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Abstract 

The amount of various phosphorus (P) fractions in the sediment and the relationship between the amount 

of P and sediment particle size were investigated in a constructed wetland southwest of Linköping. 

Furthermore, the possible correlation between clay content in the sediment and distance from the inlet 

was investigated. Sediment samples were collected along three transects from the inlet to the outlet, with 

six samples in each transect. In order to measure the soluble P, an NH4Cl extraction was done. This was 

also analysed for total soluble P after oxidation with peroxodisulphate. The sediment was also analysed 

for total-P and organic P by drying, dispersion in a mortar and sieving followed by boiling in HCl. 

Analysis of phosphate-P in all extracts was done with an acid molybdate solution and ascorbic acid, 

forming a blue complex that was measured spectrophotometrically. There was no significant relationship 

between soluble P or soluble total-P and the proportion of clay in the sediment samples. This was also the 

case for total-P and organic-P. Generally, the levels of phosphorus in the sediment were low, which may 

result from too deep sediment samples, causing the settled P-rich sediment to be diluted by the terrestrial 

soil underneath the wetland. There was a low proportion of clay in the sediment (4 – 18 %), which made 

it difficult to detect any correlation with soluble-P content. When omitting the samples at the inlet (which 

were more influenced by vegetation than the others), a significant positive correlation between percentage 

of clay and distance from the inlet was detected, suggesting that clay particles were settling in the 

wetland. 
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1 Sammanfattning 

Mängden av olika fosforfraktioner i sedimentet och förhållandet mellan mängd P och 

partikelstorlek undersöktes i en anlagd våtmark sydväst om Linköping. Vidare undersöktes om det 

fanns ett samband mellan sedimentets lerhalt och avståndet från inloppet. Proverna togs längs tre 

transekter från inlopp till utlopp, med sex punkter i varje transekt. För att få ut den lättlösliga 

fosforn gjordes en NH4Cl-extraktion. Extraktet analyserades även för lättlöslig total-P efter 

oxidation med kaliumperoxodisulfat. Analys av sedimentets halt av total-P och organisk-P skedde 

efter torkning, mortling, sållning, samt kokning i HCl. Fosfat-P analyserades i alla extrakten 

genom tillsats av en sur molybdatlösning och askorbinsyra som bildade ett blått komplex med 

fosfat, vilket mättes spektrofotometriskt. Det fanns inget signifikant samband mellan lättlöslig P 

eller lättlöslig total-P och andelen lera. Detsamma gällde för total-P och organisk-P. Studien 

visade att halterna av fosfor var låga, vilket kan bero på att för djupt sedimentprov togs och att det 

fosforrika sediment som sedimenterat i våtmarken späddes ut med den underliggande jorden. 

Lerhalterna var låga (4 – 18 %), vilket gjorde att det var svårt att se ett samband med lättlöslig 

fosfat. Ett signifikant positivt samband mellan lerhalt och avstånd från inlopp kunde dock påvisas 

om man bortsåg från den första provpunkten. Detta kunde motiveras med att denna provpunkt var 

mer påverkad av vegetation än de övriga. Resultatet att lerhalten var högre mot utloppet i 

våtmarken indikerar att en del av de inkommande lerpartiklarna sedimenterade i våtmarken.  

 

Nyckelord: anlagd våtmark, fosfor, partikelstorlek, sediment, övergödning. 
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2 Inledning 

Stora mängder näringsämnen lakas ur våra jordbruksmarker och hamnar till slut i våra sjöar 

och vattendrag och dessa blir till följd av detta övergödda. Fosfor är det näringsämne som 

oftast är den begränsande faktorn för tillväxt i många sötvatten (Fytianos & Kotzakioti 2005). 

Fosforläckaget är ca 0,3-0,5 kg/ha/år från en enskild åker någonstans i Sverige (LRF 2010). 

Övergödningen innebär en ökad algtillväxt, syrebrist och förändrade ekosystem. 

(Naturvårdsverket 2009). För att förhindra att för mycket näringsämnen kommer till sjöar och 

vattendrag och orsakar övergödning kan en våtmark anläggas. Den bör anläggas där 

belastningen och koncentrationen av näringsämnen är hög och nära det vatten som ska 

skyddas. (Jordbruksverket 2004). 

