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1. Sammanfattning 

Eutrofiering av akvatiska miljöer är idag ett stort miljöproblem och åtgärder för 

att minska eutrofiering av sjöar och vattendrag är av hög prioritet i Sveriges 

miljöarbete. Eutrofiering leder till negativa följder som försämrad vattenkvalitet, 

sänkt biodiversitet och försämrade rekreationsmöjligheter. Delvis orsakas dessa 

negativa följder av hög biomassa hos fytoplankton, vilken i akvatiska miljöer är 

starkt kopplad till tillgång av näringsämnet fosfor.  

Syftet med denna studie var att undersöka om kalkning under våren kunde 

minska fosforhalten i sjön Tåkern i Östergötlands län. Studien genomfördes i 

april 2015 då effekter av kalkning till pH 10 med kalkstensmjöl (CaCO3) samt 

släckt kalk (Ca(OH)2) undersöktes genom ett mesokosm-försök. Kalktillsatsen 

förväntades leda till utfällning av kalcit till vilken fosfor kan adsorberas. De 

variabler som undersöktes var totalfosfor (TP), partikulärt fosfor (PP), löst 

reaktiv fosfor (MRP) och kompletterande vattenkemi. Resultaten visade att 

kalkningen inte hade betydande påverkan på varken MRP (under 

detektionsgränsen 2 µg L-1), TP eller PP. Det fanns en tendens till påverkan på 

klorofyll a (fytoplanktonbiomassa), effekterna var dock övergående. Den 

uteblivna effekten var sannolikt en följd av de låga halterna av MRP. En ökning 

av TP och PP observerades vilken sannolikt orsakades av en kort period med 

hård vind då kraftig omblandning skedde. Ökningen kan orsakats av 

resuspendering av partikulärt bunden fosfor från sediment. Resultaten av denna 

studie visade att kalkning vid ett enda tillfälle inte är en lämplig metod för att 

kontrollera fosforhalten i Tåkern. De låga halter MRP som observerats indikerar 

att upprepade kalkningar inte heller skulle ge önskad effekt.  

2. Introduktion 

Många sjöar är idag belastade av stora mängder näringsämnen, särskilt i 

jordbrukslandskapet där en stor tillförsel av näring sker från åkermarker, och 

många sjöar och vattendrag är starkt eutrofa. Effekter av ökad näring i akvatiska 

miljöer såsom algblomningar är en av de mer uppmärksammade och 

lättåskådliga konsekvenserna av ökad mängd närsalter. Men även 

ekosystemtjänster som rekreation, biodiversitet och vattenkvalitet kan påverkas 

negativt av ökad näring och indirekt genom en ökad biomassa av fytoplankton 

(Gorman et al. 2014). Fytoplanktons tillväxt i sjöar begränsas normalt sett av 

tillgång till fosfor, och i synnerhet löst oorganisk fosfor (fosfat) som är direkt 

upptagbart för fytoplankton. Det finns således starka korrelationer mellan 

frisättning av oorganiskt löst fosfor, stora mängder växtplankton och 

algblomningar i kalkrika sjöar. Till följd av detta har fokus lagts på att 
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kontrollera fosforkoncentrationen för att indirekt kontrollera mängden 

fytoplankton (Prepas et. al 2001a). Då mycket fosfor finns bundet i sediment och 

kan resuspenderas blir kontroll av fosfor speciellt viktigt i grunda sjöar där 

sedimentytan är större i förhållande till vattenmassan än i djupare sjöar.  

2.1 Alternativa stabila stadier 

Grunda sjöar befinner sig ofta i ett av två alternativa stadier. Det ena stadiet 

består av klart vatten med utbredd undervattensvegetation och det alternativa av 

grumligt vatten med mindre utbredd undervattensvegetation. En ökad tillförsel 

av näringsämnen och ökad eutrofiering kan leda till en högre turbiditet 

(grumlighet) och sämre siktdjup. Minskningen sker genom en ökad biomassa av 

fytoplankton, men även ökad mängd dött organiskt material kan ytterligare 

minska ljusinsläppet. Ett bra siktdjup med låg grumlighet är nödvändigt för att 

undervattensvegetation skall kunna etablera sig då dessa kräver tillgång till ljus 

(Janse et al. 2010). 

Återställning av en sjö som har gått från klarvatten till grumligt vatten är svår. 

Det krävs oftast att man kommer ned i lägre fosforhalt än innan omställningen 

från klart till grumligt vatten (Janse et al. 2010). Flera mekanismer är troligtvis 

inblandade för den minskning av fosfor som krävs för återgång till 

klarvattensstadium. Delvis är en minskning av sedimenterat organiskt material 

(exempelvis plankton) viktig då det ger lägre risk för syrefria förhållanden. 

Detta kan åstadkommas genom större mängder betande zooplankton. Minskad 

bioturbation (omrörning av fiskar) är också viktig för reducerad återförsel av 

fosfor från sediment. Även en ökning av makrofytsamhällenas utbredning kan 

göra att ytterligare fosfor hålls kvar då makrofyter nyttjar fosfor som näring. 

Emellertid skulle en tät makrofytbädd kunna ha motsatt effekt då den kan hindra 

syre från att ta sig ned till sedimentet och därmed ge upphov till frisättning av 

fosfor (Søndergaard et al. 2003). Betydelsen av undervattensvegetation i grunda 

sjöar är stor på flera trofiska nivåer och för diversitet. Detta då vegetationen kan 

utgöra både skydd och substrat för flertalet organismer. Dessutom har en ökad 

undervattensvegetation i grunda sjöar kunnat relateras till ökning i antal och 

mångfald hos häckande och rastande andfåglar. En utökad fågelpopulation 

bidrar inte bara med värden genom sin roll i ekosystemet utan har även 

betydelse i form av rekreationsvärden som fågelskådning (Hansson et al. 2010).   

