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Sammanfattning 

Tillförsel av näringsämnen till Finjasjön har minskat mycket under de senaste 

decennierna och vattenkvaliteten har förbättrats markant på grund av dessa 

minskningar. Internbelastningen har också minskat på grund av minskningar av 

externbelastning, men den är fortfarande förhöjd. Vattenkvaliteten når dock 

fortfarande inte målen och sjön lider av låga syrgashalter, algblomningar samt andra 

problem kopplat till övergödning.  

 

Koncentrationen av fosfor i ytsedimenten har också minskat. Jämförelser av 

sedimentdata från den här studien och historiska studier visar att sedimentfosfor har 

minskat mellan 36 och 54 % beroende på vilket fosforform som diskuteras. Det är 

dock svårt att jämföra äldre data med nya eftersom de läckagebenägna formerna inte 

separerades i de äldre metoder som användes för att dela upp olika fosforfraktioner i 

sedimentet. 

 

Internbelastningen har också minskat, både på grund av minskad externbelastning av 

näringsämnen och på grund av reduktionsfiske. Läckage av fosfor från sedimentet var 

extremt högt under 80- och 90-talet. Även om det har minskat, finns det tillräckligt 

mycket för att fortfarande bidra till övergödning. Enligt resultaten som beskrivs i den 

här rapporten, måste internbelastning och externbelastning av fosfor minskas för att 

nå vattenkvalitetsmålen. 

 

Både låga syrgashalter och höga pH-nivåer leder till läckage av fosfor från sedimentet 

i sjön. Ett antal försök har gjorts för att minska internbelastningen av fosfor från 

sedimentet. Tidigare försök att muddra sjön har inte lett till önskat resultat, men 

reduktionsfiske har förbättrat vattenkvaliteten. Bottenlevande fisk (d.v.s. karpfiskar) 

bidrar också till ökad internbelastning i Finjasjön 

 

Några rekommendationer har gjorts för att förbättra vattenkvaliteten i Finjasjön och 

eventuellt åtgärda problemet med internbelastning av fosfor. De första handlar om 

övervakning av sjön och källfördelning: 

 

• Fortsatt övervakning av sjön och tillrinnande vattnen 

• Beräkning av flöde i alla inloppen 

• Förbättrad rapportering av data 

 

Vattenkvaliteten i Finjasjön har modellerats med en dynamisk sjömodell, och enligt 

modellen måste både externa och interna källor av näringsämnen minskas för att nå 

vattenkvalitetsmål. Förslag på åtgärder inkluderar: 

 

• Fortsatt reduktionsfiske ytterligare ett par år efter det att nivån av 

näringsämnen har nått god status i sjön 

• Fortsatt minskning av externa källor av (biotillgängliga) näringsämnen med 

ca. 20% 

• Undersökning av hur utökad bindningskapacitet genom tillsättning av 

mineraler som binder fosfor kan minska läckagebenägenhet och 

internbelastning av fosfor 
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De två viktigaste förutsättningarna som behövs för att gå vidare med åtgärder i och 

runt Finjasjön är övervakningsdata och en utförlig källfördelning av näringsämnen. 

Det finns redan mycket och bra data för Finjasjön och en dynamisk sjömodell har 

skapats och kalibrerats med hjälp av dessa data. Olika åtgärdsscenarier har simulerats 

för att bestämma vart näringsämnen måste minskas, och rekommendationer och 

kostnadsuppskattningar har gjorts för åtgärder mot internbelastning.   
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Vattenkvaliteten i Finjasjön har förbättrats under de senaste få decennier, från dålig 

till otillfredsställande eller måttlig status under de senast åren (enligt VISS, Synlab 

2018-2019, Annadotter och Forssblad 2015-2016, Annadotter m.fl. 2019-2020) när 

det gäller förekomsten av näringsämnen i vattnet. Dock räknas sjön fortfarande som 

övergödd och påverkas av algblomningar och låga syrgashalter under sommaren samt 

även under vinter när sjön är isbelagd. Finjasjön är en stor (10,4 km2), polymiktisk sjö 

(medeldjup 3,8 m) och har ett avrinningsområde som domineras av skog (58 %) och 

jordbruksmark (21,3 %) med en mindre del tätort (5,5 %) (data från SMHI). Finjasjön 

har också varit recipient för obehandlat eller, enligt nuvarande metoder, otillräckligt 

behandlat avloppsvatten från 1900 till 1977. En stor del av överskottet av 

näringsämnen (fosfor och kväve) som tillförts till Finjasjön från avrinningsområdet 

har lagrats i sedimenten och det kan ta decennier för vissa sjöar att återhämta sig 

naturligt från en förhöjd internbelastning av fosfor (Sas 1990). 

 

Under 60-talet började tecken på eutrofiering att dyka upp i form av algblomningar 

och en kraftig minskning av makrofyter. Förbättrad behandling av avloppsvatten och 

minskade halter av fosfor och kväve i tillrinnande vatten till Finjasjön under sent 

1970- till 80-tal minskade externbelastning av näringsämnen något. Dock fortsatte 

halterna av näringsämnen i sjön att vara kraftigt förhöjda (e.g. Löfgren 1991). Det har 

visats att läckage av fosfor från sedimentet bidrar mycket till fosforbalansen i 

Finjasjön. Under perioden 1988-1990 varierade internbelastningen mellan 4 och 7 ton 

per år (Löfgren 1991) medan uppmätta externbelastning var mellan 4,4 och 6,2 ton 

per år under samma period (Löfgren och Olsson 1990, Löfgren 1989, 1990). Under 

dessa år fanns det en nettoexport av fosfor på 4,1 och 6,9 ton per år 

(nettointernbelastning), vilket tyder på en mycket stor påverkan från internbelastning.  

 

Sjöar kan påverkas negativt av internbelastning även om det inte finns 

nettointernbelastning, d.v.s. att fosfor som rinner ur sjön är lägre än fosfortillförseln 

till sjön (nettosedimentation). Detta är p.g.a. att bruttointernbelastningen (ökning av 

fosfor i sjön) fortfarande kan vara förhöjd under delar av året även om det finns 

nettosedimentation under hela året. Bruttointernbelastning är bara internbelastning 

medan nettointernbelastning är internbelastning minus sedimentation (Huser et al. 

2016a). 

 

Utredningen som gjordes av länsstyrelsen i Skåne (Häggkvist 2019) stödjer att intern- 

och externbelastning av näringsämnen minskats. T.ex. tillfördes mellan nästan 2 och 4 

ton fosfor per år till Finjasjön mellan 2009 och 2018, medan internbelastning av 

fosfor har varit mellan ca. 1,7 och 5,2 ton per år under samma period. Medelvärdet för 

externbelastning (tillflöden och deposition) och utflödet av fosfor från sjön under 

perioden 2009-2018 var 3,4 respektive 3,1 ton per år, d.v.s. sedimentation/retention av 

0,3 ton/år jämfört med en export av ca. 5,5 ton/år under perioden 1988-1990. Det ska 

tydliggöras att vissa år mellan 2009 och 2018 hade en nettoexport av fosfor, särskilt 

2018 när skillnaden mellan in- och utflödet var ca. 1 ton. Även om balansen mellan 

tillförsel och uttransport av fosfor är ganska nära (d.v.s. nettosedimentation eller 

retention), är retentionen troligtvis för lågt.  
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Det finns olika metoder att beräkna naturlig retention i sjöar, de flesta baserats på 

Vollenweider (1975), ett exempel är EUROHARP-NUTRET modellen (Kronvang 

m.fl. 2004). Enligt deras beräkningar är medelvärdet för retention av fosfor i sjöar och 

vattenmagasin i Europa 0,55 g/m2/år (95 % konfidensintervall 0,15 - 0,69 g/m2/år). 

Vid en retention omkring medelvärdet skulle detta innebära retention av fosfor över 5 

ton per år för Finjasjön. Även om lägre delen av konfidensintervallen används skulle 

retentionen hamna på 1,6 ton per år. Det är betydligt mer än vad som sker i Finjasjön i 

dagsläget, vilket tyder på att internbelastningen fortfarande är förhöjd. 

 

Ett antal försök har tidigare gjorts för att förbättra vattenkvaliteten genom att minska 

internbelastning av näringsämnen från sedimentet i sjön. Bland annat genomfördes 

muddring under 1980-talet och början av 1990-talet för att få upp näringsrika 

sediment. Detta bedömdes dock vara ineffektivt eftersom muddrade bottnar fortsatt att 

läcka ut fosfor. Projektet avslutades 1991 efter 25 % av botten muddrats. 

 

Reduktionsfiske (trålning) av karpfisk startades 1992 och 430 ton fisk, mest braxen 

och mört, togs upp de första två åren.  Utfiskningen gav omedelbart goda resultat och 

både fosforhalten och mängden alger minskades (Annadotter m.fl. 1999). 

Reduktionsfiske fortsatte mellan 1992 och 1994 men efter bara tre år efter 

utfiskningen avslutades försämrades vattenkvaliteten i sjön. Efter detta har inte 

mycket fisk tagits upp från sjön och trålning avslutades helt och hållet 2007. 2010 

påbörjades reduktionsfiske igen med bottengarn och ringnot. Denna metod, vilket 

benämndes vårdfiske, utförs fortfarande årligen (Annadotter et al. 2020). 

Vattenkvalitet har förbättrats men inte tillräckligt mycket för att nå 

vattenkvalitetsmålen.  

