu i avvaktan på att bli uppbearbetat. Normalt lagras här 
inga stora mängder virke på en gång eftersom ingången av timmer, enligt Just-In-Time (JIT) 
modellen, brukar vara dimensionerad efter sågverkets kapacitet (Liukko, 1997). Vid vissa 
tidpunkter kan dock ingången av timmer vara större än vanligt, som ex när skogsvägarna 
torkat upp efter vårens smältväder, varvid upplagen tillfälligt växer sig större. 
 
När virket är nyavverkat har veden en fukthalt om ca 130 % i förhållande till torrvikten. För 
att under lagringen skydda virket från uttorkning, vilket annars leder till sprickbildning, måste 
det hållas konstant blött och fukthalten bör inte sjunka under 100 % Virkets kvalitet kan också 
påverkas negativt genom angrepp från insekter och svamp. I de nordiska länderna 
förekommer angrepp från bl a granbarkborre. Barkborrarna förökar sig i timmer och kan 
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sedan angripa den övriga skogen. Dessutom för den med sig sporer av blånadssvampar som 
orsakar stor kvalitetsförsämring av timret (Borgå, 1994). 
 
Det är framförallt två olika metoder som används för att skydda virket under lagringen, 
nämligen landlagring med bevattning och sjölagring (Borgå, 1994). Sjölagring är det äldre 
sättet att lagra timmer på vilket faller sig naturligt om man betänker att flottning var det enda 
rimliga sättet att transportera timmer på innan vägtransporter blev det dominerande 
transportmedlet. Genom att timret under hela transporten befinner sig i vatten bevaras 
kvaliteten relativt bra så länge ingen del blir liggande över vattenytan alltför länge (Liukko, 
1997). Sjölagrat timmer kan få en försämrad kvalitet då de anaeroba förhållanden som råder 
leder till ökad bakterietillväxt vid längre lagringsperioder. Mikroorganismerna bryter ner 
strukturen i veden. Detta leder till att timret lättare absorberar vatten vilket i vissa fall kan ge 
en kvalitetssänkning (Persson, 2001). Vid långa lagringstider utgör också fläckning av timret 
orsakad av barkutsöndring av tannin (garvsyra) en risk för kvalitetssänkning (CTBA, 2003). 
 
Sjölagringen har dock successivt minskat i betydelse och är idag inte särskilt vanlig. I stället 
är det landlagring, där man med hjälp av vattenspridare försöker efterlikna sjölagringens 
virkesbevarande effekter, som är den mest förekommande metoden. Bevattningen av virket 
kan här ske på två olika sätt, antingen med ett öppet system eller med ett återvinningssystem. 
I båda systemen tas vattnet från en sjö eller ett vattendrag i närhet och gjuts därefter över 
virket. I ett öppet system får det använda vattnet rinna tillbaka till recipienten medan man i 
återvinningssystemet samlar vattnet i en damm varifrån det sedan kan återanvändas (Liukko, 
1997).  
 
Återvinningssystemet har införts framförallt för att minska miljöbelastningen på recipienten. 
En nackdel med systemet är att det leder till en ökad tillväxt av mikroorganismer i det 
recirkulerade vattnet och därmed även på timret vilket kan leda till liknande skador som kan 
uppkomma vid sjölagring. För att minska miljöbelastningen ytterligare så används, i allt större 
utsträckning, klimatanpassad bevattning. Metoden innebär att man anpassar de mängder 
vatten som används i förhållande till den beräknade mängden nederbörd (Liukko, 1997).  
 
3 Urlakning och miljöpåverkan 
 
3.1 Landlagring 
 
Beroende på under vilka betingelser som lagringen sker så utgör timmerlagring en viss grad 
av belastning på miljön. Då lagret begjuts med vatten vid landlagring så frigörs bl.a. fosfor, 
kväve, fenoler och organiskt material. På vissa lagringsplatser har urlakningen av fenoler och 
bildandet av bakterier orsakat problem i både grund- och ytvatten. Det finns dock vissa 
undersökningar som visar att största delen av de ämnen som läcker ut i omgivande mark och 
vattendrag fastläggs i jordlagren och bryts ned av mikroorganismer (Liukko, 1997). 
 
Björkhem et al. (1977) genomförde under ca två månader sommaren 1976 försök med 
bevattning av virke varvid lakvatten samlades upp direkt under virkestravarna och därefter 
analyserades. Det konstaterades att lakvattnet innehöll tämligen höga halter av organiskt 
material samt höga koncentrationer av bl.a. fosfor och fenoler. Urlakningen var störst under 
de första veckorna för att sedan snabbt sjunka och stabilisera sig på betydligt lägre nivåer 
varifrån den sedan långsamt minskade. Det antogs efter försöket att den höga koncentrationen 
under de första veckorna var ett resultat av att den initialt torra barken höll kvar mycket av 
vattnet varför koncentrationen av ämnen blev desto större i det vatten som faktiskt rann av. 
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Koncentrationen urlakade ämnen minskade snabbast från granvirket vilket antogs bero på 
barkens beskaffenhet jämfört med tallens tjockare bark vilken har en större förmåga att hålla 
kvar vattenlösliga ämnen och därmed minska hastigheten på urlakningen. Sett över en längre 
period torde dock förhållandena jämnas ut.  
 
Ytterligare en undersökning genomfördes av Borgå (1994) i början av 1990 –talet. Under 18 
veckor bevattnades olika virkesupplag med vatten från både en oligotrof och en eutrof källa. 
Till skillnad från Björkhem (1977) så analyserades lakvattnet här först efter att det fått 
infiltrera marken runt upplaget. Det visade sig att urlakningen av ämnen generellt var högre 
från gran än från talltimmer samt från virke som begjutits med oligotroft vatten. Det 
sistnämnda har antagits bero på att tillväxten av bakterier på virket går snabbare vid 
användandet av eutroft vatten då dessa tack vare den större tillgången på näringsämnen i 
vattnet snabbt kan föröka sig. Just tillväxthastigheten på bakterierna har bedömts vara den 
kanske viktigaste faktorn för regleringen av utlakningen av ämnen från veden. Urlakningen 
var som regel störst under de första 8-12 dygnen varefter den minskade kraftigt. För fosfat var 
dock urlakningen störst mellan den sjätte och den elfte veckan. Fosfat kunde dock endast 
påvisas i eutroft lakvatten från grantimmer.  
 
Genom klimatanpassat bevattning kan urlakningen av vissa ämnen, däribland fenoler, 
minskas. Detta beror till stor del på att man vid en viss bevattningsintensitet gynnar tillväxten 
av mikroorganismer i virkestravarna vilket leder till mikrobiell nedbrytning av många ämnen 
(Borgå 1994, Liukko 1997). Dessutom kan miljöbelastningen minskas genom återanvändning 
av vattnet i bevattningssystemet (Liukko, 1997).   
 
3.2 Sjölagring 
 
Lagring av timmer i sjöar och vattendrag kan medföra negativa konsekvenser för det 
akvatiska systemet. Timret avger stora mängder bark och andra former av organiskt material. 
Det organiska materialet fungerar som kol- och energikälla för mikroorganismer vilket leder 
till att mängden mikroorganismer ökar i vattnet (Neilson, 2000). Mikroorganismernas 
nedbrytning av materialet är en syrekrävande process vilket kan leda till syrebrist i vattnet och 
att fisk och andra akvatiska livsformer dör ut (Halldin & Eriksson, 1978; Persson, 2001). 
Dessutom urlakas, precis som vid bevattning av landlagrat timmer, närsalter vilket kan leda 
till eutrofiering samt ökad mängd alger och plankton. När alger och plankton dör sjunker de 
tillsammans med bark till botten och bryts ner i syrekrävande processer (Naturvårdsverket, 
050325). Under de anaeroba förhållanden som då uppstår i sedimentet kan svavelreducerande 
bakterier ge upphov till en ökad produktion av giftigt och illaluktande H2S (svavelväte, 
divätesulfid) (Gerbrandt, 2002). 
 
Den ökade mängden partiklar och plankton i vattnet samt det på ytan flytande timret påverkar 
ljusinsläppet i sjön och ger upphov till förändrad vattenfärg samt ökad turbiditet. Detta kan ge 
upphov till en minskad utbredning av den fotosyntetiserande bottenvegetationen 
(Naturvårdsverket, 1999).   
 
