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1 Sammanfattning 

Våtmarker som anläggs på jordbruksmark kan förhindra att fosfor från åkrarna når sjöar och 

vattendrag och hjälper därmed till att minska övergödningen. Det är viktigt att utforma våt-

marken på ett sådant sätt att så mycket som möjligt av den biotillgängliga fosforn hålls kvar. 

Syftet med studien var att undersöka om det finns ett positivt samband mellan lerinnehåll och 

fosfors biotillgänglighet i en anlagd våtmarks sediment. Syftet var även att undersöka om 

partikelstorleken minskar gradvis med avståndet från inloppet, det vill säga om mer lera 

sedimenterar närmare utloppet. Prover togs längs tre transekter från sedimentet i en våtmark i 

västra Östergötland och fosfor- samt partikelstorleksanalyser gjordes. Genom extraktion med 

ammoniumklorid (NH4Cl) kunde lättillgänglig fosfor bestämmas. Partikelstorleksanalysen 

gjordes med en modifierad pipettmetod, baserad på att större partiklar sedimenterar fortare än 

mindre partiklar. Regressionsanalys visade att partikelstorleken minskade signifikant från 

inlopp till utlopp i våtmarken. Däremot hittades inte några signifikanta samband mellan 

partikelstorlek och lättillgänglig fosfor eller totalfosfor, i motsats till resultat i andra studier. 

Halterna av både lera och olika fosforfraktioner i sedimentet var relativt låga och likartade vid 

olika provpunkter i våtmarken vilket kan ha påverkat resultaten.   

Nyckelord: biotillgänglighet, fosfor, partikelstorlek, sediment, våtmark. 

2 Inledning 

Idag anläggs våtmarker i jordbrukslandskapet för att försöka förhindra läckage av närings-

ämnen till närliggande vattendrag och sjöar (Naturvårdsverket 2008). Våtmarker kan fungera 

som fosfor- och kvävefällor och bidrar då till att minska övergödningen. Fosfor (P) är ofta den 

främsta begränsande faktorn för primärproduktionen i akvatiska ekosystem, vilket innebär att 

ju mer biotillgänglig fosfor som finns desto större är risken för övergödning. Biotillgänglig 

fosfor är sådan som är löst i vattnet eller lätt löser sig från partiklar och då kan tas upp av 

bland annat växter. Det är alltså av intresse vid anläggningen av våtmarker att utforma dem på 

sådant sätt att så mycket som möjligt av den biotillgängliga fosforn fångas. 

Fosfor förekommer i våtmarker som fosfat i olika organiska och oorganiska föreningar. Den 

enda form som tas upp direkt av mikroorganismer och växter är löst ortofosfat (Vymazal 

2007). Biotillgängligheten hos andra fosfatformer beror på om och i hur stor grad de kan 

omvandlas till obundet ortofosfat (Uutisalo & Ekholm 2003). Genom processer som adsorp-

tion, utfällning, upptag i biomassa och ackumulering av sediment minskar den tillgängliga 

fosforn i våtmarken. Vid adsorption binder fosfor till jordpartiklar som sedan kan sediment-

era. Fosfor kan även bilda fällningar med metaller som kalcium, järn och aluminium, vilket 

gör att den inte längre är tillgänglig för biota. Vid ändrade förhållanden, exempelvis syrebrist, 

kan dock fällningen åter gå i lösning och göra fosfor biotillgänglig. Ackumulering av sedi-

ment är den enda process som inte blir mättad och därmed det enda långsiktiga sättet att lagra 

fosfor i våtmarker (Vymazal 2007).  
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För att partikulärt bunden fosfor ska kunna ackumuleras i sediment måste partiklarna först 

sedimentera. Sedimentationshastigheten hos lösta partiklar är beroende av deras densitet, 

vilket beskrivs av Stokes lag: 

Ws=  
1

18
 

D2  p - p
w
 g

μ
      (1) 

där Ws = sedimentationshastighet, D = partikeldiameter, p = densitet hos partikeln, pw = 

densitet hos vatten, g = acceleration orsakad av gravitation och µ = viskositet hos vatten 

(Williams et al. 2008). Ekvationen (1) ger att eftersom större partiklar är tyngre sjunker de 

fortare än mindre partiklar. I en våtmark innebär detta att stora partiklar, som sand med 

diameter 0,063-2 mm, avlagras närmast inloppet medan fina lerpartiklar < 0,002 mm i dia-

meter inte sedimenterar förrän nära utloppet. Ju större en våtmark är, desto mer lösta partiklar 

hinner sedimentera innan vattnet förs vidare ut ur våtmarken (Braskerud 2002). Mängden 

partiklar som kan hållas kvar i våtmarken påverkas också av hur mycket vegetation som finns. 