1.2 Uppdraget 
Syftet med denna undersökning är att bedöma nuvarande näringsstatus för sedimentet 

och hur den har förändrats under de senaste ca 30 åren. Projektet har medfinansierats 

av Havs- och vattenmyndigheten genom anslag 1:11 Åtgärder för havs- och 

vattenmiljö. 

 

Sjörestaurering Sverige AB och Sveriges lantbruksuniversitet har av Länsstyrelsen i 

Skåne och Hässleholms kommun fått i uppdrag att undersöka hur stor andel 

läckagebenägen fosfor, total organisk kol (TOC), och totalt kväve (TN) som finns i 

sediment i Finjasjön. Inkubering av sedimentproppar har också gjorts för att beräkna 

internbelastning av fosfor under olika syrgasförhållanden. Resultaten har jämförts 

med tidigare rapporter, data, och andra informationskällor för att bedöma om den 

nuvarande statusen har förändrats. En dynamisk modell skapades för att kunna 

modellera näringsämnen, klorofyll, m.m. i sjön och köra åtgärdsscenarier för att sedan 

kunna rekommendera vilka eventuella åtgärder som kan göras för att nå 

vattenkvalitetensmålen i Finjasjön. 
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2 Metoder 

2.1 Deltagande personer 
Följande grupper har deltagit i projektet: 

 

Sjörestaurering Sverige AB (Projektansvarig, provtagning, beräkningar, modellering, 

och rapportering). 

Sveriges lantbruksuniversitet (Provtagning, sedimentanalyser, och rapportering).  

Mats Bengtsson (Provtagning) 

2.2 Provtagning 
Sexton sedimentproppar togs med en Willnerhämtare från Finjasjön för kemisk analys 

och ytterligare åtta togs för inkubering den 11:e och 12:e maj 2020 (Figur 1). Det 

fanns 21 provtagningsstationer men vid fem av dessa fanns inte något sediment.  

 

Vattendjupet noterades vid varje provtagningspunkt och profilmätningar för syrgas, 

temperatur, och andra variabler gjordes varje meter med en multimeter/aquatroll för 

att fastställa att hela vattenmassan hade omblandats och att maximal andel 

läckagebenägen fosfor fanns bunden i sedimentet.  Sedimentpropparna (förutom de 

som inkuberades, se nedan) skiktades omedelbart och skikten från 0-2, 2-4, 4-6, 6-10, 

10-15, 15-20 och 20-30 centimeters djup sparades. Provpunkternas lägen redovisas 

med koordinater i Bilaga 1. Provtagningen utfördes av Sveriges lantbruksuniversitet 

med hjälp av Mats Bengtsson. 

2.3 Analyser 
I en fraktionerad fosforanalys extraheras olika former av fosfor ur provet i olika steg: 

H2O-P (porvatten och löst bunden/lätt löslig fosfor), BD-P (järnbunden fosfor), 

NaOH-P (aluminiumbunden fosfor), NaOH org-P (organisk fosfor) och HCl-P 

(kalciumbunden fosfor). Metoden finns ursprungligen beskriven av Psenner et al. 

(1988) och har modifierats av Hupfer et al. (1995). Läckagebenägen fosfor i 

sedimenten återfinns i huvudsak i de tre fraktionerna (1) löst bunden fosfor, (2) 

järnbunden fosfor, och (3) organisk fosfor. Totalfosfor analyserades också i samtliga 

proppar. Den löst bundna fosforn är direkt tillgänglig i vattenmassan, medan 

järnbunden fosfor kan bli lättillgänglig då syrgashalten är mindre än ca 2 mg/L. Dessa 

två fraktioner kallas också för ”mobil” fosfor. Alla koncentrationer presenteras 

beräknat på sedimentets torrvikt. 

 

Organisk fosfor frigörs från organiskt material under nedbrytning och blir sedan en 

del av den mobila fosforfraktionen. Processen tar tid, från veckor till år. Organisk 

fosfor anses också vara labil eller lättrörlig, men en svårnedbrytbar rest av denna 

fraktion blir kvar i de djupare skikten. Dessa bakgrundskoncentrationer subtraheras 

från de högre halterna i de ytligare sedimentlagren för att beräkna mängden 

läckagebenägen organisk fosfor. 

 

Det kan också finnas en del läckagebenägen fosfor i restfraktionen, som innehåller 

generellt svårnedbrytbar organisk fosfor. Restfraktionen är mängden fosfor som 

återstår efter att alla fraktioner ovan har extraherats. 

 

Vattenhalt och halten organiskt material i sedimenten kvantifierades enligt Håkanson 

och Jansson (1983). Proverna frystes under 24 timmar (-20 ˚C) och frystorkades 
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sedan. De torra proverna brändes i en muffelugn (550 ˚C) i två timmar och mängden 

sediment som förbrändes motsvarar mängden organiskt material i sedimenten. Dessa 

data användes för att beräkna koncentration (torrvikt), sedimentdensitet, och 

fosformassa. TN (ISO13878:1998) och TOC (ISO10694:1995) i sedimentproverna 

analyserades av Inst. för Mark och Miljös mark och växtnäringslaboratorium på SLU. 

 

Fosformassan (den totala läckagebenägna fraktionen, d.v.s. summan av mobil fosfor, 

labil organisk fosfor, och en del av restfraktionen) i sedimenten modellerades rumsligt 

med hjälp av QGIS.  

 

Potentiell internbelastning av fosfor uppskattades med hjälp av en empirisk modell 

(Pilgrim et al. 2007) där mobil fosformassa i de översta sedimentlagren används för 

att beräkna maximal internbelastning.  

2.4 Inkubering av proppar 
Åtta proppar från fyra provtagningsplatser i Finjasjön inkuberades i drygt två månader 

under både oxiska (syrgasrika) och anoxiska (syrgasfattiga) förhållanden (Figur 1). 

Syrgas tillsattes till vattnet i alla rör med syresten i en dag och vatten provtogs innan 

försöket startades. Sedan tillsattes ren mineralolja på vattenytan i rör i grupp 1 och 

syresättning i rören gjordes för att hålla syrgas över 6 mg/L i grupp 2. Alla rör förslöts 

med gummiproppar för att minska risk för kontaminering. Syrgashalten mättes (och 

kalibrerades mot temperatur) med en optiskt elektrod och sensorpunkter på insidan av 

rören. Vattenprover togs regelbundet och analyserades för total fosfor för att kunna 

beräkna internbelastningshastighet av fosfor. 
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Figur 1. Provtagningsstationer i Finjasjön, maj 2020. 
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3 Resultat och diskussion 
Partiklar sjunker kontinuerligt ned och bildar sediment naturligt på botten av sjöar. 

Sedimentpartiklarna flyttas från erosions- och transportbottnar till 

ackumulationsbottnar med hjälp av vind, vågor och resuspension av sediment orsakat 

av bottenlevande djur. Ackumulationsbottnar i djupare delar av sjöar har generellt de 

högsta halterna av fosfor, särskilt de mobila formerna.  

 

Samtliga analysresultat avseende totalfosforhalter redovisas i Bilaga 2. Några prover 

bedöms som höga eller mycket höga när det gäller totalfosforkoncentrationer (Tabell 

1). Totalfosfor driver dock inte internbelastningen, utan det är bara de rörliga 

fraktionerna av fosfor (mobil och labil organisk fosfor) som bidrar till 

internbelastning och påverkar vattenkvaliteten negativt.  

 
Tabell 1. Statusklassning av totalfosforkoncentrationer (mg/g torrvikt) i sediment från 

Finjasjön. 

 

3.1 Frigörelse av fosfor från sediment 
Löst bunden fosfor/porvatten och järnbunden fosfor frigörs under syrgasfattiga 

förhållanden eller förhållanden med högt pH i sjöar. Dessa två fraktioner kallas för 

mobil fosfor eftersom de bidrar direkt till internbelastningen. Genom att titta på löst 

bunden fosfor/porvatten och järnbunden fosfor i de översta centimetrarna av 

sedimenten (0-4 cm, Huser and Pilgrim 2014) kan den potentiella internbelastningen 

av fosfor under maximal påverkan beräknas (t.ex. vid syrgasbrist och höga 

temperaturer). 

 

Organisk fosfor kan också frigöras, men endast efter nedbrytning av det organiska 

materialet. Koncentrationen av denna form minskar vanligtvis med ökande 

sedimentdjup (ökande ålder) vilket indikerar att den frigörs till vattnet (d.v.s. den är 

labil eller läckagebenägen). En rest av dessa fosforfraktioner finns dock kvar även i 

djupare skikt. I djupare sedimentskikt stabiliseras organisk fosfor kring en lägre halt 

vilket indikerar att frigörelsen av fosforn har upphört och att enbart inerta delar finns 

kvar (Figur 2). Denna stabilisering sker oftast vid ett sedimentdjup på mellan 4 och 10 

cm, men kan också ske vid större djup när bottenlevande fisk (t.ex. karpfiskar) finns i 

stora mängder (Huser et al. 2016b). Det djup där den mobila fosforn stabiliseras anses 

vara det ”aktiva” sedimentdjupet, det vill säga den delen av sedimentet som 

FI 1 FI 2 FI 3 FI 6 FI 8 FI 9 FI 10 FI 12

3,5 1,9 3,0 3,1 3,1 3,6 3,6 3,1

2,0 1,5 1,9 2,8 2,8 2,8 2,1 2,3

2,4 1,3 2,2 2,5 1,8 1,9 2,1 3,0

2,3 1,6 2,1 2,1 2,0 2,2 1,8 2,1

FI 13 FI 14 FI 15 FI 17 FI 18 FI 19 FI 20 FI 21

3,6 2,6 3,2 1,4 2,4 2,5 3,1 2,8

1,5 1,4 2,7 1,5 1,7 2,7 2,3 2,4

1,5 1,4 2,7 1,3 1,6 1,8 2,6 2,7

1,9 0,9 1,6 0,9 1,5 1,5 2,7 2,4

Låg God Måttlig Hög

<1 <1-2 <2-3 >3
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interagerar med vattenmassan och som används för att beräkna mängden fosfor i 

aktiva djupet (enheten g/m2). Mängden läckagebenägen fosfor som finns i det aktiva 

djupet summeras för att beräkna massan som måste behandlas eller tas bort för att 

minska internbelastningen.  