I en studie gjord på uppdrag av Naturvårdsverket och Södra Skogsägarna AB (Halldin & 
Eriksson, 1978) undersöktes urlakningen av organiska och icke organiska ämnen som sker vid 
lagring av gran och tall i vatten. Undersökningen syftade till att försöka simulera de 
omständigheter som råder vid sjölagring genom att under kontrollerade betingelser förvara 
timmer i vattentankar och kontinuerligt mäta halter av vissa urlakade ämnen. Resultatet visade 
att variabler som t.ex. fenol, totalfosfor (Tot-P), totalkväve (Tot-N), och organiskt material, 
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undersökt med parametrarna Chemical Oxygen Demand (COD), Biochemical Oxygen 
Demand (BOD7) och kaliumpermanganat (KMnO4) har ett förhållandevis snabbt 
urlakningsförlopp och når den maximalt uppmäta koncentrationen under tidsperioden 6 till 10 
veckor, gällande obarkad gran. Barkad gran löser ut betydligt mindre mängder organiskt 
material jämfört med obarkad. Därefter minskar den uppmäta halten av ämnen lösta i vatten, i 
varierande takt. Den avtagande koncentrationen kan förklaras med att vissa ämnen i vatten 
tenderar att sedimentera. Dessutom utvecklas, likt fallet med landlagring, efter en tid 
mikroorganismer på timret samt i det omgivande vattnet vilket leder till mikrobiella 
nedbrytningsprocesser av ämnena (Halldin & Eriksson 1978, Liukko 1997). Försöket med 
obarkad gran pågick endast under 16 veckor vilket försvårar möjligheterna att uttala sig om 
den fortsatta koncentrationsutvecklingen över tid.  
 
3.3 Urlakade ämnen 
 
3.3.1 Fenoler 
 
Fenoler härstammar naturligt från timmer och höga halter av ämnet har konstaterats i 
anslutning till timmerlagringsplatser. Fenoler, i olika former, används också som 
desinfektionsmedel, pesticider, biocider och konserveringsmedel. Anläggningar för 
träförädling och timmerhantering är den största antropogena källan till fenoler i akvatisk 
miljö. Fenoler kan reagera med klor som uppkommer naturligt från svampenzym eller härrör 
från klorering av dricksvatten och därvid bilda klorfenoler som har hög toxisk verkan på 
akvatiska livsformer. Halterna av klorfenoler är oftast låga och svåra att detektera i sjöar med 
liten antropogen påverkan. I sjöar med timmerhantering eller annan industri i närområdet kan 
halterna av klorfenoler ibland nå upp till ca 2 µg l -1. Studier har visat att klorfenoler som 
härrör från träindustrin orsakar förändring i fiskvävnad. Vid en koncentration på 0,5 µg l -1 
kan klorfenoler ha toxiska effekter på öring. Ämnet orsakar också smakförändring i fisk redan 
vid lägre halter (IPCS, 1989). Fenolföreningarna tenderar att bindas till partiklar i vattnet och 
sedimenteras. Sedimentationen ökar vid god tillgång på organiskt material samt lågt pH 
(Ramamoorthy & Ramamoorthy, 1997; Jonsson, 2004). Enligt Neilson (2000) kan ämnet 
även brytas ned av bakterier som använder ämnet vid respiration.  
 
Barken från grantimmer innehåller ca 25 % fenoliska substanser och i Halldin & Erikssons 
(1978) undersökning visas att obarkad gran avger betydligt högre koncentrationer jämfört 
med barkad vid sjölagring, ca 10 mg per normalstock barkad gran och ca 30 mg per obarkad 
normalstock. Urlakningshalterna varierar i olika undersökningar. Enligt Naturvårdsverket 
(1992) avger obarkad gran under 8-15 veckor ca 60 mg per normalstock men samma mängder 
för barkad gran som i Halldin & Erikssons (1978) undersökning. 
 
3.3.2 Fosfor  
 
Fosfor tillförs vattnet från tillrinnande yt- och grundvatten samt atmosfärisk deposition. Även 
direkta punktkällor i form av utsläpp från t ex avloppsreningsverk kan bidra. Hur mycket 
fosfor som tillförs ett vatten varierar och styrs av flera olika faktorer som bl.a. markslag, 
markanvändning och olika antropogena utsläpp. Koncentrationen i vattnet varierar även den 
ansenligt med allt från mindre än 5 µg l -1 i lågproduktiva vatten till mer än 100 µg l -1 i 
övergödda vatten (Wetzel, 2001). 
 
Av tillförd fosfor fastläggs ofta en ansenlig del (20-70 %) i sediment genom att bindas till 
trevärt järn (Fe3+). Men sjöar kan också omvänt tillföras fosfor i form av en intern belastning 
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från sediment. Det sker när fosfor som tidigare fastlagts i stället frigörs, t ex vid förhållanden 
med låg syrgashalt då järn reduceras, och fosfor åter blir tillgängligt i vattnet (Warfinge, 
1997). Detta sker framför allt i sjöar som tidigare varit utsatta för en hög belastning från 
externa källor och innebär att koncentrationen i vattnet kan vara fortsatt hög, även efter det att 
tillförseln avtagit. Denna internbelastning är en orsak till att många hårt belastade sjöar 
behöver lång tid för att återhämta sig. Fosforutbytet mellan sediment och vatten styrs, förutom 
av Redox- reaktioner, bl.a. av mikroorganismer och fysisk påverkan i form av turbulens eller 
omrörning (Wetzel, 2001). 
 
För levande organismer är fosfor ett livsnödvändigt ämne vilket utgör omkring 0.3 procent av 
kroppsvikten (Horne & Goldman, 1994). I sjöar är fosfor normalt det minst förekommande 
näringsämnet och därför det som huvudsakligen reglerar primärproduktionen. I ett vatten som 
då tillförs mer fosfor än normalt ökar ofta primärproduktionen snabbt (Wetzel, 2001). Om 
biomassan ökar i alltför stor utsträckning kan detta medföra negativa effekter på vattnet då 
bl.a. grumligheten ökar, med minskat ljusinsläpp som följd. I samband med att biomassan 
ökar kommer också sedimenteringen av densamma att bli större. I den nedbrytningsprocess 
som följer förbrukas ansenliga mängder syre i vattnet vilket, om tillförseln av organiskt 
material fortgår, på sikt leder till syrefattiga förhållanden vid botten. I samband med att 
syreförhållandena försämras kan vattnet tillföras ytterligare fosfor genom den tidigare nämnda 
internbelastningen (Warfinge, 1997). 
 
3.3.3 Syretärande ämnen 
 
Syrehalten i vatten har mycket stor betydelse för faunan och kemiska processer i den 
akvatiska miljön. Halten i sjöar påverkas i hög grad av belastningen från organiskt material 
och primärproduktionen (Naturvårdsverket, 1999). Eftersom organiskt material till största 
delen bryts ner av mikroorganismer under aerobiska förhållanden så bidrar det till syrebrist i 
vattnet (Jonsson, 2004). 
 
För att undersöka påverkansgraden av organiskt material och vilken mängd syre som 
förbrukas så används variabeln BOD7 (biochemical oxygen demand). Variabeln visar hur 
stora mängder O2 som förbrukas i ett vattenprov under 7 dagar. Variabeln COD (chemical 
oxygen demand) visar på mängden syreförbrukande ämnen som kräver längre 
nedbrytningsperioder jämfört med de ämnen som ger utslag i undersökningen av BOD7. En 
naturlig källa för de organiska ämnen som kan orsaka syrebrist är humusämnen som härrör 
från omkringliggande avrinningsområden. Antropogena källor är t.ex. skogs- och 
massaindustri samt reningsverk (Energi & Miljöfakta, 2005). En tredje variabel som ibland 
används är mängden urlakat organiskt material uttryckt som KMnO4 (Kaliumpermanganat) – 
förbrukning. Idag anges vanligtvis resultatet som CODmn istället för KMnO4. CODmn kan 
enligt Naturvårdsverkets bedömningsgrunder ungefärligen jämföras med TOC, vilket är ett 
mått på halten av totalt organiskt kol (Bydén et al., 2003). 
 
3.3.4 Kväve 
 
Kväve är, liksom fosfor, ett viktigt näringsämne och levande organismer består av ungefär 
fem procent kväve vilket ingår i bl.a. aminosyror och proteiner (Horne & Goldman, 1994). I 
hav är ofta kväve tillväxtbegränsande medan det, i de flesta sjöar, är fosfor som begränsar 
tillväxten. Undantaget kan vara sjöar med naturligt höga fosforkoncentrationer. I vatten är 
kvävecykeln komplicerad och kvävet växlar mellan många olika former bl.a. ammonium 
(NH4

+), nitrit (NO2
-), nitrat (NO3

-), kvävgas (N2) och organiska föreningar. Kväve tillförs ett 
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vatten från tillrinnande yt- och grundvatten, genom torr och våtdeposition direkt på sjön samt 
fixering av N2 från atmosfären. Sänkor är uttransport via vattendrag, sedimentering och 
denitrifikation (Wetzel, 2001).  
 