Braskerud (2001) visade att vegetation i en våtmark minskar mängden partiklar som går till-

baka i lösning och därmed bidrar till att öka retentionen av partiklar. En ytterligare faktor som 

påverkar sedimentationen av partiklar är djupet. En djuphåla minskar risken att ett snabbt 

vattenflöde tar en genväg och tar sig genom våtmarken på betydligt kortare tid än den genom-

snittliga omsättningstiden (Lightbody et al. 2009). Eftersom djupare delar av en våtmark 

minskar vattenflödet hålls vattenmassan kvar längre (Kadlec & Wallace 2008). När vattnets 

hastighet sänks kan lösta partiklar få längre tid att sedimentera.  

Partikulärt bunden fosfor kan utgöra en stor del av den biotillgängliga fosforn i en våtmark 

(Uusitalo et al. 2003). Partikelstorleken i sedimentet kan ha betydelse för hur mycket av den 

partikulära fosforn som är biotillgänglig. En studie av Maynard et al. (2009) visade på ett 

positivt samband mellan andelen lera i anlagda våtmarkers sediment och mängden biotill-

gänglig fosfor.  

Målsättningen med den här studien var att undersöka om det finns en koppling mellan mängd-

en biotillgänglig fosfor och sedimentets partikelstorlek i en anlagd våtmark. Hypotesen var att 

mindre kornstorlek är korrelerat med biotillgänglig fosfor. Studien syftade även till att under-

söka om det finns en gradient från inlopp till utlopp i en våtmark med avseende på partikel-

storlek och då även biotillgänglig fosfor. Hypotesen här var att om storleken på partiklarna i 

sedimentet minskar successivt med avståndet från inloppet i våtmarken, på grund av att 

mindre partiklar sedimenterar långsammare, innehåller sedimentet längre från inloppet en 

högre andel biotillgänglig fosfor. 

3 Material och metoder 

3.1 Våtmarken - platsen för studien 

Studien har utförts i en anlagd våtmark som är belägen vid Lindevad ca 6 km nordost om 

Skänninge i västra Östergötland. Det omkringliggande området består av jordbruksmark. 

Våtmarken anlades år 2001 och är i grunden en bevattningsdamm som har förstorats till 

nuvarande yta på ca 0,03 km
2
.  



3 

 

Provtagningen skedde längs tre transekter i våtmarken. Totalt togs 18 sedimentprover (figur 

1). Proverna togs från båt med sedimentrör av plexiglas med diameter 8 cm. De översta 8 cm 

av proppen - den del som ansågs vara det avlagrade sedimentet - fördes över från röret till 

plastburkar. Vid provtagningstillfället i april var vattenståndet högre än normalt och två om-

råden i våtmarken var betydligt djupare än resten av våtmarken med ett djup ≥ 2,5 m (figur 1). 

Detta bidrog till hur transekter och provpunkter placerades, eftersom vattennivån inte kunde 

vara högre än ca 2 m för att proppar skulle kunna tas med den utrustning som användes.  

3.2 Analys av fosforfraktioner i sediment 

3.2.1 Bestämning av lättillgänglig fosfor 

Av de våta sedimentproverna vägdes 1 g upp och hälldes i 50 ml centrifugrör av plast, var-

efter 50 ml 1 M ammoniumklorid (NH4Cl) tillsattes till varje rör. Proverna skakades liggande 

på skakbord (150 varv min
-1

) i 3 timmar. Detta följdes av centrifugering med 4000 varv per 

minut i 10 min. Supernatanten dekanterades till 50 ml plastflaskor. Av hela det erhållna 

NH4Cl-extraktet på ca 45 ml oxiderades 20 ml med kaliumperoxidisulfat (K2S2O8) enligt 

Svensk standard (SIS 1996) för att bestämma lättillgänglig totalfosfor. Då pipetterades 20 ml 

av extraktet samt 20 ml avjonat vatten till 100 ml glasflaskor. Därefter tillsattes 4 ml 0,2 M 

K2S2O8-lösning och flaskorna autoklaverades i 120 °C i 20 min. Extrakten analyserades sedan 

för fosfatbestämning enligt spektrometrisk metod med ammoniummolybdat (SIS 1996). 

