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1 Sammanfattning 

Övergödning av Östersjön är ett stort problem orsakat av ett överskott av 

kväve och fosfor. I de östra delarna av Östergötland består jordarna till 

stor del av lera och innehåller rikligt med fosfor bundet till lerpartiklarna. 
Vid erosion från jordarna grumlas kustmynnande vattendrag och fosfor 

transporteras ut till Östersjön. Syftet med projektet var att undersöka om 

mätning av turbiditet kan användas för att uppskatta koncentrationen av 
totalfosfor i Östergötlands kustmynnande vattendrag. En fältstudie 

genomfördes där 41 vattendrag provtogs en gång per lokal den 7 - 11 

april 2014. Vattenprover från lokalerna analyserades med avseende på 

totalfosfor, molybdatreaktiv fosfor, turbiditet och färg (absorbans 420 
nm). I genomsnitt så bestod 80 % av totalfosfor av partikulärt bunden 

fosfor. Det fanns ett signifikant samband mellan totalfosfor och turbiditet 

(R
2 

adj =0,879, P<0,01, linjär regression) men inte mellan färg och 
totalfosfor. Vid multipel regression med turbiditet och färg som 

oberoende variabler förbättras förklaringsgraden så marginellt 

(R
2
adj=0,886) att det inte motiverar analys av färg, då det ger en ökad 

arbetsinsats. Projektet visar att turbiditet går att använda som 
ersättningsmått för totalfosforhalt i kustmynnande vattendrag i 

Östergötland.  

Nyckelord: Fosfortransport, kustmynnande vattendrag, totalfosfor, 

turbiditet, vattenkvalitet, Östergötland  

2 Introduktion 

Övergödning är ett miljöproblem som påverkar kustnära vatten runt om i 
världen och orsakas av ett överskott av näringsämnena kväve och 

fosfor(Andersson et al. 2002). I havsområden så anses kväve begränsa 

algers och vattenväxters tillväxt (Havsmiljöinstitutet 2010) medan det i 
sötvatten vanligen är fosfor som begränsar (Schindler 1974). I Östersjön 

är stora delar påverkade av övergödning (Pyhälä et al. 2013) och det är en 

effekt av både kväve och fosfor. Normalt sett är Östersjöns 

fotosyntetiserande organismer begränsade av kväve (Bydén et al. 2003). 
Cyanobakterierna i Östersjön begränsas istället av fosfor eftersom de kan 

omvandla kväve från luften. En effekt av kväve- och fosforöverskottet 

blir en ökning av biomassa hos fritrådiga alger samt massförekomst av 

planktiska cyanobakterier, så kallad algblomning. Syrefria bottnar är en 
konsekvens av de stora mängder organiskt material som genom hög 

växtplanktonproduktion bryts ned på botten av Östersjön. De syrefria 

bottnarna påverkar bottenlevande organismer negativt samt kan även 
minska torskbeståndet i Östersjön (Havsmiljöinstitutet 2014). Detta 

försvårar möjligheten för människor att nyttja Östersjön som en 
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livsmedelsresurs. Östersjön som en naturmiljö för rekreation och turism 

försämras genom bland annat algblomningar och igenväxta vikar.  

Fosfor kan förekomma i flera former i vatten antingen som löst fosfor 
eller som partikulärt bunden fosfor, dessa utgör tillsammans totalfosfor 

(Spackman et al. 2011). Den oorganiska andelen av löst fosfor, som 

generellt motsvaras av molybdatreaktivt fosfor, är tillgänglig för 

fytoplankton som näringskälla, medan den partikulära formen av fosfor är 
fäst på partiklar (Meozzi 2011). Löst fosfor kan vara bundet till 

humusämnen, vilka färgar vattnet brunt (Dillon & Molot 1997). Eftersom 

denna form inte är tillgänglig för upptag av biota korrigeras beräkningar 

av referensvärden för fosfor till exempel i Naturvårdsverkets 
bedömningsgrunder med att inkludera absorbans (Wilander 2006). I och 

med detta kan det vara intressant att undersöka om färg påverkar 

totalfosforhalten. Det kan nämligen vara så att ett vatten som är starkt 
färgat men inte särskilt grumligt kan ha en hög koncentration av 

totalfosfor. Hur färgat ett vatten är kan bestämmas genom att mäta 

absorbansen med hjälp av en spektrofotometer (SIS 1995). En vanlig 

våglängd är ca 400 nm (Dillon & Molot 1997).  