 

  
Figur 2. Koncentration (mg/g torrvikt) av mobil och organisk fosfor i propp FI 15 från 

Finsjasjön. Bakgrundskoncentration för mobil och organisk fosfor visas med streckad linje. 

 

Oftast är det de djupare och syrefattiga delarna av sjöar som anses bidra mest till 

internbelastningen, men sediment i grundare delar är också viktiga på grund av fyra 

anledningar: 

 

1) För det första sedimenterar mycket fosfor över hela bottnen i övergödda sjöar. Nytt 

material som sedimenterar på erosions- och transportbottnar når till slut djupare delar 

av sjön (ackumulationsbottnar) där fosfor frigörs till vattnet. I vissa fall (sjöar med 

branta bottnar) är detta inte ett problem eftersom transporten till djupare delar sker 

mycket snabbt. I sjöar med stor areal av grunda, relativa platta bottnar som Finjasjön, 

kan däremot mycket fosfor lagras och sedan långsamt transporteras till djupare delar.  

 

2) Syrgasfattiga förhållanden kan också förekomma i grundare delar av sjöar, särskilt 

under natten när vindhastigheten är lägre och produktionen av syrgas i vattnet 

minskar. Detta sker ganska fort och medför att fosfor frigörs till vattenmassan och 

omedelbart blir tillgängligt för t.ex. alger under dagen när vattnet omblandas.  

 

3) Organiskt material kan också släppa fosfor efter nedbrytning, och processen ökar 

exponentiellt när temperaturen stiger. I övergödda, grunda sjöar finns det lika mycket 

(eller mer) organisk fosfor jämfört med mobil fosfor p.g.a. en ökad tillväxt av alger 
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och/eller makrofyter. Detta tyder på att det inte är bara sediment som exponeras för 

syrefattiga förhållanden som kan släppa fosfor, utan att även organiskt rikt sediment 

kan göra det oavsett syrgasförhållanden. 

 

4) pH ökar i ytvattnet i samband med tillväxt av alger och makrofyter. Om pH stiger 

över 9-9,5 i längre perioder kan fosfor släppas från järn- och aluminiummineraler. I 

djupare delar av sjöar föreligger det mindre risk för detta eftersom alger inte växer när 

det inte finns ljus (snarare blir det respiration vilket minskar pH) och sedimenten 

själva kan buffra ändring av pH. Men i grundare delar av sjöar kan pH öka i hela 

vattenprofilen ner till sedimentytan. 

3.1.1 Läckagebenägen fosfor i Finjasjön 

Vattenhalten i de översta sedimentlagren (0-10 cm) varierade från 79 till 95 % 

(medelvärde 90,3 %) och det var bara en propp (FI 17, 78,3 %) där vattenhalten var 

mindre än 90 % vatten i 0-2 cm lagret. Organiskt material var också generellt högt 

och varierade från 10,9 till 31,5 % i de översta 10 cm sediment. Både vattenhalt och 

organiskt material tyder på att alla proppar hämtades från transport- eller 

ackumulationsbottnar, förutom möjligtvis propp FI 17 vilken hade de lägsta halterna 

av organiskt material och vatten.  

 

Koncentrationerna av mobil (lättlöslig och järnbunden) fosfor anses som höga 

generellt och medelvärdet varierade från 0,2 till 2,5 mg/g (torrvikt) i de översta 0-10 

cm av sedimentlagret. De högsta koncentrationerna återfanns oftast i de djupaste 

delarna, men även nära inloppen (t.ex. propp FI 9). Organisk fosfor varierade från 0,1 

till 1 mg/g i sjön (medelvärde 0,5 mg/g) i de översta lagren (se även Bilaga 1) och 

anses som medelhög till hög.  

 

I ungefär 50 % av propparna sågs lägre halter av mobil fosfor än väntat i skiktet 2-4 

cm (se exempel i Figur 3). Oftast är koncentrationen högst vid sedimentytan och 

sedan minskar koncentrationen näst intill konstant med sedimentdjup. Det är svårt att 

säga vad som kan ha orsakat detta och trenden sågs inte i de andra fraktionerna. Det 

var ovanligt varmt under sommaren 2018 och det är möjligt att en större del av mobil 

fosfor frigjordes från sedimenten. Preliminära beräkningar gjorda av Länsstyrelsen i 

Skåne visar att internbelastningen av fosfor i sjön var högre under 2018 jämfört med 

tidigare år. Det är möjligt att en del av denna fosfor transporterades nedströms istället 

för att sedimentera tillbaka till sedimentytan under sommaren. Propparna provtogs 

2020, två år efter den mycket varma sommaren i 2018. Sedimentationshastighet i 

övergödda sjöar kan vara 1 cm/år (eller mer) och det tyder på att två cm sediment 

skulle ha ackumulerats mellan 2018 och när provtagning gjordes i maj 2020. Det 

stämmer bra med djupet där mobil fosfor är mindre än väntat. Faktumet att trenden 

inte sågs i t.ex. den organiska fraktionen stödjer också den här hypotesen. 
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Figur 3. Två exempel där koncentrationen av mobil fosfor (mg/g torrvikt) var lägre än väntat i 

proppar hämtades från Finjasjön 2020. 

 

Fosformassan (den totala massan av läckagebenägna former av fosfor) i det aktiva 

sedimentdjupet var hög i de djupare delarna av sjön, och nådde 15 g/m2 vid de två 

djupaste ställena i sjön (FI 1 och FI 21, Tabell 2 och Figur 4). Sedan minskade 

mängderna med ett grundare vattendjup och mindre näringsrikt sediment som det 

oftast gör i övergödda sjöar. Totalt finns det 55 ton läckagebenägen fosfor i 

sedimentets aktiva lager. Jämfört med andra övergödda sjöar i Sverige anses massan 

av läckagebenägen fosfor hög till mycket hög (Figur 5). 

 

Det fanns dock några undantag när det gäller relationen mellan läckagebenägen fosfor 

och vattendjup, oftast i sediment som hämtades nära inlopp till sjön (Figur 6). 

Propparna FI 2, FI 8, och FI 9 hade mer läckagebenägen fosfor än väntat och alla tre 

ligger nära inloppen till antingen Hovdalaån eller Tormestorpsån. Propp FI 17 

hämtades precis vid gränsen där det inte fanns något sediment alls (bara sand) och det 

påverkade troligtvis resultaten. Som nämndes ovan hade propp FI 17 lägst vattenhalt 

och organiskt material av alla proppar som hämtades från Finjasjön. Även om 

proppen hämtades från ett relativt djupt område (ca 7 m vattendjup), var det brant i 

området och sedimentet innehöll en del sand. 
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Figur 4. Provstationer och modellerat läckagebenägen fosfor över Finjasjön.  
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Figur 5. Läckagebenägen fosfor (massa, g/m2) i några svenska sjöar. Asterisk markerar sjöar 

som har behandlats eller ska behandlas med aluminium. 

 
Tabell 2. Massan av läckagebenägen fosfor och potentiell internbelastning (Li) i Finjasjön.  

Station Djup Mobil P Organisk P Summa Rest P Li 

  (m) (g/m2) (mg/m2/d) 

FI 21 12 14,2 0,6 14,8 1,5 13,3 

FI 1 11,2 11,1 3,8 15,0 2,3 12,6 

FI 17 10,2 5,3 0,0 5,3 1,8 11,6 

FI 12 7,5 8,5 0,9 9,4 3,3 11,9 

FI 3 7,4 9,3 2,8 12,1 0,2 8,1 

FI 20 7,1 10,2 1,1 11,3 1,9 12,0 

FI 2 7 15,0 3,4 18,5 3,2 12,5 

FI 6 6,9 6,8 1,4 8,2 0,0 16,8 

FI 10 6,5 7,6 0,8 8,4 1,7 13,3 

FI 15 6,4 9,0 0,7 9,8 1,2 13,5 

FI 19 4,9 5,6 0,7 6,3 2,2 13,1 

FI 8 4,5 9,8 3,0 12,8 1,3 18,9 

FI 18 4,1 5,5 0,4 5,9 1,3 8,3 

FI 13 3,7 7,6 0,5 8,1 1,8 13,0 

FI 9 3,3 11,3 3,1 14,5 0,8 20,4 

FI 14 3,1 3,7 0,1 3,8 2,0 10,0 
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Figur 6. Massan av läckagebenägen fosfor kontra vattendjup i Finjasjön. De röda, fyrkantiga 

symbolerna representera avvikare som är annorlunda jämfört med de flesta ställen där 

sediment provtags (blåa symbolerna). 

3.1.2 Internbelastning av fosfor i Finjasjön 

Medelvärdet för potentiell internbelastning var också hög (13 mg/m2/d) och nådde 20 

mg/m2/d (Tabell 2); de högsta värdena hittades nära inloppen i södra delen av sjön (FI 

8 och FI 9). Potentiell internbelastning visar vad som kan ske under förhållanden som 

driver internbelastning (t.ex. syrgasbrist och hög temperatur), men detta tyder inte på 

att internbelastningen når dessa nivåer i verkligheten eller under hela sommaren.  