Absorbansen mättes efter 15 minuter med en 5 cm-kyvett. På samma sätt analyserades också 

20 ml av extrakten utan föregående uppslutning i autoklav. I denna analys bestäms mängden 

Figur 1. Karta över Sverige med detaljbild på våtmarken i Lindevad, Skänninge. Provtag-

ningspunkter är markerade där bokstav markerar transekt och siffra markerar provpunkt. 

Streckade ytor markerar ungefärligt de djupaste delarna av våtmarken. Grå ytor anger 

placering av vegetationstäckta öar. 
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lättillgängligt fosfat. Blankprover behandlades på samma sätt som proverna. Standarder upp-

slöts inte i autoklav.  

3.2.2 Bestämning av vattenhalt och mängd organiskt material 

Hela sedimentproverna torkades i aluminiumformar i 40° C i några dygn. Proverna vägdes 

och vattenhaltsbestämning gjordes. Sedan mortlades de och siktades genom 2 mm såll. Av de 

torkade och siktade proverna vägdes 3 g in till deglar och brändes i muffelugn på 550° C i en 

timme. Glödförlustbestämning gjordes efter bränningen, vilket ger mängden organiskt mate-

rial i sedimentet. 

3.2.3 Bestämning av totalfosfor samt oorganisk fosfor 

Av både de brända och de obrända proverna vägdes upp 0,2 g och sköljdes ned i 100 ml 

kokrör med 25 ml 1 M saltsyra (HCl) enligt Andersen (1976). Proverna kokades i 15 min och 

hälldes sedan i mätkolvar samt späddes till 100 ml med avjonat vatten. De prover som var 

grumliga filtrerades genom GF/C-filter innan fosfatbestämning gjordes med ammonium-

molybdatmetoden som tidigare (SIS 1996). Analys av de brända proverna ger totalfosfor 

medan analys av de obrända proverna ger oorganisk fosfor. Organisk fosfor beräknades som 

differensen mellan totalfosfor och oorganisk fosfor. Blankprover genomgick samma behand-

ling som proverna, medan standarder inte kokades.         

3.3 Partikelstorleksanalys 

Analysen av partikelstorlek är baserad på Stokes lag och det faktum att större partiklar är 

tyngre och sedimenterar fortare än mindre partiklar. Analysen gjordes med utgångspunkt i 

pipettmetoden (Kroetsch & Wang 2007). Denna var modifierad i några avseenden och 

analysen skedde enligt följande: 

1. Avlägsnande av karbonater med 1 M HCl. Av de torra sedimentproverna togs 10 g och 

löstes upp i 50 ml avjonat vatten. Därefter tillsattes HCl tills pH var mellan 3,5 och 4.  

2. Avlägsnande av organiskt material med 30 %-ig väteperoxid (H2O2). Först tillsattes 10 

ml H2O2 till proven, varefter de ställdes i vattenbad och värmdes till 90 °C. Tillsättan-

det av H2O2 fortsatte tills reaktionen lagt sig och ingen mer färgförändring skedde.  

3. Dispersion av prov med natriummetafosfat. Proverna hälldes i plastflaskor, metafos-

fatlösning tillsattes och flaskorna skakades liggande över natt. 

4. Bestämning av partikelstorlek. Proverna hälldes i 1000 ml mätglas som fylldes upp 

med avjonat vatten. Efter omrörning upp och ned i röret togs tiden. Sedan pipetterades 

10 ml upp 10 cm nedanför vattenytan efter tiderna a) 32 s, b) 4 min 48 s, c) 53 min 20 

s samt d) 6 h. De pipetterade fraktionerna torkades i 24 h i 105°C och vägdes med 

analysvåg.  