N2 fixering i sjöar sker framförallt genom cyanobakterier och spelar normalt en mindre roll i 
kvävetillförseln. Om tillgången på kväve i övrigt är dålig kan dock N2 fixeringen vara av stor 
betydelse. Växtupptag av kväve sker lättast i form av NH4

+ då det kräver mindre energi att 
använda än NO3

-, vilket i sig är mindre energikrävande än NO2
-. När växter och djur dör och 

bryts ned frigörs kväve åter i form av ammonium vilket på nytt kan tas upp av växter eller 
genom nitrifikation av bakterier oxideras via NO2

- till NO3
-. Ammonium är i princip ofarligt, 

utom vid extremt höga koncentrationer, men då ammoniak (NH3) löses i vatten kan 
ammoniumhydroxid (NH4OH) bildas vilken däremot är starkt giftig för många organismer. 
Bildningen av NH4OH styrs framförallt av pH och temperatur där högre värden på dessa ger 
mer ammoniumhydroxid i vattnet (Horne & Goldman, 1994). Vid låga syrgashalter i 
bottenvatten eller sediment kan nitrat, via flera mellansteg, reduceras till N2 och, om det inte 
fixeras igen, avgå till atmosfären (Wetzel, 2001). 
 
4 Fallet Kisasjön 
 
På grund av de stora mängderna stormfällt virke i samband med stormen den 8-9 januari 2005 
blev behovet av nya lagringsplatser akut. Skogskoncernen Södra som är en av de största 
aktörerna ansökte därför om tillstånd för lagring i bland annat Kisasjön i Kinda kommun. 
Kisasjön är lämplig ur lagringshänseende på grund av det geografiska läget samt att lämplig 
upparbetningsanläggning, Kindasågen, ligger i sjöns direkta närhet. Närheten till sågverket 
ger goda förutsättningar att snabbt kunna ta hand om det lagrade timret och därmed minska 
lagringstiden. Länsstyrelsen i Östergötland beviljade lagring som får pågå t.o.m. 31 december, 
2006. Maximal volym som får läggas i och sedan lagras är 300 000 kubikmeter toppmätt (m3 
to) (Länsstyrelsen, 2005).  
 
Sjön har tidigare använts för timmerlagring under perioden 1969-1987 och under denna 
period lagrades som mest ca 110 000 m3 (Kinda kommun, 2005).  Det är dock oklart om 
denna volym är beräknad på årsbasis eller gäller för hela perioden. Lagringen medförde 
negativa konsekvenser för sjöns miljö, bland annat genom försämrade syre- och 
siktförhållanden. I syfte att förbättra syrgashalterna så luftades bottenvattnet i anslutning till 
lagringsområdet under början av 1980- talet. Effekterna av lagringen har dock hängt i och 
sjön har först på senare tid återhämtat sig. På grund av erfarenheter från den förra 
lagringsperioden så har beslutet om en ny lagring väckt starka känslor hos de boende i 
området kring sjön. Bland annat finns det en oro för att den stam av öring som finns i Storån 
skall påverkas negativt. Även kvaliteten på dricksvattnet i Rimforsa samhälle, längre upp i 
sjösystemet, befaras bli påverkat genom timmerlagringen. Länsstyrelsens beslut har därför 
överklagats till Miljödomstolen.  
 
4.1 Geografisk beskrivning 
 
Kisasjön ligger i kuperad terräng och omges av både skogs och åkermark samt bebyggelse i 
form av samhället Kisa och viss industriverksamhet bl.a. Swedish Tissue och Kindasågen. 
Strax norr om samhället ligger Kisa reningsverk. Sjön är ca 2 km2 stor (SMHI, 2005) och har 
ett medeldjup om ca 5 m (Södra, 2005). Den tillförs i huvudsak vatten från Kisaån och 
utloppet består av Storån som sedan utmynnar i sjön Åsunden. I Norra delen av Åsunden 
ligger en vattentäkt för samhället Rimforsa.  
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5 Avgränsningar 
 
Undersökningen grundar sig på Halldin & Ericssons (1978) studie av urlakade ämne vid 
timmerlagring i vatten. Valet av variabler i belastningsberäkningarna är därför till stor del 
baserat på de ämnen som behandlas i den studien. Ytterligare kriterier i valet av studerade 
variabler är vilka ämnen som kan antas ge störst miljöstörande effekter.  
 
Tillgången på kemidata varierar mellan de olika provplatserna. Data för in och utlopp finns 
tillgängliga i förhållandevis långa tidsserier (1974 till 2002). Sjödata är baserat på två 
provpunkter i södra respektive norra delen av sjön. I södra delen är mätningar gjorda mellan 
åren 1975 och 1984. Norra delen är provtagen 1975 till 1984 samt för vissa variabler under 
åren 1999 till 2001. Provtagningar finns inte tillgängliga för tiden innan, samt för början av 
den första timmerlagringen.  
 
Modellen bygger till stor del på teoretisk vattenomsättningstid och tar inte hänsyn till faktorer 
som t.ex. upptag av fosfor i biomassa och andra naturliga processer som fördröjer 
ämnestransporter i akvatiska system. Vissa fosforkällor är i modellen statiska beroende på 
tillgången av data.  
 
Som underlag för undersökningen används uteslutande resultat och värden från tidigare 
studier då det inte, inom ramen för detta arbete, funnits utrymme för egna provtagningar. 
 
6 Metod 
 
Metoden som används i undersökningen kan betraktas som kvantitativ och baseras på 
insamlad numerisk data. Insamlad data kan sedan graderas och utvärderas med hjälp av 
statistiska och systemanalytiska metoder. I de flesta undersökningar förekommer en strävan 
efter objektivitet där inga förutfattade meningar om hur resultatet ter sig finns. En hypotes 
skapas sedan utifrån undersökningens resultat. Detta förhållningssätt kallas för induktiv 
forskning (Wallén, 1993). Denna undersökning bygger emellertid snarare på ett deduktivt 
förhållningssätt då den är utformad utifrån en förkunskap om vilka effekter en viss påverkan 
kan medföra för systemet (Patel & Davidson, 1994). 
 
Undersökningen bygger till stor del på en fallstudie vilket innebär att en mindre del av en 
större helhet plockas ut och studeras. Resultatet används sedan för att försöka beskriva 
verkligheten på en större skala d v s fallstudien får representera även det större perspektivet. 
Resultatet eller slutsatserna av en fallstudie kan dock aldrig helt oreserverat appliceras på den 
större helheten just på grund av att endast en mindre del studerats. Den kan dock, gärna 
tillsammans med andra metoder, ge en god uppfattning om den större bilden (Ejvegård, 
1996). 
 
6.1 Belastningsberäkningar 
 
Beräkningarna av mängden urlakad substans från virkeslagringen perioden april 2005 till 
december 2006 bygger på resultat från Halldin & Eriksson (1978). Vid 
urlakningsberäkningarna används begreppet normalstock. En normalstock är 25 cm i 
diameter, 4 meter lång och har en volym om ca 0,2 m3.  Mängden utlakad substans per 
normalstock visas i tabell 1. 
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Tabell 1. Ämnesurlakning per normalstock (Halldin & Eriksson, 1978). CODmn dividerat med 
faktorn 3,95 motsvarar ungefär KMnO4 (Naturvårdsverket, 1999). 
Ämne Mängd/normalstock 
Totalfosfor  350 mg 
Fenol  60 mg 
Totalkväve  1,4 g 
Färg  160 g 
BOD7  35 g 
CODmn 65,8 g 
 
Lagringen omfattar 300 000 m3to granvirke. Virkesmåttet toppmätt (m3to) innebär att 
volymen mäts under bark i toppänden på stocken och anger därmed inte den faktiska volymen 
på virket. För att få ett mått som bättre stämmer överens med den faktiska volymen 
omvandlas m3to till fastmått på bark (m3f pb) vilket tar hänsyn till hela volymen inklusive 
bark. För gran har använts en omvandlingsfaktor om 1,41 (tabell 2) vilket ger en total 
virkesvolym om 423 000 m3f pb. 
 
Utifrån volymen på en normalstock och värdena i tabell 1 beräknades urlakad mängd substans 
per kubik för varje ämne vilket sedan multiplicerades med den totala virkesvolymen.  
 