Under flödestoppar så ökar halten totalfosfor och det är koncentrationen 
partikulärt bunden fosfor som är främsta orsaken till ökningen(Correll et 

al. 1999; Jordan et al. 2007). Om övervakning av vattenkvalitén och 

beräkningar av fosfortransporten till kustvatten baseras på data insamlat 
från få provtagningar utspridda över året så blir den beräknade 

transporten missvisande (Johnes et al. 2007). För att uppskatta 

koncentrationen av totalfosfor kan ett ersättningsmått användas där 

provtagningsfrekvensen kan ökas. Ett vanligt sådant mått är turbiditet 
(Spackman et al. 2011). Turbiditet är ett mått på den spridning av ljus 

som uppstår när ljuset passerar genom vätskan och träffar suspenderat 

och partikulärt material (Lambrou et al. 2010). Att mäta turbiditet är 

enkelt och billigt (Greyson et al. 1996) eftersom det inte kräver några 
avancerade analyser utan kan mätas med ett optiskt instrument direkt i 

fält. Analysen av totalfosfor är både känslig och tidskrävande vilket gör 

turbiditet till ett lämpligt ersättningsmått för halten av totalfosfor. Flera 
studier har visat att det går att använda turbiditet som ett mått på ett 

vattendrags totalfosforhalt (Greyson et al. 1996; Stubblefield et al. 2007; 

Spackman et al. 2011). Enligt Spackman et al. (2011) så kan det antas att 

relationen mellan totalfosfor och turbiditet är starkast om partikulärt 
fosfor utgör den största delen av totalfosfor. För att bedöma om metoden 

är lämplig inom ett visst geografiskt område behövs därför lokala studier.  

Östergötlands jordar innehåller rikligt med lera (Eriksson et al. 1999). De 

högsta koncentrationerna av fosfor i jorden finns i södra Sverige och 
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längs östkustens södra delar (Ulén & Jakobsson 2005). I och med detta så 

sammanfaller områden med lerjordar och hög fosforhalt. De partiklar 
som eroderar från lerjordarna får på så sätt rikligt med fosfor bundet till 

sig. Under 2009 genomförde Länsstyrelsen Östergötland en 

fältundersökning som visade att nästan alla kustmynnande vattendrag i 

Östergötland var betydligt eller starkt grumliga
1
. Turbiditet skulle därför 

kunna vara ett bra ersättningsmått för totalfosfor i dessa vattendrag. Det 

är dock inte självklart att sambandet mellan dessa mätvariabler ser 

likadant ut i alla vattendrag. 

Syftet med denna studie var att bidra med kunskap om den regionala 

relationen mellan fosfor och turbiditet i vattendrag och därmed till att 
besvara frågan om turbiditet kan användas som ett mått på halten 

totalfosfor i kustmynnande vattendrag i Östergötland. I samband med 

detta tas ett underlag fram som beskriver en ögonblicksbild av 
totalfosforhalterna i vattendragen. Underlaget kan ligga till grund för 

fortsatta studier och i förlängningen var åtgärder kan behövas för att 

minska transporten av totalfosfor till Östersjön.  

3 Material och metoder 

3.1 Områdesbeskrivning 

Vattendragen som utgör lokalerna i fältstudien mynnar ut i Östersjön och 
är totalt 41 stycken. De är lokaliserade längs Östergötlands kust, från norr 

om Bråviken till söder om Valdemarsvik (Figur 1). Jordarna i 

provtagningsområdet innehåller 25 – 60 % lera (Eriksson et al. 1999). 

Vattendragen har tidigare undersökts av Länsstyrelsen Östergötland i 
november 2009

2
. Lokalerna för provtagningen valdes då utgående från att 

prover kunde tas nära till mynningen samt att det skulle vara möjligt att ta 

sig till provpunkten med bil. Storleken på avrinningsområdena är mellan 

2 - 882 km
2 
med ett medianvärde på 28 km

2 
.  