Fosforretentionen i en våtmark sker genom flera olika processer så som sedimentation, 

kemiska- och mikrobiella processer samt genom växtupptag (Maynard et al., 2009; Vymazal 

2007). Sedimentation av fosfor är beroende av mängden partiklar som transporteras till 

våtmarken, hydrauliska förhållanden och gynnas av makrofyter och ett lågt flöde (Svendsen et 

al. 1992). Det finns problem med sedimentationen av lerpartiklar i en våtmark på grund av att 

de tar längre tid att sedimentera än större partiklar. Enligt Stoke´s lag tar det 88 h för 

lerpartiklar (2µm) med densiteten 2.65 g cm
-3

 att sedimentera i en vattenmassa på 1 m vid 

temperaturen 15
o
C. (Braskerud 2003). Men enligt en studie av Braskerud (2003) kan inte 

alltid Stoke´s lag användas för att beräkna sedimentationshastigheten då lerpartiklar ofta 

klumpar ihop sig och då istället sedimenterar fortare. 

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

form av fosfor som är direkt tillgänglig för mikroorganismer och växter är löst ortofosfat, 

(Vymazal., 2007; Uusitalo et al., 2001), biotillgängligheten hos andra fosfatformer beror på 

hur pass bra de kan omvandlas till detta (Uutisalo & Ekholm 2003). Mängd biotillgänglig 

fosfor påverkar graden av övergödning eftersom det är den fosfor som finns tillgänglig för 

alger och dessa tillväxer mer om det finns mycket fosfor tillgänglig (Maynard et al. 2009). En 

studie av Maynard et al. (2009) visade att det fanns ett positivt samband mellan andelen lera 

och mängd biotillgänglig fosfor i anlagda våtmarkers sediment. Mängd biotillgänglig fosfor 

ökade med ökad lerhalt alltså gäller det att fånga leran. För att se om detta även gäller i 

svenska våtmarker var syftet med denna studie att: 

 undersöka om det fanns ett samband mellan sedimentets partikelstorlek och mängd 

biotillgänglig fosfor i en anlagd våtmarks sediment. 

 undersöka om det fanns ett samband mellan partikelstorlek och biotillgänglig fosfor med 

avseende på avståndet från inloppet. 

Hypoteser: 

 Mängd biotillgänglig fosfor ökar med minskande partikelstorlek. 
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 Partikelstorleken i sedimentet minskar successivt med avståndet från inloppet i våtmarken 

och sedimentet längre från inloppet innehåller därför en högre andel lera och bio-

tillgänglig fosfor. 

Om det finns ett samband mellan mängd biotillgänglig fosfor och andelen lera i en våtmark är 

detta av stort intresse för var en våtmark ska placeras samt hur den ska utformas. 

 

3 Material och metoder 

 

3.1 Områdesbeskrivning 

Studien genomfördes i en våtmark som är 3 ha stor och belägen i Lindevad i Skänninge ca 4 

mil sydväst om Linköping. Den omges av jordbruksmark och var från början en 

bevattningsdamm som år 2001 utvidgades till en våtmark (Fig 1). Djupet varierar mellan 1 - 4 

m och de ställen där det var 

djupare än 2 m är markerat 

som streckade områden. 

Proverna kunde tas på de 

ställen där det var som djupast 

2 m. På grund av årets stora 

snösmältning var våtmarkens 

vattennivå mycket högre än 

vanligt. 

 

 

 

 

 

3.2 Provtagning 

Proverna togs längs tre transekter från inlopp till utlopp med sex punkter i varje. Genom att ro 

med en gummibåt togs proverna med hjälp av en lång plexiglascylinder (Ø 8 cm) med en kork 

i ändarna. De översta ca 8 cm av sedimentet överfördes till plastburkar. Som nämnts tidigare 

var delar av våtmarken väldigt djup, på grund av den gamla bevattningsdammen och därför 

kunde inga prover tas där. Den höga vattennivån på grund av årets stora snösmältning gjorde 

att det fanns svårigheter med att ta proverna på exakt rätt ställe. 