Tabell 2. Omvandlingstal för virke. (Naturvårdsverket 1992, Skogsvårdsstyrelsen, 2005) 
  Fast mått på bark 

(m3fpb) 
Fast mått under 
bark (m3fub) 

Toppmätt (m3to) 

Fast mått på bark 
(m3fpb) 

Gran 1 0,88 0,71 

 Tall 1 0,88 0,72 
Fast mått under 
bark (m3fub) 

Gran 1,14 1 0,81 

 Tall 1,14 1 0,82 
Toppmätt (m3to) Gran 1,41 1,24 1 
 Tall 1,39 1,22 1 
 
För att utröna vilket näringsämne som är tillväxtbegränsande beräknades N/P kvoten i 
Kisasjön. Generellt kan sägas att om N/P kvoten (vikt) i ett vatten är lägre än 10 så är kväve 
det begränsande ämnet. Är istället förhållandet större än 10 är fosfor det begränsande ämnet 
(Horne & Goldman, 1994). Årsmedelvärden (µg l -1) av totalkväve och totalfosfor beräknades 
från norra delen av sjön åren 1999 – 2001 (två värden per år) och förhållandet bestämdes. 
 
Kisasjöns surhetstillstånd kontrollerades genom att data över pH ritades upp (se appendix 2) 
och medelvärdet för mätpunkterna i södra delen av sjön samt utloppet räknades ut.  
 
6.2 Systemanalys 
 
För att undersöka vilken inverkan sjötimmerlagring har på akvatiska system så används 
systemanalys som en metod. Genom att sätta samman en mängd påverkande faktorer som 
interagerar i en större helhet kan en modell som representerar det system som avses studeras 
skapas. I en systemanalytisk undersökning görs vissa generaliseringar vid valet av data och 
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flöden som modellen byggs upp av. Detta gör att modellen aldrig ger en exakt bild av 
verkligheten. Den kan dock ge en någorlunda god uppfattning om de processer som 
förekommer i det verkliga system som modellen är tänkt att representera. Systemet i modellen 
är att betrakta som slutet då det innehåller negativ återkoppling. Ett slutet system innebär i det 
här sammanhanget inte att den bild av verkligheten, som modellen är tänkt att representera, är 
opåverkad av yttre faktorer. Den negativa återkopplingen i modellen används som styrning för 
att åstadkomma en exponentiell minskning av fosforkoncentrationen i Kisasjön som 
motsvarar den minskade mängden fosfor i lagret. Modellen är att betrakta som tidsdiskret då 
beräkningarna sker stegvis snarare än kontinuerligt (Gustafsson et al., 1982). I det system som 
modellen försöker efterlikna sker dock processerna tidskontinuerligt. 
 
Genom att modellera en fosforbudget under perioden 1993-2002 så undersöks 
koncentrationen av fosfor i sjön. Genom att jämföra resultatet från den simulerade 
koncentrationen med verkliga värden samt ackumulerade mängder så kan modellen verifieras 
(figur 2 och 3). En hög belastning av fosfor kan leda till upplagring i sediment vilket på sikt 
kan fördröja återhämtningen av en sjö då läckage av ämnet kan uppkomma långt efter att 
tillförseln upphört (Wetzel, 2001). Modellen används även för att simulera en tänkbar 
utveckling av koncentrationen i sjön vid den timmerlagring som påbörjades i april 2005.  
 
6.3 Beskrivning av modellen 
 
Modellen består av två delar vilka är uppbyggda kring uppgifter om vattenflöden respektive 
fosforkällor (figur 1). I modellen används enheten liter för vattenflöden och volymer. 
Koncentrationer är i µg l –1 och mängder i µg. Varje beräkning i modellen sker med 
tidsintervallet en månad. Den del av modellen som behandlar vatten utgörs av Kisasjöns 
vattenmängd samt sjöns in och utflöden. Initialmängden vatten i sjön är 10 400 000 m3 
beräknat utifrån en area om 2,08 km2 (SMHI, 2005) och ett medeldjup på 5m (Södra, 2005). 
Sjöns in- och utflöden är dynamiska och baseras på simulerad vattenföring under perioden 
januari 1993 till december 2002. Simulerade data är framtaget av SMHI (2005). Inflödet 
består av Kisaån och Lillån, utflödet sker i Storån. Genom att undersöka vilket övrigt tillflöde 
som behövs för att balansera de dynamiska in och utflödena och därmed undvika en 
orealistisk förändring av sjöns vattenmängd kunde en faktor på 1,175 uppskattas. Faktorn 
multipliceras sedan med det övriga inflödet vid varje tidssteg. Den teoretiska 
vattenomsättningstiden beräknades med hjälp av formeln T= V/(Q*86 400) enligt Bergström 
(1994). 
 
T = Teoretisk omsättningstid. 
V = Sjöns volym i m3. 
Q = Flödet i m3 s-1. 
86 400 = Sekunder per dygn.  
 
Fosforkällorna är uppdelade i Kisa avloppsreningsverk (ARV), diffusa källor, atmosfärisk 
deposition och fosfor från inloppet. I modellen över perioden 2003 till 2012 ingår även 
sjötimmerlagringen som extern källa. Fosforsänka i modellen utgörs av uttransport via Storån.  
 
Uppgifter om fosfor från diffusa källor samt ARV erhölls från projektet Transport, Retention 
och Källfördelning (TRK) som genomförts av SMHI och SLU på uppdrag av 
Naturvårdsverket. Värden på atmosfärisk deposition av fosfor är hämtat från SCB: s rapport 
MI 40 SM 0301 (2001). Fosforvärden i inloppet är hämtade från Motala ströms 
vattenvårdsförbunds (MSV) mätningar. (Provpunkt Lå01, X: 6429500, Y: 1490020) 
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Mängderna tillförd fosfor från ARV, diffusa källor samt atmosfärisk deposition är statiska och 
antas inte förändras under simuleringsperioden. Från ARV tillförs 50 kg år -1. Diffusa källor 
bidrar med 626,8 kg år -1. För att räkna fram den diffusa fosforbelastningen från Kisasjöns 
delavrinningsområde (id: 643240-149090) så användes uppgifter om fosforbelastningen från 
olika markslag inom hela avrinningsorådet (TRK område 67-022). Mängden av fosfor från 
delavrinningsområdet beräknades som den procentuella andelen av hela avrinningsområdet. 
Den atmosfäriska depositionen beräknas vara 62,4 kg år –1. 
 
Den initiala bakgrundskoncentrationen på 16,5 µg l -1 i Kisasjön är baserad på MSV: s 
mätningar från 2003 och är medelvärdet för februari och augusti.  Koncentrationen fosfor i 
inloppet utgörs av en tidsserie baserad på MSV: s mätningar gjorda fyra gånger per år. För att 
generera månadsvärden över hela året gjordes en linjär interpolering över resterande månader. 
För att validera modellen jämförs simulerade fosforkoncentrationer i utloppet med MSV: s 
uppmätta värden i Storån (Provpunkt Ki02, X: 6433710, Y: 1491050). 
 
I simuleringen av perioden 2003 till 2012 lades timmerlagring till som fosforkälla i maj 2005 
(se figur 1: ”Mängd P timmer µg”). Genom att studera fosfors urlakningsförlopp enligt 
Halldin & Erikssons rapport (1978) kunde en faktor om 0,5 uppskattas (se figur 1: ”F 
timmerurlakning”). Faktorn multipliceras med mängden P från timmerlagret vid varje tidssteg 
och åstadkommer då en urlakningstakt som stämmer väl överens med den urlakningstakt som 
redovisas i Halldin & Erikssons rapport (1978). Vattenflöden och övriga källor är likadana 
som under perioden 1993 till 2002.  

 
Figur 1. Fosformodell med simulerad fosforurlakning från timmer.  
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6.4 Statistisk analys 
 
Datamaterial med mätvärden för flera olika variabler i Kisasjön samt in och utloppet har 
bearbetats med hjälp av statistiska metoder. Valet av vilka variabler, och under vilka 
tidsperioder som dessa undersöks har styrts av syftet med studien men också av tillgången på 
mätvärden.   
 
Statistisk analys gör det möjligt att på ett relativt enkelt sätt summera och få överblick över 
stora datamängder. Till skillnad från att bara betrakta värdena för att på så sätt försöka avgöra 
om t ex två olika grupper skiljer sig från varandra, ger statistisk analys möjligheten att med 
viss säkerhet avgöra om någon signifikant skillnad föreligger. Analysen kan dock inte med 
fullständig säkerhet avgöra att det faktiskt är så utan endast hur stor sannolikheten är att 
resultatet inte uppkommit slumpmässigt (Carlsson & Rönér Douhan, 1992). I undersökningen 
har genomgående en signifikansnivå på 5 procent valts. Den säger att det endast är 5 procents 
risk för att vi felaktigt förkastar H0 och därmed begår ett typ I fel (Helsel & Hirsch, 1991). 
 