 

                                         

1
 Opublicerade resultat från Länsstyrelsen Östergötland  

2
 Opublicerade resultat från Länsstyrelsen Östergötland  



 5 

 

Figur 1 Karta över besökta vattendrag inklusive de numrerade provpunkterna.  

© Lantmäteriet (2014) 

Den totala årsnederbörden i Östergötlands östra delar är längs kusten 500 
– 600 mm (SMHI 2014). Markanvändningen i området består främst av 

jordbruks- och skogsmark, men det finns bebyggelse i form av större 

tätorter och småorter i området som några vattendrag rinner igenom 

(Figur 2). Vattendragen norr om Bråviken avvattnar huvudsakligen 
skogsmark. Större områden med jordbruksmark och gräsmarker finns 

öster om Norrköping och Söderköping. Söder ut ner mot Valdemarsvik är 

markanvändningen blandad med både större partier av skogsmark och 

jordbruksmark (Figur 2).  
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Figur 2 Karta över provtagningsområdets markanvändning  
Grönt = skog Beigt = jordbruksmark © Länsstyrelsen, Östgötakartan (2014) 

3.2 Insamling av data och vattenprover 

Provtagningen genomfördes 7– 11 april 2014. Beskrivning och 
information om lokalen antecknades i ett fältprotokoll. För att i efterhand 

bestämma flödet vid provtagningstillfället användes SMHI Vattenwebb. 

Provtagning skedde enligt provtagningsmetodik (Naturvårdsverket 2010) 
med Fyrishämtare med en behållare av volymen 1 liter. I fält mättes 

temperatur med termometer och turbiditet med mätaren HI 93703 

Portable Microprocessor Turbidity Meter (HANNA instruments, USA). 

Denna mätare uttrycker turbiditet i FNU (Formazin Nephelometric Unit). 
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Turbiditetsmätaren kalibrerades den 7 april med en tvåpunktskalibrering, 

0 och 10 FNU.  

Från varje lokal togs 100 ml ofiltrerat och 100 ml filtrerat vatten i 
syradiskade provtagningsflaskor av polyetylen med en volym på 125 ml. 

Från lokal 17 -23 filtrerades 50 ml vatten istället för 100 ml. Ytterligare 

10 – 30 ml filtrerat vatten tillfördes till 125 ml provtagningsflaskor för att 

användas vid analys av färg. För lokalerna 17 - 32  användes samma 
mängd ofiltrerat vatten som senare filtrerades på labb. Vid filtrering av 

vattnet användes en 50 ml plastspruta (BD Plastipak) som försetts med 

sterila 0,45 µm membranfilter (Sarstedt). Samtliga vattenprover 

förvarades kylda och i mörker. Vid hemkomsten till labb inom 8 timmar 
konserverades proverna som skulle användes till fosforanalys med 1 ml 

4,5M H2SO4 per 100 ml prov(SIS 1997). 

3.3 Analyser av vattenprover 

Allt glasmaterial som användes till analyserna av totalfosfor och fosfat 
hade syradiskats i 2M HCL. Bestämning av totalfosfor och fosfat gjordes 

enligt SS-EN 1189 (SIS 1997). Uppslutning av prover för totalfosfor 

gjordes genom att lösa 5 g K2S2O8  i 100 ml vatten och sedan tillsätta 4 
ml till 40 ml prov. De koncentrationer som användes vid tillredningen av 

standardkurvan var följande: 0, 0.015, 0.04, 0.065, 0.1, 0.2, 0.4, 0.6 och 

0.9 mg/l fosfor. Volymen av vattenproverna som användes i analysen(10 
– 40 ml) bestämdes utifrån hur grumligt provet var samt om det var 

uppslutet eller filtrerat. 

Färg bestämdes enligt SS-EN ISO 7887(SIS 1995) genom att mäta 

absorbansen på filtrerat vatten vid vågländen 420 nm. Vid analysen av 

fosfor och färg användes 1-cm platskyvetter i spektrofotometer (Beckman 

DU 530 Life Science UV/Vis, Beckman ).  