 

Fig. 1 Översiktskarta över Lindevads våtmark, Skänninge. De sammanlagt arton provpunkternas fördelning på 

tre transekter (A-F) visas. Streckade ytor anger vattendjup större än 2 m vid provtagningstillfället. 
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3.3 Analyser 

 

3.3.1 Fosforanalys 

Lättlöslig fosfor (NH4Cl-P) extraherades enligt Pacini et al. (1999) under 3 timmar, 1 g 

(våtvikt) sediment med 50 ml 1M ammoniumklorid (NH4Cl) i 50 ml provrör. Efter 

centrifugering (5000 varv/min) i 10 min dekanterades supernatanten av i 50 ml plastflaskor. 

Extraktens koncentration av total-P bestämdes efter oxidation med 0,2 M kalium-

peroxodisulfat (K2S2O8). Det organiska materialet oxiderades genom att till 20 ml prov 

tillsätta 20 ml destillerat vatten samt 4 ml kaliumperoxodisulfat. Blandningen autoklaverades i 

15 min vid temperaturen 120
o
 C och trycket 100 kPa. Fosfat-P i proverna bestämdes enligt 

Svensk standard (SIS 1997). Till 20 ml tillsattes 20 ml destillerat vatten, 1 ml 

askorbinsyralösning samt 2 ml molybdatlösning. Av detta bildades ett komplex av fosfor som 

blev blåare ju mer fosfor det var i provet. Blandningen späddes till 50 ml och efter 15 min 

mättes absorbansen i en spektrofotometer (880 nm). 

Vidare analys av total-P och organisk fosfor i sedimentproven skedde enligt Andersen (1976). 

Proverna torkades i ett värmeskåp för att sedan mortlas, sållas (2 mm), vägas och tillsist 

glödgas i en muffelugn vid 550 
o
C i en timme för bestämning av organisk halt (glödförlust). 

Vidare tillsattes 25 ml 1 M saltsyra (HCl) till 0,2 g av både de brända och de icke brända 

proverna, vilka sedan kokades i 15 min så att fosforn som var bundet till partiklarna skulle 

lösas i vätskan. De späddes till 100 ml och de prover som var grumliga filtrerades genom ett 

GF/C-filter. Vidare analys av fosfat-P skedde enligt Svensk standard (SIS 1997) där det togs 

10 ml prov, 30 ml destillerat vatten, 1 ml askorbinsyralösning och 2 ml molybdatlösning till 

en 50 ml e-kolv. Analysen av de brända proverna gav total-P, de icke brända proverna gav 

oorganisk P och halten organisk P beräknades som total-P minus oorganisk P. 

 

3.3.2 Partikelstorleksanalys 

Den partikelstorleksanalys som utfördes var pipettmetoden enligt Kroetsch et al. (2006) i 

modifierad version. Den baseras på Stoke´s lag som säger att hur fort en partikel sedimenterar 

i vatten beror på dess densitet; större partiklar sedimenterar fortare än små (Kroetsch et al. 

2006). 

Sedimentproverna förbehandlades genom torkning, mortling och sållning. Till kokrör tillsattes 

10 g sedimentprov och späddes med 50 ml destillerat vatten. Justering av pH till 3,4 – 4 

gjordes med 1 M saltsyra (HCl) varefter 10 ml väteperoxid (H2O2 30 %) tillsattes. Kokrören 

sattes i vattenbad (90 
o
C) med fortsatt tillsats av väteperoxid (H2O2) tills allt organiskt 

material försvunnit, då ingen mer reaktion skedde samt då färgen var ljusare. Kokrören 

värmdes i ytterligare 45 min efter att den sista väteperoxiden (H2O2) tillsattes. 

För att partiklarna skulle skilja sig från varandra tillsattes 10 ml av ett dispergeringsmedel, 

natriummetafosfatlösning, varefter proverna skakades på skakbord över natten (120 

varv/min). Varje prov hälldes i en 1000 ml mätcylinder och späddes upp till 1000 ml. 
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På 10 cm djup pipetterades 10 ml prov vid fyra olika tider; 32 s, 4 min 48 s, 53 min 20 s samt 

efter 6 h (Tab 1). Proverna torkades i värmeskåp i 24 h vid temperaturen 90
o
C och resultatet 

var de olika partikelstorleksfraktionerna i sedimentet; grovsilt 0,02 - 0,063 mm, mellansilt 

0,0063 - 0,02 mm, finsilt 0,002 - 0,0063 mm samt ler ≤ 0,002 mm. 