6.5 Skillnad mellan grupper 
 
För att avgöra om det föreligger någon signifikant skillnad mellan olika grupper har det icke- 
parametriska Mann- Whitney U test använts. Testet är lämpligt då data inte är 
normalfördelade och eftersom det i de fallen ger högre styrka än motsvarande parametriska 
test. Till skillnad från ett parametriskt test så rangordnas värdena i Mann- Whitney testet från 
lägsta till högsta varefter beräkningarna sker utifrån värdenas rang snarare än det egentliga 
värdet. Testet använder också median istället för medelvärde som centralmått (Wheater & 
Cook, 2002). Nollhypotesen (H0) är att det inte föreligger någon signifikant skillnad mellan 
grupperna. 
 
Fosforhalter i inloppet jämfördes med halterna i utloppet under lagringsperioden 1975 till 
1987 för att se om fosforurlakningen från timmerlagringen givit någon signifikant ökning av 
koncentrationen. Samma underökning gjordes även på två senare perioder efter det att 
lagringen upphört, nämligen perioderna 1993 till 2003 samt 1998 till 2003. 
 
Effekterna av syresättningen som pågick under perioden 1980 till 1987 i södra delen av sjön 
undersöktes genom att variablerna Fosfor och syrehalt i sjön jämfördes före (1975-1979), 
under (1980-1984) och i vissa fall efter luftning (1999-2001). Variabeln fosfor valdes 
eftersom koncentrationen Tot-P löst i vatten teoretiskt kan antas variera med syrehalten 
(Warfinge, 1997). Variabeln COD jämfördes före och under luftning då förbättrade 
syreförhållanden kan antas öka nedbrytningstakten av organiskt material (Bydén et al., 2003). 
 
6.6 Trend 
 
Genom att undersöka tidsserier med hjälp av trendanalys kan förändring av koncentrationer 
över tid detekteras. Seasonal Mann Kendall, som används som verktyg, bygger på Mann 
Kendall och visar om värden på den beroende Y-axeln ökar eller minskar med utvecklingen 
av den oberoende X-axelns värden. För att kunna detektera en trend trotts att data varierar 
säsongvis så jämförs t.ex. sommarvärden endast med sommarvärden från nästkommande år, 
vintervärden med vintervärden från nästkommande år osv. (Helsel & Hirsch, 1995). 
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Metoden användes på fosfor och kväve i utloppet för perioden 1974-2002 samt variabeln färg 
i södra delen av sjön under perioden 1975-1984. En undersökning av hur koncentrationen för 
fosfor och kväve varierar kan ge en indikation på förändringen av tillståndet gällande 
näringsämnen. Eftersom sjötimmerlagring medför en färgning av vattnet så undersöks 
utvecklingen av denna variabel under den period som lagringen pågick. Noll hypotesen (H0) 
innebär att det inte finns någon trend i datamaterialet. Om H0 förkastas så innebär det att 
sannolikheten är låg för att det inte föreligger en trend i materialet. 
 
7 Resultat 
 
7.1 Urlakningsberäkningar 
 
Resultaten från beräkningen av mängd urlakade substanser från virkeslagret redovisas i 
nedanstående tabell (tabell 3).  
 
Tabell 3. Mängd urlakad substans baserat på resultat från Halldin & Eriksson (1978). 
Kolumnerna Mängd/m3 och total mängd virkeslager är baserade på virkesmåttet m3 fpb. 
Ämne Mängd/normalstock Mängd/m3 Total mängd 

virkeslager  
Totalfosfor  350 mg 1 782,5 mg 754 kg 
Fenol  60 mg 305,6 mg 129 kg 
Totalkväve  1,4 g 7,1 g 3016 kg 
Färg  160 g Pt 814,9 g Pt 344 691 kg Pt 
BOD7  35 g 178,2 g 75401 kg 
CODmn 65,8 g 335,1 g 141 754 kg 
 
7.2 N/P kvot 
 
N/P kvoterna i norra delen av Kisasjön beräknade från årsmedelvärden under åren 1999-2001. 
I samtliga fall är kvoten större än tio vilket tyder på att fosfor är tillväxtbegränsande. (tabell 4) 
 
Tabell 4. N/P kvot i Kisasjön.  
År Yta/botten Resultat 
1999 Yta 31,17 
1999 Botten 75,96 
2000 Yta 11,90 
2000 Botten 13,51 
2001 Yta 39,00 
2001 Botten 50,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



18

 

Medelvärdet för pH i utloppet av Kisasjön var ca 7,4 (se tabell 5) och för södra delen av sjön 
ca 6,9 (se tabell 6). I bägge fallen befinner sig medelvärdet inom klass 1 (nära neutralt) enligt 
Naturvårdsverkets bedömningsgrunder för miljökvalitet (1999). Genom att undersöka data i 
en scatterplott så konstaterades att det inte förekom några extremt avvikande värden gällande 
pH (appendix 2). 
 
Tabell 5. Medelvärdet för pH i utloppet av Kisasjön under perioden 1974-2002. 
  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
pH 141 6,5 8,5 7,369 ,2926 

 
Tabell 6. Medelvärdet för pH i södra delen av Kisasjön under perioden 1975-1984. 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
pH 40 6,5 7,6 6,925 ,2457 

 
7.3 Systemanalys 
 
Genom att jämföra graferna över uppmätt och modellerad fosforkoncentration för perioden 
januari 1993 till december 2002 kan modellen verifieras. De uppmätta värdena visar en 
kraftig koncentrationshöjning under augusti 1994 och februari 1995 (figur 2). Det finns inga 
mätvärden i datamaterialet över de olika inflödena som kan förklara den första 
koncentrationstoppen. Den andra höjningen härrör från en koncentrationstopp i inflödet från 
Kisaån. Förhöjningarna är troligtvis ett resultat av tillfälliga utsläpp från närliggande 
verksamheter eller jordbruk uppströms. Graferna i figur 2 divergerar beroende på omgivande 
faktorer som inte ingår i det modellerade systemet. 
 

 
Figur 2. Jämförelse av den uppmätta fosforkoncentrationen med modellerad 
fosforkoncentration i Kisasjön för perioden januari 1993 till december 2002. Siffrorna på x-
axeln representerar antalet månader från starten på perioden. En kraftig 
koncentrationsökning i uppmätt data syns under månaderna augusti 1994 och februari 1995. 
Datamaterialet ger ingen förklaring till den första höjningen. Den andra höjningen kan 
däremot spåras till höjda värden i Kisaån. 
 
En jämförelse mellan modellerad och uppmätt mängd ackumulerad fosfor under perioden 
januari 1993 till december 2002 visar på små skillnader avseende de mänger som går ut ur 
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systemet via Storån (figur 3). Den uppmätta mängden fosfor visar en ökad ackumulation i 
mars 1995. Även här beror ökningen på de förhöjda koncentrationerna i Kisaån som syns i 
figur 2.  
 

 
Figur 3. Jämförelse av ackumulerad mäng fosfor som går ut ur systemet via Storån för 
perioden januari 1993 till december 2002. Siffrorna på x-axeln representerar antalet 
månader från starten på perioden. Fosformängderna stämmer väl överens med undantag för 
den ökning som sker i mars 1995. 
 
Simuleringen av timmerlagringens effekter på koncentrationen av Tot-P i Kisasjön visar på en 
teoretisk högsta nivå om 52,03µg l–1. Det snabba förloppet på uppgången förklaras med att 
urlakningen är kraftigast initialt. Upplösningen i modellen är förhållandevis grov vilket också 
medför en brant stigning på grafen vid tidpunkten för timmerlagringens början (figur 4). 
 

 
Figur 4. Koncentrationsutvecklingen av Tot-P i Kisasjön under perioden oktober 2003-
augusti 2009. Värdena på x-axeln representerar antalet månader som simuleringen pågår. 
Grafens toppvärde är ett resultat av timmerlagringen i maj 2005.  
 
En förändring av fosforkoncentrationen endast beroende av timmerlagringen i Kisasjön, 
baserad på den teoretiska vattenomsättningen, är detekterbar under en period av 22 månader. 
Det snabba förloppet på uppgången förklaras med att urlakningen är kraftigast initialt. 
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Upplösningen i modellen är förhållandevis grov vilket också medför en brant stigning på 
grafen vid tidpunkten för timmerlagringens början (figur 5). 
 

 
Figur 5. Vid simulering av koncentrationsutvecklingen över tid visar grafen den förändring i 
koncentration som uppkommer när virkeslagret är den enda fosforkällan. Effekten är 
detekterbar under en period av 22 månader. Värdena på x-axeln representerar antalet 
månader som simuleringen pågår. 
 