 

Åtta proppar hämtades från stationerna FI 18-21 (två från varje ställe) och 

inkuberades under både oxiska och anoxiska förhållanden för att beräkna 

internbelastning av fosfor under syrerika respektive syrefattiga förhållanden. 

Temperaturen var mellan 17 och 18 grader under hela försöket och pH var ca 7,6 i de 

syrerika rören och mellan 7,6 och 7 i de syrefattiga rören. Proppar där syresättning 

användes (grupp 2) hade syrgaskoncentrationer mellan ungefär 6 och 9 mg/L (Figur 

7) medan syrgasnivåerna i de andra fyra propparna där diffusion av syrgas 

förhindrades med mineralolja på vattenytan minskade ganska fort (Figur 8). 
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Figur 7. Syrgas i proppar där syresättning användes. 

 
Figur 8, Syrgas i proppar där diffusion av syrgas förhindrades med mineralolja på vattenytan. 

 

Syrgasnivåerna minskade naturligt i rören i grupp 2 (d.v.s. naturlig 

syrgasförbrukning) men på olika hastigheter. I alla proppar gick 

syrgaskoncentrationerna under 2 mg/L inom 11 dagar, men för att nå 0 mg/L tog det 

olikt lång tid (Figur 9). Detta beror på olika halter av organiskt material (vilket 

påverkar syrgasförbrukning) och kemiska förhållanden i sedimentet innan 

provtagning. Syrgaskoncentrationerna minskade snabbast i vattnet över sedimentet i 

propp FI 21.  
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Figur 9. Dagar till syrgas i vattnet minskade under 2 mg/L och nådde 0 mg/L. 

 

Koncentrationen av fosfor ökade i vattnet i rör från både grupp 1 (syrefattiga) och 2 

(syrerika). Både medel- (under tiden koncentrationen av fosfor ökade) och 

maximalvärden (perioden med snabbaste ökning) beräknades för alla proppar (Tabell 

3). Läckage av fosfor från sedimenten ökade fortast i propp FI 21 från grupp 1 

(maximalvärde av 4,3 mg/m2/d) och propp FI 18 från grupp 2 (maximalvärde av 2,9 

mg/m2/d). När internbelastningen summeras för både de oxiska och anoxiska 

förhållandena var hastigheten högst vid station FI 21. Dock överskattar troligtvis 

summan av de båda hastigheterna internbelastningen något. 

 
Tabell 3. Internbelastningshastighet för inkuberade proppar. Kombinerade värden är en 

summering av hastighet under syrefattig och syrerik förhållanden. Värdena i parentes visar 

vattendjup (meter) där sediment provtogs. 

Station Syrefattig Syrerik Kombinerad 

  Medel Max Medel Max Medel Max 

  (mg/m2/d) 

FI18 (4,1) 0,6 2,6 1,1 2,9 1,7 5,5 

FI19 (4,9) 0,5 2,1 0,5 0,8 1,0 2,9 

FI20 (7,1) 1,4 2,4 0,1 0,2 1,5 2,7 

FI21 (12) 2,2 4,3 0,7 2,1 2,9 6,4 

 

Hastigheten för internbelastning är måttlig hög om Finjasjön jämförs med andra 

polymiktiska sjöar (Figur 10). I opåverkade, polymiktiska sjöar är 

internbelastningshastighet ca. 0,1 till 0,3 mg/m2/d enligt nya beräkningar/modeller 

som har gjorts som en de av ett pågående EU Life projekt (Huser, 2021).  
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Figur 10. Medelvärden och standardavvikelser för internbelastningshastighet i sjöar från 

Sverige och USA (Huser, opublicerade data). 

3.1.3 TOC och TN 

Koncentrationer av TOC och TN var generellt stabila (förutom i propp FI 17) och 

varierade från 93,1 till 136,2 mg/g respektive 9,9 och 14,4 mg/g i 0-2 cm skikten 

(Figur 11). Kvoten mellan C och N (C/N) var ännu mer konstant och varierade från 

8,8 till 10,3 mg/g, inklusive propp FI 17. Alla data redovisas i Bilaga 2. 

 

 
 
Figur 11. TOC och TN (mg/g torrvikt) i 0-2 cm skikten för alla proppar hämtade från 

Finjasjön. Propp FI 17 hade de lägsta värdena för både TN och TOC. 
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4 Jämförelse med historiska sedimentdata 

4.1 Fosforfraktioner 
Några studier har gjorts tidigare för att bedöma läckagebenägenhet av sediment i 

Finjasjön. Den första är Löfgren 1986 där sediment provtogs från fyra olika ställen i 

Finjasjön och provtogs igen 2020 (FI 18-21, Figur 1). Det finns inga stora skillnader 

(förutom en liten minskning av fosfor bunden till kalcium (Ca-P)) när man jämför 

procent av olika former av fosfor (Figur 12), dock gjordes ingen uppdelning av järn 

och aluminiumbunden fosfor 1986. I tidigare studier inkluderades dessutom både 

residual (rest, d.v.s. svårtillgänglig) och labil organisk fosfor fraktionen (NaOH, se 

Tabell 4). Detta gör det svårt att jämföra skillnaden mellan läckagebenägen fosfor 

mellan åren, men metoden som användes i denna studie fanns inte när tidigare studier 

gjordes.  

 

Minskningen av Ca-P skedde troligtvis p.g.a. att produktiviteten i sjön har minskat 

under åren och har lett till mindre perioder med högt eller mycket högt pH. Kalcium-

fosformineraler bildas lättare när pH är >8. Det ska noteras att sediment hämtades i 

juni 1986 och det är möjligt att en del av läckagebenägna formerna frigjordes under 

provtagning. 
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Figur 12. Jämförelse av olika fosforfraktioner från provtagning 2020 och Löfren 1986. 
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Tabell 4.  Jämförelse mellan de två metoder som användes för att fraktionera sediment hämtade 2020 och tidigare (historisk). 

 

2020   
P former Fraktion Förklaring 

Porvatten DDI Ultrarent vatten som extraherar lättlöslig P och P i porvatten 

Järn BD Na2S2O8 som extraherar P bunden till Fe-mineraler 

Aluminium  NaOHrp NaOH som extraherar P bunden till Al mineraler 

Organisk  NaOHnrp Nedbrytning av NaOH-lösning i autoklav. Inkluderar P bunden till Al och i organiskt material 

Kalcium HCl Extraherar P från Ca-mineraler 

Residual Rest Skillnaden mellan total P och summan av fraktionerna. P i svårnedbrytbart organiskt material 

   
Historiska studier   
P former Fraktion Förklaring 

Porvatten NH4Cl Extraherar lätt löslig P och P i porvatten 

Järn och aluminium NaOH Extraherar P från både Fe- och Al-mineraler 

Kalcium HCl Extraherar P från Ca-mineraler 

Residual Rest Skillnaden mellan total P och summan av fraktionerna. P i labilt och svårnedbrytbart organiskt material 
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Som noterades ovan, så provtogs fyra ställen av Löfgren (1986) men bara proppen 

som hämtades från FI 21 (punkt A i Löfgren 1986) skiktades på ett mer noggrant sätt, 

medan vid de andra ställen analyserades allt sediment från 0-50 cm som ett prov. För 

att göra en jämförelse med dessa data, har vi beräknat medelvärden (viktat med 

djupintervallen av varje prov) av fosforfraktioner i sediment från båda studier (Tabell 

5). 

 
Tabell 5. Medelvärde (djupviktad) av fosforfraktioner (mg/g) i sediment hämtade 2020 och 0-

50 cm proverna hämtade år 1986. Notera att det djupaste provet (20-30 cm) från provtagning 

2020 får representera 20-50 cm sedimentskikten. 

Propp Porvatten NaOH HCl Rest 

1986 2020 1986 2020 1986 2020 1986 2020 1986 2020 

A 21 0,009 0,053 0,42 2,34 0,44 0,42 0,28 0,46 

B 20 0,015 0,012 0,94 0,57 0,43 0,32 0,49 0,43 

C 19 0,005 0,009 0,44 0,41 0,36 0,38 0,53 0,36 

D 18 0,013 0,008 1,07 0,43 0,43 0,27 0,40 0,33 

                    

Medel   0,011 0,020 0,71 0,94 0,42 0,35 0,43 0,39 

 

Skillnaden mellan halterna (medelvärden av 0-50 cm skiktet) speglar jämförelsen i 

profilen från plats A (Figur 12) med något lägre halter av kalciumbunden fosfor (HCl) 

och en större halt av NaOH-fraktionen (medelvärdet). Men det finns en stor skillnad 

mellan provställen när det gäller NaOH-fraktionen, vilket är en kombination av P 

bunden till järn- och aluminiummineraler. Det fanns en minskning mellan 1986 och 

2020 vid alla ställen förutom A (FI 21), djuphålet i Finjasjön. Detta är på grund av att 

både järn- och aluminiumbunden fosfor ökar kraftigt i djupaste skikten i propp FI 21, 

vilket tyder på att NaOH-fraktionen också ökar (Figur 13). Det är svårt att säga varför 

denna ökning finns djupare i sedimentet, men en ganska stor del är på grund av fosfor 

i NaOHrp-fraktionen som inte syns på andra ställen i sjön. Antingen är denna ökning 

p.g.a. att en ökning av aluminiumbunden fosfor skedde, eller att bildning av vivianit 

(ett fosformineral med reducerat järn) skedde för 20-30 år sedan.  
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Figur 13. NaOH-fraktionen (järn- och aluminiumbunden fosfor) i sediment hämtade år 1986 

och år 2020. 