I ovanstående metod utnyttjas partiklarnas olika sedimentationshastigheter och a) ger grovsilt, 

partiklar med diameter < 0,063 mm, b) ger mellansilt med diameter < 0,02 mm, c) ger finsilt 

med diameter < 0,0063 mm och d) ger ler med diameter ≤ 0,002 mm.  

3.4 Statistiska analyser 

För att utvärdera data gjordes regressionsanalys, bland annat med lerhalt som oberoende 

variabel och olika fosforfraktioner som beroende. Analysen gjordes även med avstånd som 
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oberoende och lerhalt respektive lättillgänglig fosfor som beroende variabler. T-test (oparat, 

dubbelsidigt) gjordes för att avgöra om det fanns någon skillnad i den organiska halten vid 

olika avstånd från inloppet. En envägs-ANOVA gjordes för att testa huruvida det fanns 

skillnader i lerhalt respektive silthalt vid olika avstånd från inloppet.  

4 Resultat 

4.1 Variation hos lerhalten med avståndet från inloppet 

Figur 2 (a) visar hur lerhalten i sedimentet varierade med avståndet från inloppet i våtmarken. 

Regressionsanalys visade att lerhalten ökar signifikant från inloppet mot utloppet (R
2
 = 0,34; 

p = 0,022) om provpunkterna närmast inloppet (avstånd = 10 m) undantogs. Vid detta avstånd 

var lerhalten som allra högst. I figur 2 (b) finns organisk halt mot avståndet. På avståndet 10 

m var den organiska halten 8,7 ± 1,3 %. För att undersöka om mängden organiskt material vid 

detta avstånd var skilt från de övriga provpunkterna gjordes t-test. Testerna visade att mäng-

den organiskt material i sedimentet vid 10 m var signifikant högre (p < 0,05) än i de andra 

provpunkterna, utom vid 380 m där skillnaden inte var signifikant (p = 0,082).  

4.2 Partikelstorleksfördelning vid olika avstånd från inloppet  

Partikelstorleksanalysen visade på varierande halter av lera i proverna. I figur 3 syns fördel-

ningen av de olika kornstorlekarna från grovsilt till ler. Sedimentet i våtmarken bestod till 

största delen av silt. Före den djupa delen i våtmarken var andelen silt i medeltal 50 ± 2,3 % 

och efter denna 41 ± 12 %. Medelhalten ler i sedimentet var 4,8 ± 0,3 % före djuphålan och 

9,0 ± 3,4 % efter. En ANOVA på ler- respektive silthalt vid olika avstånd resulterade inte i 

några signifikanta skillnader (p > 0,05).  

För att en jordart ska klassas som lera ska andelen ler vara minst 20 % av finjorden (diameter 

≤ 0,063 mm) (Larsson 2008). De flesta av proverna nådde inte upp till den lerhalten utan 

skulle istället benämnas silt. Andelen ler av totalt material med diameter ≤ 0,063 mm var i 

snitt 15 ± 8,5 %. Endast fem av proverna hamnade i intervallet 20-40 % och klassificeras då 

som siltig lera. Dessa prover var jämnt spridda längs våtmarken. 

Figur 2. Lerhalt (a) och organisk halt (b) i sedimentprover tagna på olika avstånd från inloppet 

i Lindevads våtmark, Skänninge. Data är uttryckt som medelvärde + 1 standardavvikelse, n = 3. 
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4.3 Fosforfraktioner i sedimentet  

Regressionsanalys av olika fosforfraktioner mot lerhalten i sedimentet visade inte på några 

signifikanta samband (p > 0,05) mellan variablerna (figur 4). Koncentrationen av lättillgäng-

ligt fosfat (NH4Cl-RP) var i medeltal 0,75 ± 0,68 µg fosfor g
-1 

torrvikt. För lättillgänglig total-
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Figur 3. Fördelning av kornstorleksklasser i sedimenten i Lindevads våtmark, Skänninge. 

Proverna är grupperade efter avstånd från inlopp, med 3 provpunkter vid varje avstånd. Den 

tjockare linjen markerar den djupa delen i mitten av våtmarken. Andelen är av allt jord-

material < 2 mm i diameter. Provpunkterna närmast inloppet har uteslutits. 
 