Den teoretiska vattenomsättningstiden i Kisasjön baserad på formeln T= V/(Q*86 400) enligt 
Bergström (1994) beräknades till ca 52 dygn. 
  
7.4 Statistisk analys 
 
Resultatet från jämförelsen av koncentration för totalfosfor mellan in och utlopp gav i 
samtliga fall en signifikant skillnad (H0 förkastas) mellan grupperna och visar på högre värden 
i utloppet. Undersökningen av de två första perioderna visar på signifikansvärden som ligger 
nära 0. Då värdet aldrig kan bli 0 så anges det i tabellen som mindre än 0,001. Resultatet 
presenteras i tabell 7.  
 
Tabell 7. Resultat av statistisk jämförelse av koncentrationen totalfosfor mellan in och utlopp. 
Md=median, n=antal (Mann-Whitney U-test).  
Testperiod: Signifikans: Md in Md ut Skillnad Md n in n ut 
1975-1987 <0,001 17 30,5 13,5 53 54 
1993-2002 <0,001 12 18 6 57 53 
1998-2002 0,010 11 16,5 5,5 28 30 
 
Resultatet från den statistiska analysen av luftningens (södra delen av sjön) inverkan på 
koncentrationen för variablerna syre, fosfor och COD under perioderna före (1975-1979), 
under (1980-1984) och i vissa fall efter luftning (1999-2001) visar att halten av totalfosfor är 
signifikant lägre i norra delen av sjön under luftning jämfört med perioden före luftning. För 
syrgas är värdena signifikant högre i södra delen under luftningen jämfört med perioden före 
luftning. I norra delen är syrgasvärdena signifikant högre efter luftningen jämfört med under 
luftningsperioden. I dessa fall förkastas H0. I de övriga fallen är inte skillnaden mellan 
grupperna signifikant (H0 behålls) (se tabell 8). 
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Tabell 8. Resultatet från den statistiska analysen av luftningens inverkan på koncentrationen 
(µg l–1) för variablerna syre (mg l–1), fosfor (µg l–1) och COD (mg l–1) (Mann-Whitney U-test). 
Md = median, n = antal.  
Variabel Provplats 

(del av 
sjön) 

Jämförda 
tidsperioder 

Signifikans Md1 Md2 Skillnad 
Md 

n1 n2 

Tot-P Södra Före- och Under 
luftning 

0,771 28 27 1 19 20 

Tot-P Norra Före- och Under 
luftning 

0,024 40,5 28 12,5 20 20 

O2 Södra Före- och Under 
luftning 

0,046 7,55 7,9 0,45 20 20 

O2 Norra Före- och Under 
luftning 

0,820 9,7 9,6 0,1 20 20 

O2 Norra Före- och Efter 
luftning 

0,054 9,7 11,5 1,8 20 6 

O2 Norra Under- och Efter 
luftning 

0,046 9,6 11,5 1,9 20 6 

COD Södra Före- och Under 
luftning 

0,383 8 9 1 20 20 

 
7.5 Trend 
 
Den statistiska undersökningen av trend (Seasonal Mann-Kendall) över variablerna Tot-N och 
Tot-P under perioden 1974 till 2002 samt färg under åren 1975 till 1984. I samtliga fall är 
trenden signifikant (H0 förkastas). I inget av fallen omfattar konfidensintervallet värdet 0 
vilket också tyder på trend i datamaterialet. Tot-N och Tot-P visar på en negativ trend. Färg 
visar på en positiv trend.(tabell 9). 
 
Tabell 9. Resultatet av trendanalysen visar på signifikant trend gällande samtliga variabler. 
Variabel Provplats p värde Lutning L 95% Konf. U 95% Konf 

Tot-N Utloppet (KI 02) 0.02 -6.67 -12.50 -0.83
Tot-P Utloppet (KI 02) 0.00 -0.77 -1.13 -0.50
Färg Kisasjön Södra 0.04 3.88 0.00 7.50
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För att åskådliggöra att det sannolikt föreligger en trend och att visa om den är uppåt- eller 
neråtgående så har en regressionslinje ritats in i en s.k. scatterplott över de uppmäta värdena. 
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Figur 6. Utvecklingen för koncentrationen av Tot-N (µg l–1) över tid i utlopp (Ki 02) från 
Kisasjön 1974-2002.  
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Figur 7. Utvecklingen för koncentrationen av Tot-P (µg l–1) över tid i utlopp (Ki 02) från 
Kisasjön 1974-2002.  
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Figur 8. Utvecklingen för färgtal över tid i Kisasjöns södra del (KS 01) 1975-1984.  
 
8 Diskussion 
 
Urlakningsberäkningarna ger viktig information om i vilken omfattning olika ämnen urlakas 
och visar därmed på vilken total belastning som en sjö utsätts för. De mängder som räknats ut 
för Kisasjön i denna undersökning överstiger kraftigt de mänger som är framtagna i tidigare 
undersökningar. Enligt Södra skogsägarnas miljökonsekvensutredning av timmerlagringen 
framkommer att urlakningsbelastningen under första året beräknas vara ca 390 kg fosfor, 
2350 kg Kväve, 70 kg fenoler, 40 ton BOD7, 290 ton KMnO4 och 180 ton färgenheter (Grahn, 
2005). Vid en jämförelse med urlakningsberäkningarna från denna undersökning visar det sig 
att för fosfor är den urlakade mängden (754 Kg) ca 90 % större än i Södra skogsägarnas 
beräkning och mängden fenoler (129 Kg) är ca 80 % större. Även för övriga beräknade ämnen 
är skillnaden markant.(tabell.3) 
 
Orsaken till den stora skillnaden i resultatet mellan de bägge undersökningarna är skillnader i 
beräkningen av virkesvolym vid lagringen. I samband med virkeshantering så används ett 
flertal olika virkesmått som anger vilken volym som avses. Vid timmerlagring används oftast 
måttet kubikmeter toppmätt (m3to) för att ange volym. Detta mått anger dock inte den faktiska 
virkesvolymen. Ett mer korrekt mått att använda vid urlakningsberäkningar är kubikmeter 
fastmått på bark (m3f pb) som i större utsträckning tar hänsyn till den verkliga volymen på 
virket som lagras. Lagringen i Kisasjön omfattar 300 000 m3to vilket motsvarar 423 000 m3f 
pb och är den mängd som använts vid beräkningarna i denna undersökning. Beräkningarna i 
Södra skogsägarnas miljökonsekvensutredning är baserade på en virkesvolym om ca 220 000 
m3f pb (Grahn, 2005). 
 
I undersökningen som ligger till grund för urlakningsberäkningarna (Halldin & Eriksson, 
1978) görs, som tidigare nämnts, mätningarna under en period på maximalt 16 veckor. Det är 
rimligt att anta att urlakningen av olika ämnen fortsätter även efter denna period. Detta 
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antagande stöds också av att kurvorna över urlakningsförloppet i Halldin & Erikssons (1978) 
undersökning antyder en fortsatt urlakning som dock minskar med tiden. Detta innebär att de 
totala mängder urlakade ämnen som beräknas belasta Kisasjön, med stor sannolikhet, är för 
låga jämfört med verkliga förhållanden. Det föreligger ett stort behov av vidare studier som 
visar på urlakningsförloppet under längre tidsperioder. 
 
Fenoler är ett samlingsbegrepp för ett flertal olika ämnen med skiftande egenskaper 
(Ramamoorthy & Ramamoorthy, 1997). Det är därför svårt att göra någon bedömning av 
vilka konsekvenser urlakningen av fenoler medför. Dessutom saknas vedertagna gränsvärden 
gällande fenolkoncentrationen i sjöar. Vissa studier pekar emellertid på att fenoler, efter att ha 
bildat klorfenol, ger upphov till dålig smak och lukt i dricksvatten redan vid en koncentration 
på några få mikrogram (Letizia & Franco, 1999). 
 
I samband med sjölagringen i Kisasjön aktualiserades miljöriskerna av boende i Rimforsa 
samhälle eftersom vattentäkten i angränsande sjön Åsunden befarades drabbas av urlakade 
ämnen. Denna undersökning innefattar ingen belastningsberäkning gällande Åsunden men de 
ämnen som urlakas i Kisasjön ger troligtvis ingen allvarlig förhöjning av koncentrationerna i 
Åsundens sjösystem eftersom utspädningen av ämnena kan förväntas bli stor på grund av den 
relativt stora vattenmängden.  
 