 

 

Tidpunkt 32 s 4 min 48 s 53 min 20 s 6 h 

     Grovsilt x 

   Mellansilt x x 

  Finsilt x x x 

 Ler x x x x 
          

 

3.3.3 Statistiska analyser 

Resultaten analyserades genom att göra linjär regression i Excel 2007 för att se om det fanns 

något samband mellan andelen lera, de olika fosforfraktionerna och avståndet från inloppet i 

våtmarken. Ler- och silthalten i områdena före och efter djuphålan jämfördes även med ett t-

test. 

4 Resultat 

Det gick inte att se någon tydlig trend gällande lerhalten på olika avstånd från inloppet (Fig 2 

a). Närmast inloppet var halten högst och den punkten avvek även vad gäller halten organiskt 

material (Fig 3 e). Provet togs nära strandkanten vid ett vassbestånd vilket även visades av 

den högre halten organiskt material i denna punkt. Om man bortsåg från punkten närmast 

inloppet så fanns ett signifikant samband mellan andelen lera och avståndet från inloppet (Fig 

2b). Lerhalten i området före djuphålan (punkterna 140 och 200 m) var signifikant lägre än 

efter (t-test, p<0,05). 

 

R² = 0,3434 
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Tabell 1 Olika provtagningstider för sedimenterade partikelstorleksfraktioner i sedimentet från Lindevads 

våtmark, Skänninge. 

Fig. 2 Lerhalten i sedimentprov på olika avstånd från inlopp i Lindevads våtmark, Skänninge. (a) Medelvärden och 

standardavvikelse för tre provpunkter vid sex olika avstånd från inlopp till utlopp. (b) Linjär regression med de tre 

första provpunkterna vid det första avståndet (se Fig 1) uteslutna. 
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Lättlöslig P i förhållande till andel lera (Fig 3 a) visade inte på något signifikant samband 

(p>0,05 och R
2
=0,0014). Lättlöslig total-P (Fig 3 b) visade heller inte på något samband 

(p>0,05, R
2
=0,0028). En punkt var avvikande, men även om den togs bort var sambandet inte 

signifikant. För total-P var p>0,05 (Fig 3 c) och R
2
=0,0088, vilket inte visade på något 

samband.  

Andelen lättlöslig total-P av total mängd fosfor i förhållande till avståndet från inloppet visas i 

Fig 3 d. Andelen var högre mot utloppet, men spridningen var också större. Den lättlösliga 

fosforn utgjorde en relativt liten del av den totala fosforn och varierade mellan 0,05 och 0,94 

%. En regressionsanalys gav inget signifikant samband (R
2
= 0,13 och p>0.05). Figuren har 

endast 12 av 18 punkter på grund av att analysen blev felaktig för några prov. Som nämnts 

tidigare avvek den första stapeln i Fig 2 a vilket även visades av den höga halten organiskt 

material i denna punkt (Fig 3 e). Medelvärden och standardavvikelse för lerhalten samt för de 

olika fosforfraktionerna visas i tabell 2. 
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Fig. 3 Samband mellan olika sedimentvariabler och mellan dessa och avståndet till inloppet i sediment från 

Lindevads våtmark, Skänninge. (a) Sambandet mellan lerhalt och lättlöslig PO4
3—

P, (b) sambandet mellan lättlöslig 

total-P och lerhalt, (c) sambandet mellan total-P och lerhalt,  (d) Andel lättlöslig PO4
3-

-P av total-P i sedimentprov 

på olika avstånd från inloppet till våtmarken, (e) organiskt material (glödförlust) i sedimentprov på olika avstånd 

från inloppet till våtmarken. Fosforhalterna är uttryckta som µg fosfor per g torrt sediment. 
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  Lerhalt NH4Cl-P NH4Cl-TP Tot-P 

     Medel 7,96 0,75 1,52 821,4 

s.d. 4,08 0,68 1,43 84,5 

          

 

 

I tabell 3 visas de olika partikelstorleksfraktionerna från inlopp till utlopp. Det fanns en 

tendens till en större andel silt i punkterna innan djuphålan som är belägen mellan avstånd 200 

och 320 m. Andelen lera var hög i den första punkten närmast inlopp, men om man bortsåg 

från den var de resterande fem punkterna lägre och visade på en tendens till ökning mot 

utloppet, vilket var vad hypotesen sa. Standardavvikelsen var hög i den första punkten vilket 

indikerade att något värde var avvikande. Andelen lera i förhållande till de andra fraktionerna 

tillsammans var låg. 