3.4 Statistisk analys 

Sambandet mellan totalfosfor, turbiditet och färg undersöktes statistiskt 

genom enkel och multipel linjär regression, med turbiditet och färg som 
oberoende variabler. Innan regressionen genomfördes kontrollerades om 

data för färg, turbiditet och totalfosfor var normalfördelade med hjälp av 

Ryan-Joiner test. Turbiditet och totalfosfor var inte normalfördelade och 
transformerades genom att logaritmeras. Samtliga analyser genomfördes i 

Minitab 16 (Minitab Inc 2012 ).  
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4 Resultat 

De uppmätta halterna av totalfosfor var mellan 22 - 653 µg/l och 

turbiditeten mellan 3,5 - 470 FNU (Appendix 1). Vid en jämförelse med 

Naturvårdsverkets bedömningsgrunder (1999) hade samtliga vattendrag 
betydligt eller starkt grumlat vatten, gränsen för den övre klassningen är 

7,0 FNU. Det fanns ett linjärt samband mellan totalfosfor och turbiditet 

(F=292, R
2
adj= 0,86, P<0,001) (Figur 3). En ökning av turbiditet med 1 

FNU gav en ökning i totalfosfor med 1,27 µg/l (Figur 3). Efter 

logaritmering av totalfosfor och turbiditet så ökade förklaringsgraden 

(R
2
adj) till 0,879.  

 

Figur 3 Samband mellan totalfosfor och turbiditet för 41 kustmynnande 
vattendrag i Östergötland, provtagna i april 2014 . Trendlinjens ekvation är y = 

1,27 + 55,8 

Färgen varierade mellan 30 – 225 mg Pt/l (Appendix 1), vilket enligt 
Naturvårdsverkets bedömningsgrunder (1999) ger mellan måttligt – stark 

färgat. Gränsen för den övre klassningen är > 100 mg Pt/l. Sambandet 

mellan färg och totalfosfor var inte signifikant (F=2,18 , P=0,147;Figur 

4).  
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Figur 4 Samband mellan totalfosfor och färg för 41 kustmynnande 

vattendrage ni Östergötland, provtagna i april 2014. 

Den multipla linjära regressionen visade att minst en variabels lutning var 

signifikant skild från 0 (F=157, F 0,005(1), 2, 38 ≈ 3,23; Tabell 1). Det finns 
inget samband som var signifikant mellan totalfosfor och färg. Turbiditet 

och färg förklarade tillsammans 89 % (R
2
adj = 0,886) av variationen av 

totalfosfor. Vid enkel regression med enbart turbiditet var 

förklaringsgraden något lägre (R
2
adj=0,879) .  

Tabell 1 Resultat från multipel linjär regression, α=0,05. Totalfosfor = 1,07 + 

0,667 Turbiditet – 0,414 Färg, F=157. 

 

Partikulärt bunden fosfor utgjorde den största andelen av koncentrationen 
totalfosfor med ett medelvärde på 80 % (Appendix 1). Flöden för 

provtagningsperiodens två första dagar var lägre än medelflödet för april 

1999-2014. Efter tredje dagen så var flödet i majoriteten av vattendragen 

högre än eller precis under medelflödet (Appendix 1).  
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5 Diskussion 

Syftet med projektet var att undersöka om turbiditet kan användas som ett 

ersättningsmått för totalfosfor inom det undersökta området. Resultaten 

från projektet visade att det finns ett samband mellan totalfosfor och 
turbiditet i kustmynnande vattendrag i Östergötland. Färg bidrog inte till 

totalfosforhalten vilket inte gör det motiverat att analysera färg på grund 

av en ökad arbetsinsats.   

Sambandet mellan totalfosfor och turbiditet stämmer överrens med 
förväntningarna utifrån tidigare genomförda studier. I ett 

avrinningsområde i Australien visade Greyson et al. (1996) att 90 % av 

variationen i totalfosforhalt kunde förklaras av turbiditet. 

Koncentrationerna av totalfosfor var där 0 – 3500 µg/l. Stubblefield et al. 