2.2 Metoder för minskning av fosforkoncentration 

Det finns flera olika fosforformer som är viktiga för näringsförhållanden i sjöar. 

Dels löst oorganisk fosfor som också benämnas som ortofosfat eller 

molybdatreaktiv fosfor (MRP). Övriga former fosfor av betydelse är organisk 

löst fosfor, polyfosfater samt organisk och oorganisk fosfor som är partikulärt 
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bunden. Den totala mängden fosfor (TP) är summan av dessa fem olika 

fosforformer. Av TP är oftast den största delen partikulärt fosfor, följt av löst 

organisk fosfor och minst del utgörs av MRP (Carey & Migliaccio 2009). Den 

delen av TP som inte är MRP är i många avseenden intressant även om den inte 

direkt kan tas upp av växter. Den bundna fosforn kan nämligen mer eller mindre 

snabbt omvandlas till MRP vilket gör att även en stor mängd partikulärt bunden 

fosfor i den fria vattenmassan är en potentiell näringskälla (Zhao & Liu 2013). 

Fosfor kan tillföras till vattenmassan från flertalet källor, både internt och 

externt. Exempel på externa källor är omkringliggande jordbruk där avrinning 

av fosforrikt vatten till vattendrag och sjöar sker (Prepas et al 2001b). Interna 

fosforkällor är organiskt material från exempelvis växter och djur och den fosfor 

som finns ackumulerad i sedimentet. Ökning av den totala mängden fosfor som 

finns i en sjö sker genom tillförsel från externa källor, sjöar kan ses som en 

sedimenteringsbassäng för partiklar. Ofta ökar mängden fosfor i sediment under 

perioder då extern tillförsel av fosfor är stor. Interaktionen mellan sediment och 

vattenfas är speciellt stor i grunda sjöar där sedimentyta i förhållande till 

vattenmassa är större jämfört med djupare sjöar (Søndergaard et al. 2003). När 

fosfor sedimenterat kan det bindas in om syrgas samt järn finns tillgängligt och 

fosfat binds då in, främst till trevärda järnjoner men även andra järnformer. Är 

botten däremot syrefri så sker motsatt reaktion och fosfat kan frisättas. En 

syresatt botten är alltså viktig för kontroll av den interna fosforfrisättningen 

(Prepas et al 2001b).  

I grunda sjöar är det ofta god omrörning av vattenmassan jämfört med djupa, 

vilket leder till att vattenmassan nära bottnen sällan är syrefri i grunda sjöar. 

Ändå har det visats att fosfor, trots bra syresättning kan frisättas från sediment 

även i grunda sjöar. Detta pekar på att det finns fler faktorer än endast syrefria 

bottnar som ger frisättning av fosfor. Påverkan från interna fosforkällor är också 

starkt sammankopplad med strukturen i ekosystemet och förekommer omrörning 

av sediment kan fosfor återföras till vattenfasen (Søndergaard et al. 2003). 

Mobilisering av fosfor från sediment kan underlättas av bakterier som vid 

nedbrytning av organiskt material omvandlar organiska fosforföreningar till löst 

oorganiskt fosfor. Tiden det tar för omvandling från organisk till oorganisk form 

beror på fosforformen (Zhao & Liu 2013).  

Det är ofta stora säsongsvariationer i fosforhalten, speciellt i eutrofa sjöar. 

Variationen kan både bero på hög intern frisättning av fosfor från sediment och 

säsongsvariation i extern påverkan. Den biologiska strukturen, exempelvis 

rikliga mängder fisk vars födosök involverar omrörning av sediment, är viktig 

vid säsongsrelaterad frisättning av fosfor från sediment. Under vår och tidig 
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sommar är variationer i retentionen av fosfor i sediment större än resten av året. 

Retentionen under vår och tidig sommar beror till en viss del på när den tidiga 

sommarens klarvattensstadium infaller, tidpunkten för detta är starkt 

sammankopplad med årsvariationerna i årstidernas längd (vinter och vår) och 

temperaturen (Søndergaard et al. 2013). 

För att binda in löst fosfor finns flera metoder. En metod innefattar användning 

av aluminiumsulfat, vilket är effektivt för fosforreducering men kan vara giftigt 

för akvatiska organismer. Om neutraliserande ämnen saknas i dåligt buffrade 

vatten kan pH sänkas till oacceptabla nivåer av aluminiumtillsats (Prepas et al. 

2001a; Leoni et al. 2007). Även järn har i tidigare studier undersökts som 

fosforreducerande medel, men de undersökningar som gjorts har gett blandade 

resultat (Prepas et al. 2001a). Problemet med järntillsatser är att de sällan är 

tillräckliga utan någon kompletterande åtgärd, exempelvis luftning av vattnet 

(Cooke et al. 1993).  

Principen med kalktillsats i sjöar är att mätta vattnet med Ca2+ som fälls ut som 

kalcit (CaCO3). Vid fällning av kalk adsorberas fosfor (främst oorganiskt löst 

fosfor) och fälls då ut ur den fria vattenmassan tillsammans med kalkpartikeln. 

Kalkpartikeln med adsorberad fosfor sjunker sedan till sedimentet, vilket leder 

till minskning av TP i den fria vattenmassan; även i sedimentet kan ytterligare 

fosfor adsorbera till kalkpartikeln.  