 

 

 

    Grovsilt   Mellansilt   Finsilt   Ler 

Avstånd 

(m)   

0,02-0,063 

mm   

0,0063-0,02 

mm   

0,002-0,0063 

mm   

≤ 0,002 

mm 

         10 

 

13 ± 1,9 

 

20 ± 11 

 

13 ± 3,5 

 

11 ± 6,6 

140 

 

17 ± 3,9 

 

21 ± 4,7 

 

12 ± 4,7 

 

4,8 ± 0,4 

200 

 

15 ± 4,2 

 

24 ± 4,1 

 

12 ± 4,1 

 

4,8 ± 0,3 

320 

 

9,5 ± 5,3 

 

17 ± 5,8 

 

8,7 ± 4,1 

 

9,1 ± 3,8 

380 

 

12 ± 4,2 

 

26 ± 9,5 

 

15 ± 2,7 

 

8,8 ± 5,2 

440 

 

8,9 ± 2,2 

 

17 ± 4,2 

 

9,9 ± 3,0 

 

9 ± 1,9 

 

                

Tabell 3 Partikelstorleksfraktioner, % av TS  i sedimentprov på olika avstånd från inloppet till Lindevads våtmark, 

Skänninge. 

Tabell 2 Medelvärden och standardavvikelse för lerhalt, lättillgänglig-P (NH4Cl-P), lättillgänglig total-P (NH4Cl-

TP) samt total-P i prover tagna i Lindevads våtmark, Skänninge. 
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5 Diskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka om det fanns ett samband mellan mängd 

biotillgänglig fosfor och partikelstorleken i en våtmarks sediment samt för att se om det fanns 

ett samband mellan partikelstorleken och avståndet från inloppet av våtmarken. Ett samband 

mellan andelen fosfor och andelen lera i en våtmarks sediment samt andelen lera i förhållande 

till avståndet från inloppet ger en vägledning om hur en våtmark fungerar som fälla för 

partikulär fosfor i lerområden. 

 

5.1 Lera och avstånd från inlopp 

Hypotesen var att partikelstorleken i sedimentet minskar successivt med avståndet från 

inloppet i våtmarken, dvs att även lerpartiklar sedimenterar i våtmarken och att sedimentet 

längre från inloppet därför innehåller en högre andel lättlöslig fosfor. 

Figuren över andel lera och avstånd från inloppet (Fig 2 a) visade inget tydligt samband. För 

det första var standardavvikelsen väldigt hög vilket ger en osäkerhet i resultatet. Första 

punkten från inloppet borde vara lägre, om hypotesen stämmer och värdena borde bli högre 

och högre ju närmare utloppet det är, alltså högre lerhalt mot utloppet. En förklaring kan vara 

att de första proverna närmast inloppet togs ganska nära strandkanten och därmed var 

påverkade av vegetation vilket gjorde att det inte var representativt för hela våtmarken. 

Med Fig 4 styrks resonemanget om att det första provet innehöll mer organiskt material 

eftersom glödförlusten var 7 – 9 % i det första provet medan de andra låg på mellan 2 – 7 %. 

En slutsats av detta kan vara att vegetationen längs strandkanten stoppar upp lerpartiklarna 

och att det därför var mer lera i det första provet. Braskerud (2001) kom fram till att 

vegetationen ökar retentionen genom att minska resuspensionen, alltså den process där 

sedimentpartiklar från botten virvlas upp. Detta kan vara förklaringen till varför resultatet 

visade på högre lerhalt i det första provet. 

Mellan avstånden 200 och 320 m fanns en djuphåla och om den första punkten togs bort 

kunde man se att innan denna var lerhalten lägre och efter var den högre (Fig 2 b, Tab 3). 