En annan studie där fosforfraktionering presenteras gjordes av Ekerroth och Forsberg 

(1990) där sediment provtogs (0-2 cm skikten) från olika ställen i södra delen av 

Finjasjön. En jämförelse mellan sediment hämtade åren 1989 (medelvärden av 8 

stationer) och 2020 (medelvärden av FI 1, 3, 6-9, 21) visar några skillnader (Figur 

14). Alla fraktioner var mindre i sediment som hämtades 2020, förutom NaOH-

fraktionen. Koncentration av totalfosfor var 12 % lägre i sediment från 2020 men 

variationen var ännu lägre (se standardavvikelsen i figur 14). Maximal total fosfor 

november 1989 var 5,3 mg/g medan det var 3,6 mg/g i sediment hämtade vid 

provtagning 2020. 

 

 
Figur 14. Jämförelse av olika fosforfraktioner från Eckerroth och Forsberg (1990) och denna 

studie. 
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En propp (FI 21) hämtades från samma ställen som propp C i studien av Eckerroth 

och Forsberg (1990). Alla fraktioner och total fosfor minskade kraftigt (Figur 15), 

mellan 36 och 54 % när fosforfraktioner i sediment från 2020 respektive 1989 

jämfördes (Tabell 6). Det ska tydliggöras att jämförelsen är bara i 0-2 cm skiktet och 

visar inte skillnaden i de djupare skikten. 

 
Tabell 6. Medelkoncentration (mg/g) av olika fosforfraktioner från sediment hämtade 1989 

och 2020. 

Fraktion Propp Minskning 

  C FI 21 (%) 

NH4CI·P 0,09 0,04 -52,0 

NaOH-P 2,06 1,22 -40,8 

HCI-P 0,59 0,38 -36,2 

Res-P  1,49 0,68 -54,1 

Tot-P  4,24 2,82 -33,5 

 

 
Figur 15. Jämförelse av koncentrationer i skikt 0-2 cm från sediment hämtade från djupaste 

delen i Finjasjön under 1989 och 2020. 

 

Sediment som visas i figur 15 hämtades under november 1989 och troligtvis var 

sjövattnet syresatt. Men även i november var syrgas i bottenvattnet ca 40 % av 

mättnaden och fosfat i bottenvattnet ovan sedimentytan var ungefär 40 µg/L. Jämfört 

med maj 1990 var syrgas ca 80 % av mättnaden och fosfat var mellan 5 och 10 µg/L. 

Dessa värden tyder på att en minskning av fosforhalterna i sediment under november 

1989 (p.g.a. läckage) lett till en underskattning av läckagebenägen och total fosfor. 

Det är troligt att minskningen av fosfor i sedimentet från 1989 till 2020 som visas i 

figur 15 skulle ha varit ännu större om sediment skulle hämtats och analyserats under 

mars eller maj 1990 när all (eller nästan all) läckagebenägen fosfor fanns i sedimentet 

och inte i vattnet. 

4.2 Internbelastning av fosfor 
Ett antal försök och olika beräkningar har också gjorts för att bedöma internbelastning 

av fosfor i Finjasjön. Löfgren (1986) hämtade sediment från fyra olika platser och 

delade upp propparna i olika strata. Den översta, svarta lagren användes för att 

jämföra med nya data. Från början höjdes pH till 9,3 i överliggande vattnet i Löfgrens 

inkuberingsförsök och sedan fick det långsamt minska till drygt 8. Vattnet var öppet 
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till atmosfären men syrgas mättes inte. pH i 2020 försöket började på 7,6 men två 

olika syrgasförhållanden användes, syrerik och syrefattig. 

 

När pH var högre än 8,7 var maximal internbelastning 23,2 mg/m2/d men när pH 

sjönk under 8,7 var maximal internbelastning 3,8 mg/m2/d från propp B. Inga andra 

siffror angavs men internbelastning uppskattades från figurer i Löfgren (1986). 

 
Tabell 7. Maximal internbelastningshastighet från försök gjorda år 1986 (Löfgren 1986) och 

2020 (denna studie). Notera att alla värden från 1986 (förutom station B) uppskattades från 

figurer. Strecken indikerar en minskning av fosfor i röret. 

Station 1986 2020 

1986 2020 pH > 8,7 pH < 8,7 Oxisk Anoxisk 

A FI21 4,8 - 2,2 4,3 

B FI20 23,2 3,8 0,24 2,4 

C FI19 6,4 - 0,80 2,1 

D FI18 14 1,5 2,9 2,6 

 

 

Andra studier har också visat förhöjda eller mycket förhöjda hastigheter av 

internbelastning av fosfor. Boström (1984) fick 46 mg/m2/d under oxiska förhållanden 

och pH 9 i ett labbförsök. Löfgren (1987) beräknade 91 mg/m2/d med uppmätta data 

från Finjasjön, men den här beräkningen påverkades eventuellt av resuspension av 

sedimentbunden fosfor (en del av det var icke tillgänglig), vilket kan ha lett till en 

överskattning. Men även om det var en överskattning är det fortfarande mycket högt 

och jämförbara med labbförsöket av Boström et al. Det stämmer också med andra 

studier som visar att internbelastning av fosfor i grunda, polymiktiska sjöar kan vara 

lika mycket eller högre jämfört med skiktade, dimiktiska sjöar (Jensen och Andersen 

1992). Andra studier har visat ännu större ökningar av fosfor i Finjasjön, t.ex. 104 

mg/m2/d (Eckerrot och Petterson 1993), men denna beräkning inkludera all 

fosfortillförsel till sjön. 

 

När värdena för hastighet av internbelastning av fosfor för år 2020 jämförs med 

historiska försök eller beräkningar (Tabell 7 och stycket ovan), är det tydligt att 

internbelastningen har minskat i Finjasjön. Det är troligtvis p.g.a. att 

externbelastningen har minskat och en del av den läckagebenägna fosforn som fanns i 

sediment har frigjorts och sedan transporterats nedströms. 

 

Det är tydligt att både syrgas och pH i vattnet spelar stor roll när det gäller 

internbelastning som beskrevs ovan (Löfgren 1986). Försöket som gjordes som en del 

av den här studien (2020) undersökte bara läckage av fosfor från sedimentet under 

olika syrgasförhållanden, men det är troligt att både syrgas och pH styr 

internbelastning av fosfor i Finjasjön. Detta stöds av forskning av Rydin (1993) där 

anoxiska förhållanden ökade läckage, men båda anoxiska och högt pH (9) 

förhållanden gav ännu mer (d.v.s. mest) läckage av fosfor från sedimentet. Sediment 

för utflödesförsöket hämtades från 4,2 m och 11 m (djuphålan). Tyvärr var det inte 

möjligt att jämföra olika fosfor former i sedimentproverna eftersom provintervallen 

var för grovt (mellan 5 och 10 cm) och ytsedimentet inte analyserades. 
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När syrgas minskar i vattnet ovan sedimentytan, börjar järn reduceras av bakterier 

som använder metallen som en energikälla. Men allt järn reduceras inte på en gång 

och det finns en relativt stor mängd järn i Finjasjöns sediment. Järn varierade från 59 

till 76 mg/g (max 90 mg/g) i sediment hämtade från fyra olika stationer i Finjasjön, 

vilket anses som hög (Eckerrot och Petersson 1993). Reducering av järn tar tid och 

det kan vara en orsak till de relativt låga internbelastningshastigheter som erhölls från 

inkuberingsförsöket med sediment som hämtades 2020.  

 

Hastigheten av internbelastning var inte oförsumbar dock, och hastigheter som finns i 

tabell 7 kan på egen hand leda till övergödda förhållanden (Figur 10). Det här 

tillskottet av lättillgänglig fosfor ökar produktiviteten i sjön, vilket leder till förhöjda 

pH-nivåer. Dessa leder i sin tur till ännu mer läckage av fosfor från sedimentet. Båda 

processer leder till ökad deposition av lättnedbrytbara former av organiskt material 

(d.v.s. alger och bakterier), vilket innehåller fosfor och ökar syrgasförbrukning i 

sedimentet. Det är en ond cirkel som fortsätter att stödja internbelastning av fosfor 

från sedimentet under sommaren (Figur 16). Bottenlevande fisk bidrar också till 

problemet genom att öka internbelastning. De betraktas som ”ekosystemsingenjörer” 

eftersom de skapar förhållanden som de kan lyckas bättre i. 
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Figur 16. Kemiska och biologiska processorer som leder till frigörelse av fosfor från Finjasjöns sediment. Pilar som pekar nedåt symboliserar sedimentation 

av partiklar och alger. 
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4.2.1 Varför finns det en så stor skillnad mellan labbförsöket 2020 och tidigare 

resultat? 

Den största anledningen till att internbelastning av fosfor har minskat är p.g.a. att 

externbelastning och sedan fosforhalten (eller massan) i sedimentet har minskat. Det 

är svårt att jämföra nya med gamla data eftersom olika metoder använts (t.ex. ingen 

uppdelning av järn- och aluminiumbunden fosfor i gamla studier) och tidpunkten på 

året för provtagning var en annan. Dessutom finns det en komplex blandning av 

processer som kan påverka lagring och läckage av fosfor från sedimentet.  