För att få en uppfattning om hur Kisasjön kan komma att reagera på tillskottet av 
näringsämnen från timmerlagringen undersöktes också förhållandet mellan kväve och fosfor. I 
merparten av Svenska sjöar är fosfor det tillväxtbegränsande näringsämnet då ämnet ofta 
förekommer i mindre mängder än kväve (Bydén et al., 2003). Förhållandet mellan kväve och 
fosfor i organismer är vanligtvis ca 7:1. Generellt kan då sägas att om N/P kvoten i ett vatten 
är lägre än 10 så är kväve det begränsande ämnet. Om förhållandet istället överstiger 10 är 
fosfor det reglerande ämnet (Horne & Goldman, 1994). I Kisasjön var N/P kvoten 
genomgående större än 10 under 1999 – 2001 (mätt som årsmedel av total N och total P) 
vilket antyder att fosfor är det tillväxtreglerande ämnet i sjön. 
 
Vid jämförelse av fosforkoncentrationen i det modellerade systemet med uppmätt 
koncentration divergerar värdena. Skillnaderna beror på faktorer som påverkar flödena av 
fosfor vilka inte finns med i det modellerade systemet. Naturliga processer som exempelvis 
sedimentation och resuspension av fosfor finns inte med som funktioner i modellen. I 
simuleringen sker även förändringar av koncentrationen betydligt snabbare än i det avbildade 
systemet beroende på antagandet att fullständig omblandning sker under en mycket kort 
tidsperiod. I början av perioden (1993-2002) visar grafen över uppmätt koncentration två 
markanta toppar (figur 2). Den förhöjda koncentrationen är troligtvis ett resultat av tillfälliga 
utsläpp från omgivande verksamheter och visar sig delvis i mätningarna från Kisaån. Även 
om fosforkoncentrationerna uppvisar en skillnad i dynamik så visar en jämförelse av 
modellerade respektive uppmätta mängder ackumulerad fosfor som transporteras ut ur 
systemet att den totala skillnaden är förhållandevis liten (figur 3). 
 
I simuleringen av fosforkoncentrationens utveckling i modellen finns en osäkerhet i källorna 
eftersom vissa är helt statiska och bygger på antagandet att variationen under den simulerade 
perioden är så liten att den inte har någon praktisk betydelse. Tillskottet av fosfor från 
reningsverket (ARV) samt den atmosfäriska depositionen är litet i förhållande till övriga 
källor vilket innebär att en förändring av dessa ger en liten påverkan på fosforbudgeten.  
De största källorna är tillskottet från Kisaån samt diffusa källor (fosfor från 
delavrinningsområdet) vilka bidrar med ca 50 % respektive ca 42 %.  
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Tillskottet från Kisaån kan anses som förhållandevis tillförlitligt då det baseras på 
interpolerade faktiska mätvärden för koncentrationen av fosfor. Fosforbelastningen från de 
diffusa källorna är något mer osäker eftersom den är baserade på antagandet att 
delavrinningsområdets marktyper avger proportionerligt mindre mängd fosfor jämfört med 
avgången från hela avrinningsorådet (TRK området). Eftersom de diffusa källorna bidrar med 
en förhållandevis stor andel av fosfortillskottet i modellen så skulle även en liten procentuell 
avvikelse ge stort utslag på den beräknade fosforkoncentrationen. Vattenföringen har stor 
betydelse både för transport och sedimentering av fosfor i ett sjösystem. I modellen utgörs 
vattenföringen av simulerade data vilket inte exakt avspeglar de verkliga förhållandena.  
 
Den förhöjda fosforkoncentrationen i Kisasjöns vatten, som ett resultat av timmerlagringens 
ytterligare bidrag till redan befintliga fosforkällor, uppgår initialt till en nivå som enligt 
Naturvårdsverket klassas som mycket hög. Koncentrationen återgår därefter enligt 
simuleringen till bakgrundsnivån efter en period av ca 22 månader. Utvecklingen av 
koncentrationen är till stor del beroende på vattenomsättningen i systemet. Då den teoretiska 
vattenomsättningstiden är mycket kort så leder det till en relativt hastig avklingning av den 
förhöjda koncentrationen (figur 4). I verkligheten fördröjs ämnestransporten av faktorer som 
exempelvis upptag i biomassa, sjöns fysiska utformning och sedimentation (Horne & 
Goldman, 1994). Användandet av denna typ av simulering fyller ändå ett syfte då det ger en 
någorlunda god bild av under vilken tid som ett tillfört ämne ger en påverkan på systemet 
(Bergström, 1994).   
 
En statistisk jämförelse av fosforhalter i inlopp och utlopp visade på signifikant högre halter i 
utloppet under den senare delen av lagringsperioden (1975-1987). För att se om någon 
förändring skett efter att timmerlagringen upphört gjordes samma typ av jämförelse för 
perioderna 1993 till 2003 samt 1998 till 2003. Även dessa undersökningar visade på 
signifikant högre värden i utloppet. Resultatet kan tolkas som att timmerlagringen gett ett 
kraftigt tillskott av fosfor och att effekterna av detta dröjer sig kvar. Sannolikt finns det dock 
även andra källor som mycket väl kan vara orsaken till resultatet. Vid en jämförelse av 
medianvärdena av koncentrationen mot Naturvårdsverkets (1999) bedömningsgrunder klassas 
nivån under senare delen av lagringsperioden i utloppet som hög medan nivåerna i de bägge 
senare periodernas koncentration har gått ner till måttligt höga.  
 
Undersökningar som gjordes under 1970-talet i Kisasjön visade att syreförhållandena vid 
botten var dåliga. Under 1980-talet så påbörjades luftning i anslutning till timmerlagret i syfte 
att förbättra syreförhållandena (Grahn, 2005). En statistisk analys av syrehalterna i södra och 
norra delen av sjön under perioderna före, under och i vissa fall efter luftningen visar, i denna 
undersökning, att syreförhållandena generellt förbättrades. Resultatet stämmer väl överens 
med de analyser som gjordes i samband med luftningen (Grahn, 2005). Eftersom försämrade 
syreförhållanden kan antas medföra en avgång av fosfor (Warfinge, 1997) så gjordes även en 
statistisk undersökning av fosforkoncentrationerna i syfte att se om dessa påverkades av 
syresättningen. I norra delen av sjön kunde en signifikant minskning detekteras vilket pekar 
på att luftningen gett effekt även gällande fosforkoncentrationen i vattnet. Däremot kunde 
ingen större skillnad påvisas i den södra delen av sjön vilket gör det svårt att dra några helt 
säkra slutsatser om luftningens betydelse för fosforhalten i vattnet. Undersökningen om 
syresättningens inverkan på COD visar att nedbrytningsprocessen av organiskt material inte 
verkar påskyndas nämnvärt genom luftning.  
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När stora mängder organiskt material tillförs en sjö, som t.ex. vid timmerlagring, påverkas 
även vattnets färg av humusämnen (Bydén et al., 2003). Analysen av utvecklingen över tid 
gällande färg under perioden 1975-1984 visar också att färgtalet ökar markant. Kisasjön visar 
tecken på återhämtning gällande näringsämnena kväve och fosfor vilket avspeglar sig i 
successivt sjunkande koncentrationer i utloppet. Fosforhalterna har under perioden 1974 till 
2002 gått från att klassas som höga- till måttligt höga halter. Kvävehalterna följer samma 
mönster och är nu nere på måttligt höga halter. Återhämningen har dock tagit lång tid och det 
är först på senare år som halterna har nått lägre nivåer. Den minskande koncentrationen av 
kväve och fosfor kan till viss del vara ett resultat av förändringar inom jordbruket vilket 
medfört minskad användning av närsalter i form av gödsel.  
 
Studien visar att den ökade belastningen på ett vatten som uppkommer i samband med 
sjötimmerlagring kan ge en märkbar miljöpåverkan. Tillförseln av tillväxtbegränsande 
näringsämnen kan leda till eutrofiering med ökad mängd biomassa och syrebrist som följd. 
Detta kan i sin tur leda till en förändring i artsammansättningen och i vissa fall en utarmning 
av antalet arter (Grant & Jickells, 2000). Det organiska material som tillförs vattnet i form av 
bland annat bark som sjunker till botten och även löses i vattenmassan, påverkar 
syreförhållandena vid botten vilket kan ge negativa effekter för bottenfaunan. Även 
ljusinsläppet minskar till följd av att stora ytor täcks av timmer (Halldin & Eriksson, 1978). 
Sjötimmerlagringen medför en urlakning av fenoler vilka i vatten kan reagera med klor och 
bilda klorfenoler som har toxiska effekter på vattenlevande organismer (Ramamoorthy & 
Ramamoorthy, 1997). Eftersom klor i olika former finns i de flesta typer av vatten blir 
effekten med stor sannolikhet den samma i alla sjöar som används för timmerlagring. 
Undersökningar gjorda av bland annat Borgå (1994) och Halldin & Eriksson (1978) visar att 
mängden fenoler i vattnet kan minska på grund av nedbrytning av mikroorganismer. Detta 
försvårar möjligheterna att uppskatta hur lång tid det tar för effekterna att avklinga.   
 