Kalkning kan dessutom aggregera fytoplankton vilket leder till att dessa sjunker 

under den fotiska zonen där ingen fotosyntes kan ske och plankton dör vilket 

minskar biomassan (Prepas et al. 2001a; Leoni et al. 2007). Normalt sett sker 

även en naturlig fällning av fosfor med hjälp av kalk i sjöar. På så sätt är fällning 

med kalk en imitation av en naturlig process. Vilket är att föredra framför de 

negativa effekter som tillsats av järn och aluminium kan ge. Kalkning är även 

fördelaktigt dels på grund av ekonomiska skäl då det är billigare och dessutom 

enklare att tillsätta än de tidigare nämnda behandlingarna.  Dessutom är 

kalkning ett mindre toxiskt alternativ till aluminium så länge som pH hålls under 

10 (Cooke et al. 1993). De två sorters kalk som vanligen används för att påverka 

fosforhalten är kalciumkarbonat (CaCO3) i form av kalkstensmjöl och 

kalciumhydroxid (Ca(OH)2), också kallad släckt kalk. Det har i tidigare studier 

visats att Ca(OH)2 har haft en större effekt på utfällning av både fosfor och alger 

(Leoni et al. 2007).  

Tidigare har kalkning med avsikt att reducera fosfor skett till största delen under 

sommarmånaderna (juni-augusti) och i referensstudier (Prepas et al. 2001a; 

Prepas et al. 2001b; Leoni et al. 2007) har kalkning inte skett tidigare än maj. 

Eftersom mycket fosfor tas upp av organismer under sommaren när 
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produktionen är hög finns det eventuellt en större möjlighet att kunna påverka 

fosforhalten tidigare under våren då det oftast finns mer fosfor löst i 

vattenmassan. 

Kalk har dessutom en effekt på alkalinitet som är ett mått på hur bra ett vatten 

kan neutralisera syror (vätejoner). Det är främst karbonater och hydroxider som 

påverkar alkalinitet och en ökning av dessa ger förbättrad alkalinitet. Vid tillsats 

av kalk minskar dock alkaliniteten då Ca(OH)2 (eg. CaO) fälls ut som CaCO3 

(kalciumkarbonat) vilket ger en minskning av karbonatjoner och 

karbonatalkaliniteten försämras (Xu et al. 1998; Rogora et al. 2002).  

2.3 Syfte 

Med Tåkerns värden som fågellokal och status som naturreservat finns det stort 

värde i att veta om det går att påverka omslag mellan klarvattensstadie och det 

grumliga stadiet. Eftersom fosforhalter och omslag mellan de två alternativa 

stadierna verkar vara sammankopplade är det av intresse att undersöka om 

kalkning kan användas för fosforreducering i Tåkern. Målet med studien har 

därför varit att undersöka om kalkning under våren kan minska mängden fosfor i 

vattenfas i Tåkern som en eventuell åtgärd för att ge upphov till ett omslag från 

grumligt till klart vattenstadie. Detta gjordes genom ett fältexperiment med 

mesokosmer i sjön.  

3. Material och metoder 

3.1 Studieplats - Tåkern 

Tåkern är en sjö i Östergötlands län (58°20′N, 14°46′E) med en area på 45 km2 

och ett medeldjup på 0,8 m (Figur 1). Det låga medeldjupet är till följd av 

sänkningar som gjordes under mitten av 1800-talet då Tåkern sänktes med 1,7 m 

(Länsstyrelsen Östergötland 2015). Tåkern är typisk för en sjö i 

jordbrukslandskapet med en konstant tillförsel av näringsämnen som fosfor. 

Enligt SMHI:s modelldata tillförs ca 1706 kg/P/år från jordbruksmark. Dessa 

1706 kg/P/år är lite mer än hälften (54 %) av den beräknade totala 

fosforbelastningen på 3140 kg/P/år för hela avrinningsområdet Tåkerns utlopp 

(SMHI 2015).  

Det finns risk för att framtida klimatförändringar i området med ökad nederbörd 

kan göra att Tåkern utsätts för ytterligare tillförsel av fosfor. Förändringar i 

klimat kan även påverka artsammansättningen av fiskar i sjön (Landkildehus et 

al. 2014) och kombinationen av dessa två förändringar kan komma att minska 

perioder som Tåkern har i klarvattenstadie.  
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Sjön är en mycket välbesökt fågellokal där det hittills skådats 227 olika 

fågelarter vilket ger sjön ett stort värde både som fågellokal då många arter 

häckar och rastar här och även som rekreationsplats för fågelskådare. På grund 

av sjöns stora betydelse för fågelliv samt fina kalkrika strandängar med bete är 

Tåkern ett naturreservat (Länsstyrelsen Östergötland 2015). Dessutom är 

Tåkerns grunda profil med mycket vegetation av internationellt värde för fåglar 

och är därför med som ett område inom Ramsarkonventionen. 

Ramsarkonventionen är en global överenskommelse för skydd av våtmarker 

med speciellt fokus på våtmarker som livsmiljöer för fåglar (Naturvårdsverket 

2015). 

 

Figur 1. Karta över Tåkern. Den röda pricken visar försöksplatsen. I den infällda 
bilden visas en förstoring av Toregårdsören med placering av mesokosmer efter gps-
punkter samt behandling.© Lantmäteriet i2014/00578 

3.2 Fältarbete 

Fältarbetet genomfördes i fem mesokosmer under perioden 21/4 – 27/4 2015. 