Figur 4. Lättillgängligt fosfat (a), tillgänglig totalfosfor (b) och totalfosfor (c) i sediment med 

olika lerhalt i Lindevads våtmark, Skänninge. Alla fosforhalter är uttryckta som µg fosfor per g 

torrvikt. Kvoten mellan tillgänglig totalfosfor och total fosfor (d) mot avstånd från inlopp i 

våtmarken.  
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fosfor (NH4Cl-TP) var medelhalten 1,5 ± 1,4 µg g
-1

. Den totala mängden fosfor i sedimentet 

var 820 ± 85 µg g
-1

.  

Andelen lättillgänglig totalfosfor av total mängd fosfor i sedimentet i relation till avstånd 

visas i figur 4 (d). En regressionsanalys visade att andelen verkade öka mot utloppet, men 

korrelationen var inte signifikant (p > 0,05). Den lättillgängliga fosforn utgjorde en relativt 

liten del av den totala fosforn med en medelhalt på 0,21 ± 0,25 %. Värdena från punkterna 

längst från inloppet har uteslutits på grund av fel i analysen. 

5 Diskussion 

5.1 Minskande partikelstorlek mot utloppet 

Studiens målsättning var att undersöka huruvida det finns ett samband mellan partikelstorlek 

och andelen biotillgänglig fosfor i en anlagd våtmarks sediment. Ett ytterligare syfte var att se 

om det fanns en gradient med minskande partikelstorlek från inlopp till utlopp. Minskande 

partikelstorlek har i studien mätts som ökande lerhalt. Figur 2 (a) visar att lerhalten ökar signi-

fikant (p < 0,05) mot utloppet om provpunkterna närmast inloppet undantas. En anledning till 

att utesluta dessa punkter är att de togs på en plats med mer vegetation än övriga provpunkter. 

Detta ses i figur 2 (b) som visar andelen organiskt material i sedimentet. Den organiska halten 

vid avståndet 10 m är signifikant högre (p < 0,05) än alla andra avstånd utom 380 m, vilket 

även det indikerar att det vid 10 m från inloppet fanns mer vegetation än i resten av våtmark-

en. Det beror på att en hög organisk halt betyder att det fanns mycket växtdelar i sedimentet, 

vilket det borde finnas om vegetationstätheten är högre. Eftersom växter enligt Braskerud 

(2001) håller kvar sedimenterade partiklar och hindrar dem från att gå i lösning igen, kanske 

sedimentet på denna plats inte bara är ett resultat av sedimentation utan även av en lägre 

resuspension än i resten av våtmarken. Med grund i detta har provpunkterna närmast inloppet 

uteslutits ur regressionen, och även ur figur 3. För andra variabler blev regressionsanalysen 

inte bättre genom uteslutande av dessa punkter. Hypotesen att partikelstorleken i det avlag-

rade sedimentet minskar successivt från inlopp till utlopp i våtmarken har bekräftats. Detta 

verkar rimligt eftersom partiklar med större diameter är tyngre och då sedimenterar fortare än 

mindre partiklar. Det stämmer väl överens med studien av Maynard et al. (2009) där man fann 

att lerhalten i två undersökta våtmarker var 17 % respektive 28 % högre vid utloppet.  

Något som kan noteras är att det verkar finnas en skillnad i sedimentet, även om den inte är 

signifikant (p > 0,05), i provpunkterna före och efter den djupa delen i mitten av våtmarken 

(figur 2 (a) och figur 3). Vid de två undersökta avstånden närmast före djuphålan var andelen 

silt i sedimentet högre och med mindre spridning än i proverna efter den djupa delen. Detta 

skulle kunna bero på att vattenflödet bromsas upp i den djupare delen och då ger en möjlighet 

för partiklar att sedimentera. Eftersom siltpartiklar är tyngre än lerpartiklar kommer det främst 

vara dessa som hinner sjunka till botten i djuphålan. Detta skulle i så fall kunna leda till att en 

större andel ler finns kvar i vattenmassan efter denna. Förekomsten av en djuphåla i mitten av 

våtmarken kanske kan vara en bidragande orsak till varför lerhalten i sedimentet verkade öka 

mer mellan provpunkterna vid avstånden 200 m och 320 m än sinsemellan proverna före och 

efter den djupare delen (figur 2 (a)). 
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5.2 Lättillgänglig fosfor, totalfosfor och partikelstorlek 