Hade prover kunnat tas i djuphålan hade resultatet antagligen varit tydligare. Innan djuphålan 

fanns en högre andel silt och en lägre andel efter, om man bortser från den första punkten 

(Tab 3). Detta styrks även med t-testet för partikelstorleksfraktionerna innan och efter 

djuphålan. Detta överensstämmer också med hypotesen, att större partiklar sedimenterar först. 

Men å andra sidan tar det längre tid för partiklar att sedimentera ju längre avståndet är till 

botten, vilket skulle kunna innebära att det i djuphålan inte finns så mycket sedimenterade 

lerpartiklar utan att de sedimenterat i den grunda delen efter. 
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5.2 Fosfor och lera 

Regressionsanalysen över lättlöslig P i förhållande till andel lera i sedimentet visade inte på 

något samband (Fig 3 a). Maynard et al. (2009) visade att förändring i fördelningen av 

partikelstorleken mellan inlopp och utlopp hade stor inverkan på förändring i fosfor-

fraktionerna. Studien visade även ett positivt samband mellan lättlöslig P och andel lera. 

Lerpartiklarna innehöll upp till 12 gånger mer lättlöslig P än sandpartiklar på grund av deras 

höga sorption/desorptionspotential. Sorption innefattar både absorption och adsorption och 

innebär att fosfat utbytes mellan jordens porvatten och jordpartikeln resp. när fosfat tränger in 

i en fast fas. (Vymazal 2007). Desorption innebär en förändring från ett adsorberat stadie på 

en yta till en vattenfas (The Free Dictionary 2010). En jords kapacitet för adsorption av fosfor 

ökar generellt med lerinnehållet (Vymazal 2007). Förhållandet mellan andelen lättlöslig P och 

den minskande partikelstorleken bekräftas av Pacini & Gächter (1999) och Fytianos & 

Kotzakioti (2005). 

Studien av Maynard et al. (2009) var omfattande då de tog en mängd prover och jämförde två 

våtmarker mellan varandra. De hade en stor variation på lerhalten, mellan 16 - 69 %. Detta 

gjorde att det tydligare framgick om det fanns ett samband mellan mängd fosfor och andelen 

lera i jämförelse med vår studie där lerhalten bara varierade mellan 4 - 18 %. Den lilla 

variationen gör det svårare att se ett samband. Om alla partiklarna är ungefär lika stora i 

våtmarken, hur ska man då kunna se en skillnad? Om fler prover hade tagits under en längre 

tid eller till och med om det hade tagits prover i en till våtmark hade resultaten kanske blivit 

bättre och ett samband hade kanske kunnat visas. 

I jämförelse med våra värden på total lättlöslig P (0 - 5,6 µg P/g) hade Maynard et al. (2009) 

värden på mellan ca 500 - 2500 µg P/g, vilket är en väldigt stor skillnad. En förklaring kan 

vara att för tjockt skikt (8 cm) togs från sedimentet, alltså att provet innehöll mycket av den 

lera som redan var där från det att våtmarken anlades och att själva det lager som sedimenterat 

efter detta var tunt, dvs att proverna ”späddes” ut. 

Total mängd fosfor i våtmarken hade ett medelvärde på 821,4 µg P/g som kan jämföras med 

Søndergaard et al. (1996) värden som låg på mellan 200 – 8500 µg P/g. De hade ett väldigt 

långt spann på sina värden vilket gör det svårt att jämföra, men vårt värde ligger i alla fall 

inom det spannet.  

 

5.3 Andel lättlöslig total-P av total-P 

Medelvärdet för andelen lättlöslig total-P i förhållande till total mängd fosfor var 0,2 %, vilket 

i jämförelse med Maynard et al (2007) som hade 20 % är väldigt lågt. Men i en annan studie 

av Fytianos & Kotzakioti (2005) var medelvärdet för andelen lättlöslig total-P i förhållande 

till total-P ca 0,7 % i två undersökta sjöar i Grekland med avrinning från jordbruksmark. I en 

annan studie av Søndergaard et al. (1996) var medelvärdet 4 % för 32 undersökta grunda 

meso- till hypertrofa sjöar i Danmark. Våra värden var alltså låga jämfört med de flesta andra 

system. 
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Med avseende på avståndet från inloppet fanns inget tydligt samband. Denna fosforfraktion 

var bara en del av den fosfor som fanns i våtmarken. Med andra metoder kan man få fram 

andra fosforfraktioner, t ex genom att extrahera med NaOH och då få fram reaktiv NaOH-P 

som är den fosfor som adsorberas till metalloxider och andra ytor (Fytianos & Kotzakioti 

2005). 