Under denna period genomfördes två kalkningar. Den första kalkningen gjordes 

den 21:a och upprepades sedan den 22:a april. Innan kalkning genomfördes togs 

vid båda tillfällena vattenprover. Dessutom gjordes två uppföljningar (24:e och 

27:e april) då endast provtagning genomfördes.  
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3.2.1 Försöksuppställning 

I det genomförda experimentet användes fem mesokosmer, vilket är en 

inneslutning från sedimentet på botten upp genom hela vattenpelaren och 

avslutas strax ovanför vattenytan. Mesokosmerna som användes för studien 

uppfördes första gången våren 2012 strax nordväst om Toregårdsören (Figur 1-

2). Inneslutningarna utgjordes av plastväv som sammanfogats för att sedan 

spännas upp i trästolpar som förankras i botten. Plastväven spändes upp på 

ringar, den undre ringen mot botten var av armeringsjärn och nedsänkt i 

sedimentet för att sluta tätt. Den övre ringen var av plast. Med hjälp av 

plastringen spändes duken upp med linor för att förhindra vatten från den fria 

vattenmassan att passera över plasten och påverka inneslutningen (Figur 1). 

Mesokosmerna inringade ett område på 3 meter i diameter och ca 1,8 meter 

djup. Inför detta försök sattes mesokosmerna upp efter vinterförvaring och stod 

klara den 17:e april.  

 

Figur 2. Vy över de fem mesokosmerna mot nordväst.  
. 

3.2.2 Kalkning 

I tre av mesokosmerna tillsattes vid det första provtagningstillfället den 21:a 

april en kalkblandning, de resterande två mesokosmerna användes som 

kontroller och behandlades inte.  

 

Figur 3. Mesokosm under tillsats av kalk (t.v.) och omedelbart efter kalkning (t.h.).  

I fält blandades kalkblandningen med vatten i en dunk i små omgångar vilka sen 

hälldes ut i mesokosmen. Utblandningen med vatten gjordes för att underlätta 

tillsättning då kalkstensmjölet riskerade att spridas utanför mesokosmen om 
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mjölet tillsattes utan utblandning. Kalkningens effekt på pH i mesokosmerna 

mättes i fält samtidigt som vattnet omrördes (Figur 3). Den totala mängden kalk 

som tillsattes den 21:a april var 36 mg L-1 CaCO3 och 18 mg L-1 Ca(OH)2 per 

mesokosm vilket resulterade i pH 9,5–9,8. Kalkning upprepades den 22:a april, 

då tillsatsen av kalk istället var 46 mg L-1 CaCO3 och 23 mg L-1 Ca(OH)2 vilket 

höjde pH till 9,9–10,2.  

3.2.3 Provtagning 

I varje mesokosm togs två prover, ett filtrerat (Sarstedt PES-filter, 0,45 µm) och 

ett ofiltrerat (totalt 10 prover). Dessutom togs två referensprover från den fria 

vattenmassan, ett ofiltrerat och ett filtrerat. För att ta vattenprov användes ett 

plexiglasrör (3,5 cm diameter och ca 1,7 m långt). Rörets funktion var att ta 

vatten från yta till botten (dvs alla djup). Tre rör togs per mesokosm och de togs 

på olika ställen i mesokosmen för att ge ett representativt prov. Vattnet tömdes i 

en hink ur vilken 100 ml per prov (filtrerat/ofiltrerat) togs med hjälp av en 

mätspruta (50 ml x 2). Till mätsprutan kunde ett filter kopplas för de filtrerade 

proverna. Kort efter landstigning konserverades proverna (ofilterade och 

filtrerade) med 1 ml H2SO4 (Svensk standard 1984) och ställdes i en kylbox, här 

förvarades de till ankomst till universitetet då de ställdes i ett mörkt kylrum. 

Prover förvarades i kylskåp, som längst i 4 dagar innan analysering.3.3 

Fördelning av laborativt arbete 

3.3 Fördelning av laborativt arbete 

Analyser av alkalinitet samt fosfor har genomförts av författare till denna 

rapport förutom i de fall annat anges i material och metoder. Analys av klorofyll 

a samt turbiditet har genomförts av Maria Gustavsson.  

3.3.1 Fosforanalyser 

Allt laboratoriematerial som användes för analyser, och provtagningsflaskor 

(Nalgene) hade diskats med syradiskats, enligt Svenska standard (1984) De 

flaskor som användes var 125 ml plastburkar (Nalgene) som syrabadades i 2 M 

HCl ett dygn, enligt Svensk standard (1984).  

Analyser av både MRP och TP gjordes genom molybdatreaktion enligt Svensk 

standard (1984). Absorbansmätningar gjordes med Nanocolor 

Spectrophotometer (Macherey-Nagel GmbH & Co. KG). I svensk standard 

anges att 40 mm kyvett ska användas för prover som förväntas innehålla 

fosforhalter under 100 µg L-1, istället användes en 50 mm kyvett, vilket inte 

bedömdes ha någon negativ inverkan på resultatet.  
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Partikulär fosfor beräknades från resultat från analys av ofiltrerade och filtrerade 

prover genom följande formel: 

[𝑃𝑎𝑟𝑡𝑖𝑘𝑢𝑙ä𝑟𝑡 𝑓𝑜𝑠𝑓𝑜𝑟] =  [𝑇𝑜𝑡𝑝 𝑜𝑓𝑖𝑙𝑡𝑒𝑟𝑎𝑡]  −  [𝑇𝑜𝑡𝑝 𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑒𝑟𝑎𝑡]  (1) 

(Svensk standard 1984)  

3.3.2 Kompletterande kemiskfysikaliska variabler 

Övrig vattenkemi analyserades gemensamt med de två studentkollegor som 

också gjorde provtagningar i Tåkern. De parametrar som analyserades var pH, 

temperatur, siktdjup, karbonatalkalinitet, konduktivitet och turbiditet.  