 

Även om det är svårt, visar figur 15 en stor minskning av alla fosforfraktioner, och 

dessa minskningar är troligtvis underskattade eftersom syrgas var mindre än 50 % av 

den förväntade mättnaden och det fanns en förhöjd koncentration av fosfat i 

bottenvatten som mest troligt var läckagebenägen fosfor som hade frigjorts från 

sedimentet. Under provtagning i maj 2020 var vattenpelaren helt omblandad och 

vattnet var syrerikt hela vägen ner till sedimentytan (Figur 17). 

 

 
Figur 17. Syrgas och temperaturprofiler under sedimentprovtagning i maj 2020. 
 

En annan trolig anledning till att internbelastningen var lägre 2020 är att kvoten 

mellan järn och fosfat-fosfor (Fe:PO4) har ökat under åren i inloppen (Figur 18), 

vilket tyder på att det finns mer järn som är tillgängligt för att binda med fosfor. Det 

fanns ingen signifikant trend för kvoten mellan järn och totalfosfor dock. 
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Figur 18. Årliga medelvärden (inte flödesviktat) av kvoten mellan järn och fosfat-fosfor 

(Fe:PO4) för alla uppmätta inloppen till Finjasjön. Den röda kvadraten (2014) antas som en 

uteliggare men kvoten var mycket högre i nästan alla inloppen. 

 

Medelvärdet av järn i sediment hämtade från fyra stationer i Finjasjön var 66,3 mg/g 

(Eckerrot och Petterson 1993). Enligt Jensen och Andersen kan kvoten mellan totalt 

järn och total fosfor (TFe:TP) i sedimentet vara viktigt för kontroll av internbelastning 

av fosfor i polymiktiska sjöar. Om kvoten är högre än 15 (torrviktbasis) kan järn 

behålla bindningen till fosfor i vissa fall (Jensen m.fl. 1992). Kvoten mellan totalt järn 

och total fosfor var mellan 15,6 och 32,9 i 0-2 cm skiktet under 1989-1990 

(beräknade utifrån data från Eckerrot och Petterson 1993). En station i djuphålet (IV) 

kunde jämföras med nya data för totalfosfor från den här studien (station FI 21). Om 

järnhalten antas vara samma under åren, ökade TFe:TP kvoten från 19,5 till 27, en 

ökning med 38 %. 

 

Som nämndes ovan har koncentrationen av järn generellt ökat något i inloppen, men 

det finns motsatta trender för total- och fosfatfosfor (Figur 19). Medelvärden (för alla 

inloppen) av fosfatfosfor har minskat medan totalfosfor har ökat. Det är svårt att tolka 

dessa siffror men det ser ut som att lättillgänglig fosfor har minskat sedan 2008. 

Notera att dessa värden inte är flödesviktade. 
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Figur 19. Årliga medelvärden (inte flödesviktat) av total- och fosfatfosfor för alla uppmätta 

inloppen till Finjasjön. 

4.3 TOC och TN 
Det fanns inga statistiskt signifikanta trender för TOC eller TN men kvoten mellan 

TOC och TN (C/N) har ökat signifikant mellan 1986 och 2020 baserat på 0-2 cm 

skiktet av sediment från fyra provtagningsstationer i Finjasjön. Både TOC och TN har 

minskat men andel minskningen av TN var relativt större jämfört med TOC (17 % 

kontra 5 %), vilket tyder på att kväve har minskat fortare än deposition av organiskt 

material till sedimentet. 

 
Tabell 8. Koncentration av TOC och TN (mg/g, torrvikt) i 0-2 cm skiktet från sediment 

hämtades år 1986 (Löfgren 1986) och 2020 från Finjasjön. 

 

Proppar TOC TN C/N 

1986 2020 1986 2020 1986 2020 1986 2020 

A FI21 104 88,5 11 9,1 9,4 9,7 

B FI20 103 106,9 11,7 10,5 8,8 10,1 

C FI19 103 104,5 11 9,8 9,4 10,7 

D FI18 134 121,8 16,4 12,1 8,1 10,1 

                

Medel  111 105,4 12,5 10,4 8,9 10,2 
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5 Dynamisk sjömodellering 
Det är mycket svårt att beräkna internbelastning av fosfor i polymiktiska sjöar 

(grunda sjöar där vattenpelaren omblandas ofta) eftersom det antingen inte finns 

någon stabil skiktning, eller så sker endast kortvarig skiktning. En annan försvårande 

omständighet är att så snart fosfor frigörs från sedimentet så används den väldigt 

snabbt av alger. Det bir en snabb växling av läckage, användning och sedimentation 

och det inte är möjligt att separera internbelastning och sedimentation utan en 

dynamisk modell. En dynamisk modell med goda sedimentdata kan skilja 

internbelastning och sedimentation, samt internbelastning och externbelastning. En 

sådan modell har skapats för Finjasjön (Shallow Lake Ecological Model) och olika 

åtgärdsscenarier har körts för att beräkna vilka källor av näringsämnen som måste 

minskas för att förbättra vattenkvaliteten i Finjasjön. 

5.1 Kalibrering av modellen 
För att kalibrera modellen har följande data använts: 

 

Klimat 

• Klimatdata (SMHI) inkluderar lufttemperatur, vind, luftfuktighet, solstrålning, 

nederbörd, m.m. 

 

Externa källor 

• Flöde (SMHI) och uppmätta koncentrationer av fosfor, kväve, klorofyll, m.m. 

• Uppmätt flöde och koncentrationer av näringsämnen, m.m. från ARV 

• Markanvändning i den direkt kopplade delen av avrinningsområdet med 

klimatdata (nederbörd) 

 

Interna källor 

• Uppmätta koncentrationer av fosfor, kväve, klorofyll, m.m. i sjön 

• Sedimentegenskaper: massan av olika former av läckagebenägna former av fosfor 

• Fysiska egenskaper: vattentemperatur, skiktning, och syrgas i vattnet 

 

En empirisk modell skapades också för att relatera vattennivå vid utloppet till 

sjövattennivån för att kunna beräkna vattenvolymen på timbasis. Även data för flöde 

och klimat var på timbasis så att hela modellen kunde köras på samma tidsnivå. Det är 

viktigt att skapa en modell med sådan noggrannhet för att fånga in internbelastning 

som kan ske under korta perioder i grunda sjöar, d.v.s. under en del av en dag. 

5.1.1 År 2015 

År 2015 var ett ”normalt” år gällande nederbörd, vilket var 820 mm och det är därför 

detta år blev ett av de två åren som modellerades. För att bedöma mängden av både 

intern- och externbelastning krävs det en ordentlig överblick över tillförsel av 

näringsämnen till en sjö. Det fanns data för de fem största inloppen, utloppet, och sjön 

(Figur 20). Alla stationer provtogs varje vecka från sent i maj t.o.m. mitten av 

oktober. Under andra perioder provtogs sjön varannan vecka. 
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Figur 20. Provtagningsstationer runt och i Finjasjön. Ortofoto © Lantmäteriet. 

Den kalibrerade modellen fångade trenden för total fosfor under hela året, men det 

fanns stor variation i uppmätta data mellan provtagningstillfällen, särskilt under 

sommaren (Figur 21). Fosforkoncentrationen var hög under våren p.g.a. 

externbelastning, sedan sjönk koncentrationerna p.g.a. sedimentation, och därefter var 

det en ganska stor ökning under sommaren, vilken drevs av internbelastning (Figur 

22). Klorofyll ökade i takt med fosfor och var högst under sommaren när 
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internbelastningen (Figur 23). Den var inte lika högt, fast högre relative belastning 

från externbelastning (Figur 22), under kallare perioder under våren och hösten. 

 

 
 
Figur 21. Kalibrerade modellen (blå linjen) kontra uppmätta data för total fosfor (röda 

symboler). 

 

  
Figur 22. Intern- och externbelastning av fosfor för Finjasjön år 2015. 
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Figur 23. Kalibrerade modellen (blå linjen) kontra uppmätta data för klorofyll (röda 

symboler). 

 

5.1.1.1 Externbelastning 
Externbelastning av fosfor, inklusive tillrinning från alla vattendrag, nederbörd samt 

avrinning från det direkt kopplade avrinningsområdet var 4,2 ton under 2015 (Tabell 

9). Externbelastning av fosfor var 44 % av hela belastningen till sjön under 2015. 

 
Tabell 9. Interna och externa källor och sänkor av fosfor till/från Finjasjön år 2015. Delta P 

sjö är skillnaden av massan av P i sjön i början (1:a januari) och slutet av modellperioden 

(31:a december) under 2015. 

Källor Hela året Sommaren Höst-Vår 

  Ton 

Inflöden 4,17 0,42 3,75 

Sediment 5,32 3,42 1,90 

Summa 9,49 3,85 5,65 

    

Sänkor       

Sedimentation 7,10 2,33 4,77 

Utflöde 3,50 0,32 3,18 

Summa 10,60 2,64 7,96 

        

Delta P sjö 1,1   
 

Uppdelning av externa källorna visar att den högsta belastningen var från 

Tormestorpsån (P1) på nästan 1,5 ton fosfor under 2015 (Figur 25). Näst störst var 

Hovdalaån (P2b) med nästan 0,9 ton total fosfor. Det bör dock tydliggöras att båda av 

dessa inflöden hade de högsta medelflödena under 2015 (Figur 26). Den externa källa 

med den högsta koncentrationen av total fosfor under 2015 var reningsverket (ARV, 

0,086 mg/L, Figur 26), men eftersom den hade det lägste medelflödet var massan av 

fosfor som tillfördes till Finjasjön den tredje minsta av alla källorna. Den näst högsta 

medelkoncentrationen av fosfor under 2015 var Tormestorpsån på 0,05 mg/L. 