 

5.4 Utvärdering av metoder 

Vid spektrofotometeranalysen användes för en tredjedel av lättlöslig total-P proverna en 

mindre kyvett (glasbehållare där proverna hälls) i spektrofotometern, vilket innebar att dessa 

prover inte mättes lika noggrant som de andra. Eftersom det var väldigt låga 

fosforkoncentrationer behövdes en längre kyvett för att kunna mäta mer noggrant. Detta 

upptäcktes dock inte förrän en tredjedel av proverna redan använts och dessa resultat kunde 

inte användas. Detta resulterade i att det endast fanns fyra av sex värden för den analysen att 

göra en regressionanalys på. Ju färre värden man har desto mindre pålitligt blir så klart 

resultatet. 

Med anledning av våtmarkens höga vattennivå fanns det svårigheter med att ta proverna 

samtidigt som det i djuphålan var för djupt för att prover skulle kunna tas där. Detta kan ha 

påverkat resultatet, då proverna ej representerar fullt ut fosforfraktionerna som fanns i 

våtmarken. Det stora vattenflödet genom våtmarken kan ha påverkat resultatet då det kan 

tänkas att partiklarna och fosforn inte hinner sedimentera som den annars skulle göra om det 

var ett mindre vattenflöde, vilket kan vara en möjlig förklaring till varför det blev så pass låga 

värden på alla fosforfraktioner. Men å andra sidan borde det ha funnits fosfor avlagrat i 

sedimentet från föregående år och att det därför borde blivit högre värden på 

fosforfraktionerna. En möjlig hypotes av Braskerud (2003) säger dock att en ökad tillrinning 

ökar mängd partiklar som kommer till våtmarken och väger på så sätt upp det ovan påstådda 

att partiklarna inte hinner sedimentera på grund av det höga flödet och att det då ändå borde 

vara mer som hunnit sedimentera. 

Pipettmetoden som användes var enligt Kroetsch et al. (2006), men i modifierad version. 

Metoden utfördes inte exakt så noggrant som den skulle göras, t ex i vibrationsfria kamrar 

med en automatisk pipett som mäter på exakt djup, vid exakt rätt tid och det var inte exakt 20
o
 

C, vilket kan ha påverkat resultaten. Anledningen till att analysen böra utföras noggrant är att 

djupet där provet tas är beroende av partiklarnas sedimentationshastighet och en viss 

temperatur. 

Anledningen till att alla partikelstorleksfraktionerna ej tillsammans blev hundra procent kan 

vara att det under analysens gång först och främst skedde spill samt att proverna även innehöll 

större partiklar. Vi använde oss av en 10 ml volympipett för att pipettera proverna när det 

egentligen borde ha använts en pipett med en större öppning för att få med alla 

partikelstorlekar, vilket även det kan ha påverkat resultatet. 
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5.5 Slutsats 

Hypotesen om att mängd biotillgänglig fosfor ökar med minskande partikelstorlek kunde ej 

stödjas med resultaten. Men en slutsats av denna studie var att det i våtmarken fanns en 

tendens till högre andel lerpartiklar som sedimenterat efter djuphålan. Detta överensstämmer 

med hypotesen som säger att partikelstorleken i sedimentet minskar successivt med avståndet 

från inloppet i våtmarken. Resultaten är osäkra på grund av vissa brister i provtagningen och i 

analysen av kornstorleksfördelningen. 

 

Tack! 

Jag vill först och främst tacka Sofia Nygårds för ett bra samarbete och för en rolig tid! Sedan 

vill jag tacka mina handledare Karin Tonderski och Karin Johannesson för all hjälp och stöd 

under arbetets gång. 
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