Extraktion med NH4Cl ger adsorberad fosfor som går i lösning vid ökad salthalt (Pacini & 

Gächter 1999).  Denna fosforfraktion är lättlöslig och därmed biotillgänglig. De resultat som 

erhållits i denna studie visade inte på något signifikant samband mellan lättillgänglig fosfor 

och andelen lera i sedimentet (figur 4 (a) och (b)). Det går möjligtvis att se en svag tendens till 

att andelen lättillgänglig fosfor av totalfosfor var något högre vid utloppet i figur 4 (d), men 

resultaten är inte signifikanta (p > 0,05). Det är nog snarare ett avvikande värde vid avståndet 

320 m som orsakade denna tendens. Någon anledning till varför detta värde ska uteslutas ur 

datasetet har dock inte hittats.  

I flera tidigare studier har en korrelation mellan NH4Cl-fosfor och lerhalt kunnat påvisas 

(Maynard et al. 2009; Huijun et al., 2010; Pacini & Gächter 1999). I dessa studier har dock 

halterna av den lättillgängliga fosforn varit betydligt högre än vad som observerats här. I 

resultaten från Maynard et al. (2009) utgjorde lättillgänglig partikulär fosfor runt 20 % av 

total partikulär fosfor. Fytianos och Kotzakioti (2005) fick resultat som är mer i paritet med 

dem i denna studie. Andelen NH4Cl-P av total partikulär fosfor i deras studie var i medeltal 

0,72 %, vilket är jämförbart med resultaten här på 0,21 ± 0,25 %. Även i en studie av 

Søndergaard et al. (1996) blev resultaten jämförbara med våra, med en andel NH4Cl-P av 

totalfosfor på < 1 % till 11 %.  

När det gäller totalfosfor fick Maynard et al. (2009) totalfosforhalter i två våtmarker som 

uppgick till ca 990 µg g
-1 

respektive 1290 µg g
-1

. Dessa halter är något högre än de 820 ± 85 

µg g
-1

 som erhölls i denna studie. I en annan studie varierade halten totalfosfor mellan ca 950 

och 1300 µg g
-1

 (Fytianos & Kotzakioti 2005). Även detta är högre än halterna i våtmarken i 

den här studien. Något annat som skiljer våtmarken i den här studien från andra är att sedi-

mentet innehöll en relativt liten andel lerpartiklar och mestadels bestod av silt. Detta skulle 

kunna påverka resultatet, vilket diskuteras nedan.  

5.3 Låg lerhalt i sedimentet 

Den totala fosforhalten borde öka med minskande kornstorlek eftersom en mindre partikel har 

relativt större yta i förhållande till volym än en större partikel. Det betyder att det på korn med 

liten diameter finns större möjlighet för fosfor att adsorbera. Pacini & Gächter (1999) fann att 

lera innehöll fem gånger så mycket fosfor som mellansilt. Denna korrelation syntes inte i de 

data som erhölls i den här studien, men det skulle kunna bero på att sedimentet i den under-

sökta våtmarken inte var så lerigt utan mest bestod av silt. I de flesta provpunkter kunde sedi-

mentet inte ens klassificeras som lera utan benämns som just silt (Larsson 2008). Eftersom det 

inte finns någon stor variation i lerhalten mellan proverna utan de flesta låg mellan 5 och 10 

% kanske det inte går att se något linjärt samband med fosforhalt. Urvalet är antagligen för 

likartat och möjligen även för litet för att en regressionsanalys ska ge en rättvis bild. En jäm-

förelse kan göras med studien av Maynard et al. (2009) där lerhalten varierade mellan 15 och 

70 %.  

Anledningen till att lerhalten i proverna var så låg kan vara att de omkringliggande jordarna 

mest består av silt. Det skulle även kunna vara på det viset att vattnet som rinner genom våt-

marken inte hålls kvar tillräckligt länge för att de finaste partiklarna ska hinna sedimentera 
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(Maynard et al. 2009). Om så vore fallet kanske relationen mellan lerpartiklar och fosforhalt 

avspeglats bättre i resultaten om analyserna istället gjorts på vattenprover som i några andra 

studier (Huijun et al. 2010; Maynard et al. 2009; Pacini & Gächter 1999). Där har de studerat 

det lösta materialet i vattenproverna och relaterat detta till mängden av olika partikulära 

fosforfraktioner. Vid ett sådant tillvägagångssätt tas även de finaste partiklarna som ännu inte 

sedimenterat med i analysen. Det kan ju dock även vara intressant att veta hur mycket av 

dessa partiklar som faktiskt hunnit sjunka undan i våtmarken och då är den metod som 

användes i denna studie vara mer lämplig.   