Omfattningen av de miljöeffekter som följer på timmerlagringen kan antas variera beroende 
på flera olika faktorer. Om samma mängder timmer som tidigare lagrats i Kisasjön istället 
skulle ha lagrats i en oligotrof sjö med betydligt större volym kan det förmodas att effekterna 
av exempelvis mängden tillförda näringsämnen inte skulle bli lika påtagliga. I studien 
framkommer också att om lagringen är begränsad till en kortare tidsperiod kan effekterna 
initialt bli påtagliga men sedan avta förhållandevis snabbt efter att lagringen avslutats. 
Simuleringen i undersökningen styrs dock till stor del av vattenföringen vilken, i fallet med 
Kisasjön, är tämligen kort. Även andra faktorer som reglerar ämnestransporten i en sjö, t.ex. 
utbytet mellan sediment och vatten påverkar förloppet vilket sammantaget innebär att 
effekterna kan vara märkbara något längre än vad undersökningen visar. 
 
Efter en lång period med hög belastning av urlakade ämnen kan återhämtningen av ett 
akvatiskt system vara mycket långsam. I grunda sjöar som tidigare haft förhållandevis höga 
halter av näringsämnen är återhämtningstiden betydligt längre jämfört med oligotrofa sjöar. I 
en sjö som har utsatts för hög fosforbelastning, och där ämnet har ackumulerats i sediment 
under en längre tid, kan låga syrenivåer orsaka ett motsatt förlopp (Wetzel, 2001). Sediment 
går då från att utgöra en sänka till att istället utgöra en intern belastning. Ett sådant förlopp 
skulle ytterligare fördröja återhämtningen.  
 
För att minimera riskerna för allvarliga miljökonsekvenser i samband med timmerlagring bör 
alternativa lagringsmetoder övervägas. Vid landlagring med bevattning finns exempelvis helt 
andra möjligheter att, genom klimatanpassad bevattning och recirkulation av vattnet, bättre 
kontrollera och hantera de urlakade ämnena (Borgå, 1994; Liukko, 1997). En åtgärd som bör 
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övervägas för att minska miljöbelastningen vid sjölagring är barkning av timret före 
iläggningen i vatten. Denna åtgärd minskar väsentligt urlakningen av många miljöpåverkande 
ämnen (Halldin & Eriksson, 1978). 
 
Vid normala förhållanden råder balans i förhållandet mellan de mängder timmer som kan 
hanteras av timmerindustrin och tillgången på landlagringsplatser (Liukko, 1997). I samband 
med extrema situationer, som t.ex. efter hårda stormar, rubbas dock denna balans vilket ställer 
krav på tillgång till stora lagringsarealer. I dessa fall kan sjölagring vara det enda alternativet, 
även om beredskapen för liknande situationer kan förväntas öka i framtiden. Sjölagring av 
större mängder virke bör dock endast ske efter en noggrann inventering av tillgången på 
alternativa landlagringsplatser.  
 
Som en följd av FN-konferensen i Rio de Janeiro och Agenda 21 beslutade Sveriges riksdag, 
1999, att anta 15 miljömål för att bl. a värna om naturmiljön och den biologiska mångfalden 
(Miljömålsrådet, 050527). De effekter som sjötimmerlagringen medför kan försvåra 
möjligheterna att uppfylla flera av miljömålen. Ingen övergödning, Levande sjöar och 
vattendrag samt en giftfri miljö är några av de mål som kan beröras.  
 
9 Slutsats 
 
Syftet med undersökningen var att utreda och bedöma de miljökonsekvenser som uppstår i 
samband med sjötimmerlagring. Belastningsberäkningar visar på ett betydande tillskott av 
miljöpåverkande ämnen som, om lagringsperioden är lång, kan leda till att sjöar går mot ett 
mer eutroft tillstånd samt medföra en toxisk inverkan på akvatiska organismer. De relativt 
stora mängder organiskt material som timret avger riskerar, i samband med nedbrytning, även 
att försämra syrehalten i vattnet i anslutning till lagringsplatsen. En hög belastning medför 
ofta en lång återhämtninsperiod som dessutom riskerar att förlängas på grund av t.ex. intern 
belastning från sediment. De undersökningar som hittills har gjorts, gällande mängden 
urlakade ämnen, ger i huvudsak en uppfattning om vilka mängder som urlakas under de första 
månaderna. Då sjötimmerlagring oftast pågår under längre perioder blir de totala mänger som 
urlakas i realiteten större än vad beräkningarna antyder. För att utröna de långsiktliga 
miljöeffekterna krävs vidare studier som är baserade på längre försöksperioder. 
 
Det föreligger en risk att stormskador på skog, med stora mängder nedblåst virke som följd, 
kan bli allt vanligare i framtiden, sett till hur utvecklingen har varit under 1900-talet. Om inte 
en anpassning av skogsbruket och skogsindustrin sker så kommer behovet av lagringsplatser 
att öka. Detta kan medföra att lagring av timmer i sjöar, som alternativ, blir allt vanligare. I de 
fall där sjötimmerlagring utgör ett reellt alternativ är det väsentligt att lagringen föregås av en 
noggrann utredning beträffande miljökonsekvenserna både i ett kort tidsperspektiv såväl som 
långsiktligt.  
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11 APPENDIX 
 
11.1 Appendix 1.  
 
Beräkningar i modellen. Värden som ingår i tidsserier redovisas inte. 
 
Mängd_P_i_sjön(t) = Mängd_P_i_sjön(t - dt) + (Källor_P + Flöde_P_timmer - 
P_ut_via_Storån) * dt 
INIT Mängd_P_i_sjön = 171600000000 
 
INFLOWS: 
Källor_P = ARV_P+Atmosfärisk_deposition_P+Mängd_P_från_Kisaån+Diffusa_källor_P 
Flöde_P_timmer = IF(TIME<148)THEN(0)ELSE(F_timmerurlakning*Mängd_P_timmer_ug) 
OUTFLOWS: 
P_ut_via_Storån = P_koncentration_i_Kisasjön*Storån_Vattenflöde 
Mängd_P_timmer_ug(t) = Mängd_P_timmer_ug(t - dt) + (- Flöde_P_timmer) * dt 
INIT Mängd_P_timmer_ug = 754012458392 
 
OUTFLOWS: 
Flöde_P_timmer = IF(TIME<148)THEN(0)ELSE(F_timmerurlakning*Mängd_P_timmer_ug) 
Mängd_vatten_i_Kisasjön(t) = Mängd_vatten_i_Kisasjön(t - dt) + (Vatten_in - 
Storån_vatten_ut) * dt 
INIT Mängd_vatten_i_Kisasjön = 10400000000 
 
INFLOWS: 
Vatten_in = (Kisaån_vattenflöde+Lillån_vattenflöde)*Diffusa_tillflöden 
OUTFLOWS: 
Storån_vatten_ut = Storån_Vattenflöde 
ARV_P = 4166666666.6666666666666666666667 
Atmosfärisk_deposition_P = 5200000000 
Diffusa_källor_P = 52200000000 
Diffusa_tillflöden = 1.175 
F_timmerurlakning = 0.5 
Mängd_P_från_Kisaån = 
(Kisaån_vattenflöde+Lillån_vattenflöde)*Koncentration_P_från_Kisaån 
P_koncentration_i_Kisasjön = Mängd_P_i_sjön/Mängd_vatten_i_Kisasjön 
 
Facit_P_ut_via_Storån_Uppmät_interpolerad = GRAPH(TIME) 
 
Kisaån_vattenflöde = GRAPH(TIME) 
 
Koncentration_P_från_Kisaån = GRAPH(TIME) 
 
Lillån_vattenflöde = GRAPH(TIME) 
 
Storån_Vattenflöde = GRAPH(TIME) 
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11.2 Appendix 2.  
 
Scatterplot över pH. Den övre figuren visar södra delen av Kisasjön. Den nedre visar utloppet. 

YEARDAY

19861984198219801978197619741972

P
H

7.8

7.6

7.4

7.2

7.0

6.8

6.6

6.4

 
 

YEARDAY

2004
2002

2000
1998

1996
1994

1992
1990

1988
1986

1984
1982

1980
1978

1976
1974

1972

P
H

9.0

8.5

8.0

7.5

7.0

6.5

6.0

 