(2007) fann ett samband mellan totalfosfor och turbiditet <50 NTU
3
 för 

två subalpina avrinningsområden i USA(r
2
=0,62, p<0,01, n=117 

respektive r
2
=0,83, p<0,01, n=51). I en studie av Spackman et al. (2011) 

undersöktes ett avrinningsområde i USA dominerat av jordbruksmark där 

totalfosforhalten var 0-800 µg/l och turbiditet 0-800 NTU. Både halterna 

för totalfosfor och turbiditet samt förklaringsgraden för lokalerna i 

Östergötland låg inom intervallen som rapporterats i dessa tidigare 

studier.  

I studien av Spackman et al. (2011) användes två lokaler i 

avrinningsområdet, varav den lokal som hade högst andel partikulärt 
bunden fosfor också hade högst förklaringsgrad (R

2
 = 0,84, n=172). 

Troligtvis gäller att sambandet blir starkare om totalfosfor domineras av 

partikulärt bundet fosfor. Partikulärt bunden fosfor utgjorde största 

andelen av totalfosfor för lokalerna i projektet. Lokalerna passade i och 

med detta bra för att undersöka samband mellan turbiditet och totalfosfor.  

Provtagningen av lokalerna gjordes en gång per lokal under en vecka 

vilket i jämförelse med andra studier är en mycket kort 

provtagningsperiod. Spackman et al. (2011) genomförde sin studie från 
Augusti 2005 – April 2008  och deras ekvation gav en lutning på 0,798 

vilket motsvarar att 1 FNU ger en ökning i totalfosfor på 0,798 µg/l. I 

studien av Greyson et al. (1996) var lutningen 1,58. Den ekvation som fås 

i mitt projekt stämmer bra med ekvationerna ovan då den ligger mellan 
dessa två (Figur 3). Det verkar dock inte som att det är så enkelt att det 

går att provta lokalerna under en vecka och sedan använda det sambandet 

för hela året. Enligt Spackman et al. (2011) så finns det skillnader i 

                                         

3
 1 FNU = 1 NTU  
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sambandet för totalfosfor beroende om det är högflöde under våren eller 

basflöde. Detta betyder att det kan behövas olika samband mellan 
totalfosfor och turbiditet under de delar av året som har högflöde jämfört 

med de perioder som har basflöde.  

Det finns ett problem med att använda samma samband för samtliga 

vattendrag oavsett turbiditet. Vid turbiditet <3 NTU så är uppskattningen 

av totalfosfor inte lika noggrann som vid högre grumlighet (Stubblefield 
et al. 2007). Ytterligare en regression kan användas för låg turbiditet 

(Greyson et al. 1996) men det är svårt att komma undan problemet helt 

(Stubblefield et al. 2007). I provtagningarna av lokalerna i Östergötland i 

april 2014 var problemet inte så stort då inget vattendrag hade en 
turbiditiet lägre än 3 FNU. Koncentrationen av suspenderat material 

varierar dock över året (Spackman et al. 2011). Vid mätningar som 

sträcker sig över hela året kan det därför vara viktigt att undersöka hur väl 

sambandet stämmer överrens under perioder med låg turbiditet.  

5.1 Slutsatser 

Det går att använda turbiditet som ett ersättningsmått för totalfosfor i 

kustmynnande vattendrag i Östergötland. Enligt andra studier påverkas 
dock sambandet av variationer i bland annat flöde, vilket kan behöva tas 

hänsyn till genom att göra fler studier under andra perioder av året.  

5.2 Samhälleliga aspekter och etiska aspekter 

Övergödningen påverkar människors möjlighet att nyttja Östersjön som 
en livsmedelsresurs. Även möjligheten att använda naturmiljön som en 

plats för rekreation minskar i och med försämrad badvattenkvalité och 

igenväxta vikar. Sverige har genom sina egna satta miljökvalitetsmål 
samt genom ramdirektivet för vatten (2000/60/EG) åtagit sig att arbeta 

för en bättre vattenkvalitet. För att lösa problematiken kring övergödning 

krävs det att halterna av övergödande ämnen minskar. Genom att utreda 
möjligheterna att använda turbiditet som ett mått på totalfosforhalt kan 

man underlätta för enskilda aktörer som jordbrukare, vattenråd eller 

markägare att övervaka hur mycket fosfor som transporteras ut till 

Östersjön. Genom att belysa vilka vattendrag som bidrar med störst 
mängd totalfosfor kan man få en uppskattning om var åtgärderna behövs 

mest för att minska tillförseln av fosfor. 