 

 
Figur 24. Uppdelning av externa källor av fosfor till Finjasjön år 2015. 
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Figur 25. Flöde kontra fosforkoncentration för alla externa källor till Finjasjön år 2015. 

 

5.1.1.2 Internbelastning 
Internbelastningen var 56 % av hela belastningen till Finjasjön under 2015 (Figur 27), 

eller drygt 5,3 ton (Tabell 9). 

 

 
Figur 26. Interna kontra externa källor av fosfor till Finjasjön år 2015. 

 

Internbelastningshastigheten varierade från 0,01 mg/m2/d under tidig vinter till 3,3 

mg/m2/d under sommaren (Figur 28). 

 

 

0,00 

0,01 

0,02 

0,03 

0,04 

0,05 

0,06 

0,07 

0,08 

0,09 

0,0 

0,1 

0,2 

0,3 

0,4 

0,5 

0,6 

0,7 

0,8 

0,9 

P1 P2b P3 P4 P5 ARV Direkt 

P
 k

o
n

c
e

n
tr

a
ti

o
n

 (
m

g
/L

) 

F
lö

d
e

 (
m

3
/s

) 

Flöde (m3/s) 

P konc. (mg/L) 

44% 

56% 

Källor av P (%) 

Externbelastning 

Internbelastning 

0	

0,5	

1	

1,5	

2	

2,5	

3	

3,5	

07-nov	27-dec	15-feb	06-apr	26-maj	15-jul	03-sep	23-okt	12-dec	31-jan	

In
te
rb
e
la
st
n
in
g	
av
	P
	(
m
g/
m

2
/d
)	

2015	Interbelastning	av	P	



Sedimentundersökning och utvärdering av förändringar av näringsförhållanden i 

Finjasjöns sediment 

 

42 

Figur 27. Internbelastningshastighet i Finjasjön år 2015. 
 

Maximal internbelastning (3,3 mg/m2/d) liknande de uppmätta 

internbelastningshastigheterna från inkuberingsförsöket (Tabell 7).  

 

5.1.1.3 Jämförelse av internbelastning beräknades med massbalans och 
dynamiska modeller 

Baserat på massbalansmodellering (d.v.s. fosfor ut – fosfor in) finns det negativ 

internbelastning på -0,67 ton per år (Tabell 9), men när internbelastning och 

sedimentation separeras som en källa respektive sänka med dynamisk modellering, är 

internbelastning drygt 5,3 ton fosfor per år. Skillnaden är att massbalans inte kan 

separera internbelastning och sedimentation, samt att sedimentation oftast är ungefär 

lika stort som internbelastning i grunda sjöar. I Finjasjön var sedimentation av fosfor 

7,1 ton under 2015 (Tabell 9), det vill säga, större än internbelastning under hela året. 

Det finns dock variationer, och sedimentation var mindre än internbelastning i två 

månader under sommaren medan det var tvärtom resten av året (Figur 28). 

 

 
Figur 28. Internbelastning kontra sedimentation av total fosfor i Finjasjön 2015. 
 

Utan dynamisk sjömodellering vore det omöjligt att jämföra intern- och 

externbelastning på samma nivå (d.v.s. källa mot källa) och det skulle begränsa val 

och utformning av åtgärder mycket.  

5.1.2 År 2018 

År 2018 var ett torrt (nederbörd = 688 mm) och varmt år och detta år modellerades 

för att kunna beräkna källor av fosfor till Finjasjön under extrema förhållanden som 

kanske blir mer vanligt i framtiden. Medel total fosfor var högre (årsmedelvärde på 

0,07 mg/L) jämfört med 2015 (0,041 mg/L), och de maximala koncentrationerna av 

fosfor var betydligt högre under 2018 (0,16 mg/L) jämfört med 2015 (0,06 mg/L). 

 

Uppmätta data samt modellen som skapades för 2018 visade att koncentrationen av 

fosfor var ganska konstant fram tills internbelastning började ta fart under juli (Figur 

29). Ökningen av internbelastning dröjde dock jämfört med minskningen av 

syrgaskoncentrationer i bottenvattnet, och detta är p.g.a. de förhöjda halterna av järn i 

sedimentet. Det tar tid för järn att reduceras, och ju mer järn finns i sedimentet desto 

längre tid tar det att reducera tillräckligt mycket järn för att tillåta frigörelse av fosfor 

från sedimentet. 
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Figur 29. Uppmätt (röda punkter) och modellerad totalfosfor (blåa linjen) i ytvattnet av 

Finjasjön, samt koncentrationen av syrgas (gröna linjen). 

 

Ökningen av fosfor under sommaren var nästan helt beroende på internbelastning 

(Figur 30), vilket nådde 12,9 mg/m2/d under juli månad 2018 och var nästan lika hög 

som den beräknade potentiella internbelastningen på 13 mg/m2/d (avsnitt 3.1.2). Även 

om 2018 var ett intressant år gällande internbelastning, var det inte värt det att 

modellera och gå vidare med åtgärdsscenarier eftersom det inte fanns en normal nivå 

för externbelastning (Tabell 10). Resultaten visar dock att det fortfarande finns risk 

för mycket förhöjd internbelastning av fosfor i Finjasjön. 

 

 
Figur 30. Intern- och externbelastning av fosfor i Finjasjön år 2018. 
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Tabell 10.  Interna och externa källor och sänkor av fosfor till/från Finjasjön år 2018. Delta P 

sjö är skillnaden mellan massan av P i sjön i början (1:a januari) och slutet av modellperioden 

(31:a december) under 2018. 

 Hela året Sommaren Höst-Vår 

Källor Ton 

Inflöden 2,73 0,14 2,59 

Sediment 13,52 10,16 3,35 

Summa 16,25 10,30 5,95 

    

Sänkor       

Sedimentation 13,56 6,56 7,00 

Utflöde 3,39 0,24 3,15 

Summa 16,95 6,80 10,15 

        

Delta P sjö 0,70   
 

 

5.2 Åtgärdsscenarier 
Alla åtgärdsscenarier har baserats på modellen som har kalibrerats med data från 

2015. Olika kombinationer av minskningar av både intern- och externbelastning har 

gjorts för att bedöma effekterna av dessa på vattenkvaliteten i sjön. Minskningar 

gäller både fosfor och kväve på liknande nivåer för externa källorna. 

 

Först modellerades minskning av internbelastning för att kunna beräkna den mängd 

som skulle frigöras under olika scenarier (Figur 31). Även med en ”100 %” 

minskning kommer det att finnas en liten del av internbelastning kvar (maximalt 0,3 

mg/m2/d). Den hamnar dock på en naturlig nivå enligt beräkningar för 

internbelastning i opåverkade trendsjöar i NMÖ-databasen på SLU (Huser 2021). 
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Figur 31. Modelleringsscenarier för minskning av internbelastning i Finjasjön. 
 

Sedan inkluderades minskningar av både intern- och externbelastning för att kunna 

beräkna effekten på totalfosforhalter i Finjasjön (Figur 32). För att nå minst god status 

i Finjasjön måste medelvärdet av totalfosfor vara max 26 µg/L under året och för att 

nå hög status max 13 µg/L. 

 

 
Figur 32. Modelleringsscenarier för minskning av extern- och internbelastning i Finjasjön. 
 

Alla kombinationer som visas i Tabell 11 och Figur 33 skulle resultera i god status för 

totalfosfor i sjön, men för att undvika halter som överstiger 30 µg/L, krävs det en 

minskning av externbelastning med 20 % och internbelastning med 100 %. Att sikta 

på denna kombination ger också säkerhetsmarginal gällande god status. 
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Tabell 11. Resultat av olika åtgärdsscenarier för Finjasjön. Tabellen visar både total fosfor 

och klorofyllhalter och procent av tiden koncentrationer av fosfor skulle överstiga antingen 13 

µg/L (hög status) eller 26 µg/L (god status). 

Åtgärdsscenarier 

(minskning) Total P > 13 µg/L > 26 µg/L Klorofyll 

  (mg/L) (%) (%) (μg/L) 

Ingen minskning 0,041 100 82 12,0 

20% extern/ 25% intern 0,026 100 38 10,4 

20% extern/ 50% intern 0,022 100 24 7,9 

20% extern/ 100% intern 0,014 63 0 3,1 

50% extern/ 50% intern 0,020 90 22 6,8 

     

 

 
Figur 33. Modelleringsscenarier för minskning av extern- och internbelastning och 

årsmedelvärden för total fosfor i Finjasjön. 

 

Klorofyll följer samma trend som fosfor enligt de olika åtgärdsscenarierna (Figur 34) 

och risk för algblomningar kommer att minskas betydligt efter minskningar av extern- 

och internbelastning av näringsämnen. 
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Figur 34. Modelleringsscenarier för minskning av extern- och internbelastning och års 

medelvärden för klorofyll i Finjasjön. 
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6 Åtgärder 
För att minska internbelastning av fosfor finns det olika åtgärder som är mer eller 

mindre lämpade för polymiktiska sjöar som Finjasjön.  

6.1 Hypolimnetic Withdrawal (Avtappning av bottenvatten) 
Hypolimnisk avtappning innebär att man direkt avlägsnar fosforrikt bottenvatten. 

Vattnet avlägsnas och skickas vidare nedströms eller behandlas och återförs till sjön. 