De parametrar som mättes i fält var dels pH som mättes med en pH-meter 

(Sartorius CT-12) med temperaturmätare. Konduktivitet mättes vid första 

tillfället med en kombinerad syrgaselektrod (YSI model 85, YSI instruments 

Inc, USA) och vid de andra provtagningstillfällena med en 

temperaturkompenserad konduktivitetsmätare (Hanna Instruments, HI-8733). 

Temperatur mättes genom att en termometer hängdes i en av mesokosmerna. 

Siktdjup mättes med en vattenkikare och en siktskiva. 

Alkalinitet mättes på filtrerade prover (Sarstedt PES-filter, 0,45µm) enligt 

svensk standard (1996). Även turbiditet mättes på laboratoriet, turbiditet med en 

grumlighetsmätare (Hanna Instruments, HI-93703) vilket motsvarar svensk 

standard för turbiditetsmätning. Klorofyll a analyserades efter extraktion med 

etanol enligt Jespersen och Christoffersen (1987) med samma spektrofotometer 

som användes för fosforprover. 

3.4 Analys av prover från 2014 

I resultatet har det även inkluderats analyser av prover från en liknande studie i 

samma mesokosmuppställning i Tåkern från juli 2014. Då skedde provinsamling 

mellan den 23/7-28/7 och kalkning genomfördes den 23/7 samt 25/7. Metod och 

resultat för jämförelse med denna studie (MRP och klorofyll a) har redovisats i 

detalj av Hargeby (2015). Vid samma tillfälle samlades prover för TP in men 

analyserades inte. Analys av de ofiltrerade TP-proverna från 2014 gjordes 

samtidigt som totalfosforprover (filtrerade/ofiltrerade) för april 2015 enligt 

svensk standard (1984). Dessa prover hade förvarats syrakonserverade i kylskåp.  

3.5 Statistik 

Skillnader mellan behandlingarna testades med oparat t-test. T-testen gjordes för 

varje enskilt provtagningsdatum för att se eventuella förändringar i 

behandlingens påverkan. Analyserna gjordes med hjälp av statistikprogrammet 

SPSS. 
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4. Resultat  

4.1 Analyser 2015 

4.1.1 Molybdatreaktivt fosfor 

Halterna av MRP var konsekvent under detektionsgränden (2 µg L-1), med 

undantag för analysen av prover från innan kalkning inleddes (21/4). De halter 

som beräknades visade inte på någon signifikant skillnad mellan kalkade 

mesokosmer och kontroller (t < 0,6, df = 3 och p > 0,6).  

4.1.2 Totalfosfor (filtrerat) 

Mellan kalkning/provtagning den 21:a april och provtagning 2 den 22:a april 

fanns effekter på filtrerade TP-prover (löst TP) från kalkade mesokosmer där en 

nedgång efter den första kalkningen, den 21 april, kunde observeras (Figur 4a). 

Denna effekt var dock avtagande och den 24:e var effekten i princip borta. Dock 

kunde en liten skillnad observeras igen vid provtagningen den 27:e (Figur 4a). 

Kalkningen hade dock inte vid något tillfälle tillräcklig påverkan på löst TP 

(filtrerat) för att någon skillnad skulle vara statistiskt signifikant (t < 0,85, df för 

21/4-22/4 och 27/4 = 3, df för 24/4 april = 1,2, p > 0,46). 

4.1.3 Totalfosfor (ofiltrerat) 

Totalfosforhalten (medel) i de ofiltrerade proverna varierade mellan högre halter 

i kontroller den 22:a april för att sedan den 24:e april vara högre i kalkade 

mesokosmer istället. Standardavvikelser för den 24:e april var stora både för 

kontroller och kalkade mesokosmer. Vid avslutning av försöket fanns ingen eller 

endast liten skillnad mellan behandlingarna i medelkoncentrationen för 

ofiltrerade totalfosforprover (Figur 4b). Likt analysen av filtrerade TP-prover 

visade t-test att TP (ofiltrerat) inte var signifikant högre (24:e april) eller lägre 

(22:a april) i kalkade mesokosmer jämfört med kontroller (t < -1,1, df = 3, p > 

0,05). 

4.1.4 Partikulärt fosfor 

Halten av partikulärt fosfor varierade mellan högre halter i kontroller den 22:a 

april för att sedan den 24:e april vara högre i kalkade mesokosmer. 

Standardavvikelser för den 24:e april var stora både för kontroller och kalkade 

mesokosmer. Vid avslutning av försöket fanns ingen eller liten skillnad i 

medelkoncentrationen för partikulärt fosfor (Figur 4c). Likt filtrerade TP-prover 

var koncentrationen partikulärt fosfor varken signifikant lägre (22:a april) eller 

högre (24:e april) i kalkade mesokosmer jämfört med kontroller (t < 0,7, df = 3, 

p > 0,5). 
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Figur 4. Förändring av A) Total-P (filtrerat) B) Total-P (ofiltrerat) samt C) Partikulärt 
fosfor. Medelvärden ± 1 SD indelade efter behandling kalkning (n=3) och kontroller 
(n=2). Kalkning genomfördes 21/4 samt 22/4 2015. Observera skillnad i skala mellan 
A) och övriga grafer vid jämförelse.  