5.4 Metoden kan påverka resultatet 

Den modifierade pipettmetod som utnyttjades för att analysera partikelstorlek kan eventuellt 

ha varit mindre exakt än vad som önskas vid en sådan analys. En faktor som kan ha gjort 

metoden oexakt är temperaturen. Sedimentationshastigheten hos partiklarna beror på vätskans 

temperatur och det är viktigt att denna är konstant under försöket (Kroetsch & Wang 2007). 

Då vi inte var i ett temperaturkontrollerat rum kan detta ha påverkat utgången av försöket. 

Dessutom borde vi kanske ha valt ett mer vibrationsskyddat rum för att förhindra att vibra-

tioner störde sedimentationen. Resultaten av analysen som ses i figur 3 visar att den totala 

mängden partiklar inte utgör 100 % av det ursprungliga provet. Det kan innebära att det fanns 

partiklar med diameter > 0,063 mm i proverna vilka i så fall inte pipetterades upp i analysen. 

En annan förklaring till bortfallet är att material med stor sannolikhet försvann under analys-

ens gång och då främst vid avlägsnandet av organiskt material genom tillsats av väteperoxid. 

Om det som förlorades inte var representativt för provet i helhet kan det ha lett till att även det 

slutliga resultatet påverkades. Ett sätt att undvika detta kan vara att väga provet igen efter 

behandlingen med väteperoxid och utgå från denna vikt vid beräknandet av hur stora andelar 

de olika kornstorleksklasserna utgör. Man skulle även kunna ta ett större delprov från början 

för att minska risken att en viss förlust av material påverkar slutresultatet. 

Vid provtagningen i våtmarken såg vi inte någon skarp avgränsning mellan avlagrat sediment 

och botten. Detta kan ha inneburit att vi i propparna tagit med mer än bara det material som 

lagrats under den tid som området varit våtmark och då även fått med material från den 

ursprungliga marken. Det skulle i så fall betyda att sedimentet blivit ”utspätt” vilket kanske 

kan förklara de relativt låga halterna av olika fosforfraktioner som erhölls i studien. Låga 

halter av totalfosfor jämfört med andra våtmarker tyder på att propparna som togs var för 

tjocka. Detta eftersom koncentrationen av totalfosfor är lägre längre ned i marken än vad den 

är i den gödslade jord som borde ha runnit från de omkringliggande åkrarna till våtmarken 

och sedimenterat. 

5.5 Slutsatser 

Om en anlagd våtmark ska fungera tillfredsställande när det gäller att minska övergödningen 

måste den fånga det mesta av den biotillgängliga fosforn. Det är därför viktigt att veta om 

denna finns främst i de finaste partiklarna eftersom man då kanske behöver ta till ytterligare 

åtgärder för att få dem att sedimentera inom våtmarken. Resultaten i den här studien har inte 

kunnat styrka hypotesen att fosfors biotillgänglighet ökar med minskande partikelstorlek. Det 

finns dock ett antal faktorer som kan ha påverkat resultaten. En av dessa är att den valda våt-

markens sediment verkar ha bestått mestadels av silt. Halten lera i sedimentet ökade 
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successivt mot utloppet vilket styrker den andra av de uppställda hypoteserna. Däremot var 

skillnaden i lerhalten liten, vilket förmodligen gjorde det svårt att se något samband med 

lättillgänglig fosfor. Fortsatta studier på området kan utröna huruvida biotillgänglig fosfor är 

starkt kopplad till lerpartiklar eller inte.  

6 Tack 

Jag vill tacka mina handledare Karin Tonderski och Karin Johannesson vid IFM Biologi för 

ovärderligt stöd under projektet. Jag vill också rikta ett varmt tack till Jessica Peters som 
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