Det fanns inga etiska aspekter att ta hänsyn till i genomförandet av 

studien. Inte heller bedöms etisk hänsyn behöva tas vid publicerandet av 

resultaten.  
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8 Appendix 

 

Appendix 1 Mätresultat och koordinater för lokaler i projektet 

Lokal N E 
Total P 
 (µg/l) 

Partikulärt 
P  

(µg/l) 

 
MRP4  

P 
(µg/l) 

 

Färg  
(mg Pt/l) 

Turbiditet 5 
(FNU) 

Flöde 
(m-3s-1) 

Medelflöde 
April 
1994-2014 
(m-3s-1) 

 
 1 6501272 597047 58 36 22 195 39,13 0,10 0,31 

2 6501016 594686 22 15 7 200 5,76 0,12 0,36 

3 6503378 580496 49 45 4 143 3,74 0,23 0,46 

4 6503687 575138 27 20 7 158 3,52 0,09 0,19 

5 6503621 571040 98 76 22 48 12,37 0,01 0,02 

6 6502740 570137 22 22 0 45 5,82 0,40 0,50 

7 6500994 568333 27 20 7 83 5,02 1,10 1,71 

8 6498621 568288 58 38 20 100 8,22 0,09 0,22 

9 6498282 568611 31 29 2 40 4,52 - - 

10 6497162 576802 85 62 23 30 28,63 0,08 0,17 

11 6494212 580638 122 78 44 70 38,43 0,15 0,45 

12 6494265 584546 175 109 66 75 56 0,09 0,31 

13 6496686 583834 61 26 35 35 29,01 0,06 0,10 

14 6496316 590010 227 172 55 75 62 0,15 0,55 

15 6497358 597368 332 297 35 108 200 0,17 0,29 

16 6496705 599479 240 177 63 123 69 0,17 0,29 

17 6492258 603202 577 525 52 145 447 0,22 0,33 

18 6488462 606549 341 306 35 130 231 2,20 1,14 

19 6490047 605660 524 441 83 225 470 0,22 0,33 

20 6482953 607763 393 336 57 183 289 0,47 0,15 

21 6479457 603150 327 282 45 103 176 0,58 0,18 

22 6483176 587579 653 458 195 73 301 1,80 0,56 

23 6482901 582572 231 217 14 83 103 11 9,7 

24 6482453 582276 322 236 86 93 144 14 9,7 

25 6477812 588980 172 158 14 193 120 1,20 0,53 

                                         

4
 Molybdatreaktivt fosfor 

5
 Två decimalers noggrannhet upp till 50 FNU 
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26 6478043 592805 227 186 41 170 218 1,20 0,53 

27 6472291 598301 281 245 36 208 172 0,40 0,19 

28 6470812 599473 345 291 54 160 172 0,48 0,17 

29 6469904 594889 290 236 54 145 164 0,65 0,34 

30 6468726 595349 132 103 29 138 85 0,70 0,38 

31 6467039 597685 132 112 20 145 58 0,43 0,46 

32 6459727 599112 154 134 20 183 75 0,67 0,35 

33 6457447 602105 41 34 7 83 16,39 0,32 0,47 

34 6450248 605167 127 109 18 120 46,80 0,24 0,25 

35 6449198 598249 118 95 23 128 45,42 0,20 0,18 

36 6453550 593837 59 39 20 160 45,58 0,19 0,16 

47 6452223 593848 109 84 25 123 23,20 0,76 0,68 

38 6442597 597714 64 59 5 115 21,13 0,57 0,61 

39 6439141 602202 73 53 20 188 37,58 0,09 0,12 

40 6436835 597679 113 95 18 105 57 0,21 0,17 

41 6433069 597749 59 52 7 65 22,61 3,80 3,92 

 

 

 