4.1.5 Klorofyll a 

För klorofyll a kunde inga signifikanta skillnader observeras för någon av 

dagarna (t < 2,53, df = 3 och p > 0,083). Det fanns en viss påverkan på klorofyll 

(Chl a) efter den inledande kalkningen den 22:a april som sedan avtog till den 

24:e april. Vid den sista provtagningen 27:e april fanns inte längre någon effekt 

på klorofyll (Figur 5).  

 

Figur 5. Klorofyll a, medelvärden ± 1 SD indelade efter behandling kalkning (n=3) och 
kontroller (n=2). Kalkning genomfördes 21/4 samt 22/4 2015.  
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4.2 Kompletterande data 2015 

Vid varje provtagningstillfälle mättes pH, alkalinitet, konduktivitet, 

vattentemperatur, turbiditet, och siktdjup. Vattentemperaturen var jämn under de 

fyra provtagningstillfällena och för alla dagar utom den 22:a var temperaturen 

10°C, den 22:a var temperaturen 10,5°C.   

Effekter på pH fanns endast dagar då kalk tillsattes till mesokosmerna. Mellan 

det första och andra kalkningstillfället avtog den primära effekten på pH i de 

kalkade mesokosmerna inom ett dygn med 0,7 pH-enheter (Tabell 1). Innan 

omkalkning var pH i stort sett samma i kontroller och kalkade mesokosmer. 

Mellan den andra kalkningen och uppföljningen var det två dagar och även då 

avtog kalkets effekt på pH kraftigt (Tabell 1).  

Tabell 1. Medelvärden ± 1 SD för pH i kalkade mesokosmer (n=3) och kontroller 
(n=2). För kalkade mesokosmer anges medlet för pH efter kalkning inom parentes för 
21/4 samt 22/4 2015 då kalkning genomfördes.  

 21 april  22 april  24 april 27 april 

Kalkade 8,8 ± 0,06 (9,7 ± 0,16)  9,0 ± 0,07 (10,1 ± 0,14)  8,4 ± 0,08 8,4 ± 0,06 

Kontoll 8,8 ± 0,06  8,8 ± 0,01  8,3 ± 0,14 8,3 ± 0,26 

 

Effekter på övriga mätvariabler var störst mellan kalkning 1 (21:a april) och 

provtagning/kalkning 2 (22:a april). För turbiditet var skillnaden störst efter 

första kalkningen den 22:a april (Figur 6a, tabell 2) då turbiditeten ökade kraftigt 

i kalkade mesokosmer och var signifikant högre i kalkade mesokosmer. Denna 

skillnad avtog till den 24:e april då turbiditeten var hög både i både kontroller 

och kalkade mesokosmer. Vid den sista provtagningen (27:e april) hade 

turbiditeten avtagit men var fortfarande signifikant högre i kalkade mesokosmer 

än i kontroller (Figur 6a, tabell 2). Alkaliniteten i de kalkade mesokosmerna 

sjönk efter kalkning 1 och en signifikant skillnad observerades (Figur 6b, tabell 

2). Likt turbiditeten avtog den inledande effekten på alkalinitet till den sista 

provtagningen (Figur 6b). Siktdjupet uppvisade samma trend som alkalinitet och 

turbiditet med en klar skillnad den 22:a april då siktdjupet var signifikant högre i 

kontrollerna (Figur 6c, tabell 2). För siktdjupet avtog dock effekten av 

kalkningen snabbare än för turbiditet och alkalinitet och effekten var helt borta 

den 24:e april (Figur 6c). Konduktiviteten minskade i de kalkade mesokosmerna 

efter den inledande kalkningen den 21:a och var signifikant lägre i kalkade 

mesokosmer (Figur 6d, tabell 2). Sedan ökade konduktiviteten i kalkade 

mesokosmer på samma sätt som i kontrollerna, men kontrollernas ökning var 

inte lika kraftig som i de kalkade mesokosmerna (Figur 6d).  
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Figur 6. Förändringen över tid av A) turbiditet, B) karbonatalkalinitet, C) siktdjup och 
D) konduktivitet för kalkade och okalkade mesokosmer i Tåkern. Medelvärden ± 1 SD 
visas för de två behandlingarna kontroll (n=2) och kalkning (n=3). Kalkningar 
genomfördes 21/4 samt 22/4 2015.   

Tabell 2. Statistiska resultat indelade efter provtagningsdatum och analysvariabel. 
För alla vattenkemiska variabler redovisas t-värden (t) och p-värden (p), frihetsgrader 
(df) var 3 för alla t-test. För siktdjup den 21/4 (innan kalkning) saknas oberoende 
observationer då endast en siktdjupsmätning gjordes. 

 Alkalinitet  Konduktivitet  Siktdjup  Turbiditet  

 t p  t p  t p  t p  

21-apr 0,25 0,82  0,16 0,88  - -  - 0,92 0,43  

22-apr -2,68 0,08  -5,97 0,01  -10,8 0,002  7,69 0,005  

24-apr -1,18 0,33  -0,94 0,42  -8,01 0,004  1,47 0,24  

27-apr -1,24 0,3  -1,03 0,38  0,06 0,95  3,38 0,04  

 

4.3 Analys av prover från 2014 

4.3.1 Totalfosfor 2014 

Ofiltrerade totalfosforprover från juli 2014 visade ingen till svag påverkan av 

kalkning. Kalkade mesokosmer hade en lägre startkoncentration och låg 

konstant lägre men uppvisade samma trend som kontroller (Figur 7). Det fanns 

inga signifikanta skillnader i TP-koncentration mellan behandlingarna för någon 

mätning (t < 3,14, df = 2 och p > 0,09).  
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Figur 7. TP ofiltrerade prov för mesokosmer i Tåkern i juli 2014. Medelvärden ± 1 SD 
för indelade efter behandling. Kalkade (n=2) och kontroller (n=2), kalkning den 23/7 
samt 25/7 2014.  

5. Diskussion 

Kalkningen i Tåkern visade att under april månad 2015 hade kalkning ingen 

effekt på halterna för MRP och därför minskade inte heller TP eller PP. Detta 

resultat stämmer överens med tidigare studier i de fall där kalkning inte 

upprepats flera gånger under en längre period. Kalkningen kunde inte ha den 

förväntade effekten på TP eftersom halten MRP var lågt vid tillfället för studien. 

Det är troligtvis nödvändigt med upprepade kalkningar eller andra metoder för 

att minska fosforhalten i Tåkern.  

Anledningen till att effekter av kalkning uteblev för MRP är med stor 

sannolikhet att halten löst fosfor var så pass låg att det inte gick att påverka och 

att förändringar därför inte gick att upptäcka. Även om det skett icke 

detekterbara förändringar hade dessa troligtvis inte haft stor effekt på tillväxten 

av fytoplankton. Då MRP låg under detektionsgränsen för mätningar både 

sommaren 2014 (Hargeby 2015) och våren 2015 ger det en indikation på att 

halten MRP i Tåkern generellt var låg under dessa perioder. Låga halter MRP 

sommaren 2014 skulle kunna bero på hög produktion vilket kunde observeras då 

biomassan hos plankton i kontroller var hög (se nedan om klorofyll). Men med 

resultaten från den genomförda studien är detta mindre troligt eftersom 

koncentrationen MRP var liknande under våren 2015. Vanligtvis finns mer MRP 

tillgängligt på våren när primärproduktionen är lägre. Den låga halten MRP ger 

en förklaring till varför inte heller totalfosfor minskade av kalkningen då det inte 

finns någon fosfor att påverka.  

Av tidigare studier (Leoni et al 2007; Prepas et al. 2001a; Prepas et al 2001b; 

Rogora et al. 2002) är det få som redovisar värden för MRP. Detta gör att det är 

svårt att avgöra om de effekter på TP som syntes i vissa studier berodde på 

högre koncentrationer av MRP som kunnat adsorberas till kalkpartiklar. Dock 
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redovisas värden för MRP i en studie av Rogora et al. (2002), där en tillfällig 

effekt av kalkning på TP koncentrationen observerades. I den studien var MRP 

så högt som 12 µg L-1på 4 meters djup och upp till ytan.   

En förklaring till att klorofyllhalten 2015 hade en minskande tendens, trots att 

löst fosfor inte minskade kan varit att tillsatt kalk bundit till växtplankton och 

aggregerat dessa. I studien av Leoni et al. (2007) anges att fytoplankton har 

hittats på kalkkristaller. När alger fäster till kristallerna kan de antingen binda in 

eller helt blockera kristallen vilket skulle kunna förklara varför fosfor inte bundit 

in som förväntat i Tåkern. Inga statistiskt säkra skillnader fanns för klorofyll a 

mellan behandlade mesokosmer och kontroller, men en svag trend kunde 

observeras i den initiala nedgång som skedde mellan den 21:a april och den 22:a 

april 2015. Jämför man klorofyll för 2015 med de från juli 2014 som redovisats 

av Hargeby (2015) kan liknande samband ses mellan klorofyll och totalfosfor 

där fosfor inte påverkats medan klorofyll påverkats signifikant 2014. En 

liknande, men icke signifikanta, effekt observerades initialt för 2015 (Fig. 5). 

Dessa resultat tyder på att kalkningen hade en betydande effekt i form av 

minskad biomassa av fytoplankton under sommarmånaderna, men endast en 

liten effekt våren 2015. Minskningen av plankton har inte ett samband med 

minskade fosformängder utan snarare har fytoplankton direkt påverkats av 

kalkningen. Detta är likt resultat från Leoni et al. (2007) där mängden och 

artsammansättningen av fytoplankton påverkades av kalkning, men påverkan på 

fosforhalten var låg.  

De väderförhållanden som rådde i Tåkern mellan den 23-24:e april kan ha dolt 

eventuella nedgångar av TP eftersom sjön blandades om rejält under dessa dagar 

på grund av kraftig vind och fosfor från sediment kan ha rörts upp. 

Omblandningens effekter kunde observeras för siktdjupet som minskade 

drastiskt i kontrollerna jämfört med tidigare dagar (Fig. 6c). Samma effekt i 

kontrollerna gällde för turbiditeten som också ökade. Omblandning direkt efter 

kalkning tas upp av Prepas et al. (2001b) som en förklarning till utebliven 

nedgång i TP i deras försök, och skulle kunna förklara resultaten i Tåkern.  

Tidigare studier har rapporterat liknande påverkan av TP och klorofyll a. I en 

studie av Prepas et al. (2001a) observerades inga effekter på TP i sjöar som 

behandlats med en dos kalk (under en period 8-10 dagar). Observationer av 

effekt på TP fanns däremot i sjöar där upprepade kalkningar genomförts med 

mulipla doser (CaCO3 samt Ca(OH)2). Dessutom kunde nedgångar i klorofyll a 

observeras både i sjöar som behandlats en gång och de som behandlats flera 

gånger (Prepas et al. 2001a). Svårigheten med att jämföra med dessa studier är 

som tidigare nämnt att MRP inte anges. Det är då svårt att göra en bedömning av 
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om effekten av upprepade kalkningar har en effekt på MRP. Alternativt är det 

eventuellt en påverkan på sedimentet, och istället en minskning i frisättning av 

fosfor till vattenmassan, som är anledning till positiva resultat som andra studier 

uppvisat. 

Resuspension från sediment skulle kunna ge tillfälliga tillskott av fosfor vilka 

kan vara svåra att upptäcka. Då TP (ofiltrerat) i kontroller var lägre under våren 

2015 än sommaren 2014 medan halterna MRP generellt var likvärdiga kan det 

tyda på att fosfor frisattes från sedimenten under sommarmånaderna i Tåkern. 

En sådan frisättning skulle kunna leda till högre halter TP och även MRP 

temporärt om lösning sker. Søndergaard et al. (2013) beskriver att det finns 

indikationer på att frisättning av fosfor från sediment under sommarmånaderna 

är en permanent företeelse så länge som sjön befinner sig i det grumliga stadiet. 

Abiotiska förhållanden förknippade med utlösning av partikulärt bunden fosfor i 

samband med omrörning skulle kunna generera tillskott av oorganiskt löst fosfor 

och ökad algbiomassa.  

Sedimentens fosforkoncentration verkar vara relevant att ta i beaktande i 

Tåkern, speciellt med tanke på den höjning av både partikulärt fosfor och TP i 

både kontroller och kalkade mesokosmer som observerades efter den kraftiga 

omblandningen 23:e till 24:e april. Bakterier som omvandlar organisk fosfor till 

löst oorganisk fosfor i sediment kan vara en orsak till hög tillväxt trots små 

mängder löst fosfor i vattenmassan. Dock visade en studie av bakteriers 

inverkan på omvandling av organisk fosfor till oorganisk fosfor av Zhao och Liu 

(2013) att fosforformen har stor betydelse vid sådan aktivitet. Utan vetskap om 

sammansättningen av fosforföreningar i sedimentet är det svårt att bedöma om 

denna process har stor inverkan på resultaten i Tåkern.  

Effekterna på den övriga vattenkemin där konduktivitet och alkalinitet minskade 

är liknande resultat som i studien av Leoni et al. (2007). Minskningen var till 

följd av att den ytterligare mängd karbonater som tillkom med kalken togs upp 

och mängden karbonat istället blev mindre. Effekten på pH två dagar efter 

kalkning var nere på samma nivå som kontroller. Denna snabba nedgång tyder 

på att kalken snabbt försvinner ur den fria vattenmassan. I andra studier (Leoni 

et al. 2007, Prepas et al. 2001b) varade effekten på pH något längre än vad som 

observerades i Tåkern. 

I ett nationellt perspektiv är kalkning som fosforreducering möjligen fortfarande 

relevant för sjöar med höga koncentrationer löst fosfor. En metod för minskning 

av övergödning och fosforhalter är både av nationellt och internationellt intresse. 

Nationellt finns miljömålen om minskad övergödning, myllrande våtmarker 

samt levande sjöar och vattendrag som är aktuella för Tåkern (Miljömålen 
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2015). Internationellt finns HELCOM vilken berör övergödning i Östersjön 

(Havs och vattenmyndigheten 2014).  

Slutsatsen av denna studie är att kalkning med stor sannolikhet inte är ett bra 

alternativ för reduktion och kontroll av fosfathalten i Tåkern. En förklaring är att 

halterna MRP verkar var låga under året och dessutom är låga redan tidigt på 

våren då det kunde funnits möjlighet att påverka löst fosfor. Även om viss effekt 

av kalkning har observeras på fytoplankton är det troligtvis, som tidigare 

nämnts, nödvändigt med upprepade kalkningar för en bestående effekt på både 

fosforhalterna och indirekt på fytoplankton.  

5.1 Etiska aspekter 

En av de främsta etiska aspekterna med studien var att tiden för utförandet inföll 

under den tid då fåglarna kring Tåkern häckar. På grund av häckningen rådde 

tillträdesförbud vilket betydde att det inte var tillåtet att ta sig ut på sjön utan 

tillstånd. Tillstånd för studien söktes hos Östergötlands Länsstyrelse och 

tillåtelse gavs. För att minimera störning av fåglar som vistades i den öppna ytan 

vid båtplatsen såg vi till att stanna till i skogsbrynet för att ge tid för fåglarna att 

flytta på sig utan att de skulle bli skrämda. Dessutom utgör mesokosmerna ett 

element som inte är normalt för landskapsbilden och dessa kunde ses från 

naturum med kikare. Dock var påverkan från mesokosmerna relativt liten. 

Ytterligare en aspekt var användandet av svavelsyra vid fixering av prover i fält. 

För att minimera risken för spill av svavelsyran och att spill skulle påverka 

omgivningen gjordes fixering utanför naturreservatet. Fixeringen gjordes över 

en back eller kylboxens lock så att spill skulle koncentreras till ytor som gick att 

flytta på. 

Rekreationsmässigt finns det nytta med undersökningar som kan ge utökade 

perioder med klarvattensstadium. Därmed gynnas ökat fågelliv, högre diversitet, 

förbättrad vattenkvalité och mindre allvarliga eller alternativt uteblivna 

algblomningar. Allt som kan gynna bevarandet eller utveckling mot ett 

klarvattensstadium är positivt vilket faller in i syftet med studien; att ta reda på 

om tillsättning av kalk kan påverka mängden tillgängligt fosfor.  
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