Fördelen med denna teknik är att man kan avlägsna vatten med höga fosforhalter, 

med den indirekta fördelen att man tar bort vatten utan syrgas, vilket kan minska 

potentialen för internbelastning. Denna metod lämpar sig därför bäst för sjöar som 

med låg omblandning/starkt skiktning. Eftersom Finjasjön endast blir svagt skiktad 

under sommaren och sjön omblandas ofta är den här metoden inte lämplig för 

Finjasjön 

6.2 Fastläggning av fosfor i sediment 
Inaktivering av fosfor i sediment innebär att man omvandlar lättlöslig fosfor till en 

form som kan finnas kvar i sedimentet över tid. De två element som vanligtvis 

används är aluminium eller järn. Aluminiumbehandling är den mest historiskt 

beprövade metoden. Vid tillsättning av järn krävs det i allmänhet även att man 

luftar/syresätter vattnet, vilket är kostsamt för projektet. Detta görs för att förhindra 

järnreducering och efterföljande frisättning av fosfor vid låga syrgashalter. 

Aluminiumbehandling kräver inte luftning eftersom det inte påverkas av syrgashalter. 

Båda elementen tillsätts oftast i vattnet där de bildar ett mineral som blandas in i 

sedimentet, och sedan binder tillgängligt fosfor.  

 

Behandling med aluminium har använts i ca fem decennier i sjöar med varierande 

grad av effektivitet (Huser et al. 2016c). Ända tills nyligen var doseringsmetoderna 

dåliga och många sjöar (särskilt grunda sjöar) fick därför ett underskott av aluminium 

vilket ibland lett till alltför kortlivade resultat. Under senare år har dock bättre 

metoder utvecklats vilket ökat sannolikheten för mer bestående behandlingseffekter 

(Kuster et al. 2020). Behandlingslivslängden har varierat mellan 4 till 21 år i siktade 

sjöar och från mindre än 1 år till 11 år i grunda sjöar (Welch och Cooke 1999). De 

studier som gjorts (e.g. Rydin et al. 2000; Huser et al. 2016c) visar på att åtgärden ur 

ett perspektiv har obegränsad livslängd om externbelastningen har minskats till en 

naturlig nivå. Om man däremot tittar på sjöar där mängden tillsatt aluminium är allt 

för låg i förhållande till mängden mobiliserbar fosfor, eller där den pågående 

externbelastningen är hög så kan livslängden vara i princip hur kort som helst. 

 

En indirekt fördel med inaktivering av fosfor i sediment är att det sker en ökning 

(eller mindre minskning) av syrgas i bottenvattnet. Detta sker eftersom 

produktiviteten i sjön minskar (d.v.s. tillväxten av alger) efter behandling och därför 

minskar även nedfallet av organiskt material till sedimenten. 

 

Nackdelar inkluderar den allmänna uppfattningen att tillsats av aluminium- och 

järnmineraler anses som onaturliga kemiska behandlingar även om båda element finns 

naturligt i både mark och sediment och att det är ett mineral som bildas och binder 

med fosfor. Eftersom de flesta aluminium och järnsalter är något sura när de läggs till 

vatten är det viktigt vara försiktig så att sjövattnets pH-värde ej understiger 6,0 eller 

överstiger 9,0 under behandling. Aluminium kan nämligen vara giftigt vid låga pH-
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värden (5,5 eller mindre) eller mycket höga pH-värden (>9-9,5). Sådana pH-nivåer 

återfinns dock i allmänhet endast i försurade eller eutrofierade sjöar. 

 

Kalcium har också använts i sjöar, men bindningen till fosfor är mest effektivt vid 

högre pH-nivåer (> 8) och därför bättre lämpad för användning i våtmarker eller andra 

system med naturliga höga pH-värden. Livslängden på kalciumbehandlingar i sjöar 

har visat sig vara kort, vanligtvis mindre än två år, förmodligen på grund av låga pH-

värden och en upplösning av kalcium-fosforföreningar som följd.  

 

Bentonitleror med tillsatt lantan eller aluminium är en nyare metod som används, men 

mindre är känt om dessa material och en förfining av doseringsmetoderna behövs 

troligtvis innan de kan användas på ett säkert sätt. Som exempel släpps lantan från 

leran när det finns högre halter av organiskt kol i vattnet. Koncentrationen av 

organiskt kol i Finjasjön är generellt mellan 10 och 15 mg/L (Annadotter et al. 2019), 

men det har visats att det finns en ökande trend (brunifiering) i Finjasjön (Annadotter 

och Forssblad 2015) och andra vattenförekomster i Sverige (Huser et al. 2011, 2012). 

Andelen av lantan som släpper från mineralet och inte binder med fosfatfosfor ökar 

kraftigt med halter av organisk kol över 6-8 mg/L och vid en koncentration på 15 

mg/L är det ännu sämre (upp till nästan 100 % minskning av fastläggning) gällande 

bindning av fosfor med lantan enligt Lürling et al. (2014), beroende på kvaliteten av 

det organiska materialet. 

6.2.1 Kostnadsuppskattning-Aluminiumbehandling 

Kostnadsuppskattningar har gjorts för både vatten- och sedimentbehandling, även om 

det är troligt att sedimentbehandling är mer aktuellt för Finjasjön p.g.a. att den är en 

grund och polymiktisk sjö och risk för resuspension och transport till icke behandlade 

områden eller ackumulation i djupare områden är större. Detta skulle troligtvis 

påverka bindningseffektiviteten negativt och harvning i sedimentet 

(sedimentbehandling) minimerar den här risken (Scütz et al. 2017, Agstam-Norlin et 

al. 2020). I den djupaste delen av sjön finns dock en del gammal ammunition, varför 

harvning inte är aktuell i denna del, denna skulle då kunna behandlas med 

vattenbehandling. 

 

Uppskattning av kostnader har baserats på kostnaden för tidigare vattenbehandlingar, 

mängden fosfor i sedimentet som måste inaktiveras, och siffror i Huser et al. (2011) 

och Huser (2017). Kostnadsuppskattning för sedimentbehandling baserats på tidigare, 

liknande behandlingar i Sverige med PAX XL100 (Tabell 2). Notera att det finns en 

viss osäkerhet i beräkningarna eftersom antalet stora sjöar som har behandlats är inte 

så många. 

 
Tabell 12. Kostnadsuppskattning för behandling med aluminium med antingen vatten- eller 

sedimentbehandling. 

Sjö Kostnad (MSEK) 

  Sediment Vatten 

Finjasjön 28,8 19,3 

 



Sedimentundersökning och utvärdering av förändringar av näringsförhållanden i 

Finjasjöns sediment 

 

50 

Det är svårare att beräkna en kostnad för behandling med lantanmodifierade leror, 

men det har visats att det kostar ungefär 5 gånger mer jämfört med aluminium 

(Blázquez 2015, Huser et al. 2016a). 

6.3 Biologisk manipulering/reduceringsfiske 
Biologisk manipulering i detta fall innebär vanligtvis borttagning av stora, 

bottenlevande fiskarter (reduceringsfiske) och inkluderar ibland införandet av 

rovfiskar. Bottenlevande fiskar ökar överföringen av näringsämnen från sedimentet 

via exkrement och fysiska störningar av sedimentet (Huser et al. 2016b, 2021). 

Avlägsnandet av dessa arter har därför visat sig förbättra vattenkvalitet (Huser och 

Bartles 2015).  

 

Fördelarna med denna metod är en jämförelsevis låg kostnad och ett 

förbättrat/återställt fiskesamhälle. Utan att fastställa det underliggande problemet 

(sediment fosfor), kommer dock internbelastningen av fosfor sannolikt att fortsätta. 

Det har också visats att bottenlevande fiskarter skulle kunna minska effektiviteten 

(eller öka kostnaden) av metoder som minskar internbelastning (Huser et al. 2016c) 

p.g.a. en ökning av det aktiva sedimentdjupet och tillgänglighet av fosfor i 

sedimentet. Därför rekommenderas det att fortsätta med utfiskning av karpfiskar 

innan och efter åtgärder mot internbelastning har genomförts. Efter det att halterna av 

näringsämnen i Finjasjön har minskats kommer reproduktion av karpfiskar också 

minskas. 

6.4 Syresättning/luftning 
Luftning innebär tillsättning av syre till bottenvatten eller omblandning av 

vattenmassan som minskar fosforläckage. Det finns ett antal sätt att lufta bottenvattnet 

i sjöar (Cooke et al. 2005). En fördel är bättre förhållanden för fisk som kräver kallt 

vatten och höga syrgasnivåer. Finjasjön skiktar sig dock inte stark vilket tyder på att 

syresättning inte är lämplig eftersom det mesta syrgasen skulle gå ur vattnet till 

atmosfären ganska fort. Dessutom har omblandning visats inte minska fosforhalter i 

sjövattnet och i vissa fall har till och med förhållandena försämrats. 

6.5 Muddring 
Muddring innebär fysisk borttagning av fosforrikt sediment från sjön. Den största 

fördelen med den här metoden är direkt borttagning av fosfor från sjön. Kostnaderna 

för att muddra sjöar belägna i tätort är dock i allmänhet oöverkomligt höga på grund 

av lagring och transport av muddermassor, om inte närliggande öppna ytor är 

tillgängliga för avvattning. Kostnaderna för hydraulisk muddring skulle till exempel 

typiskt ligga någonstans mellan 5 till 10 euro per kubikmeter men kan nå upp till 50 

euro per kubikmeter om specialiserade metoder (på grund av föroreningar eller för att 

skydda nedströms områden) och/eller långa transportavstånd krävs. Även om 

muddring är en effektiv metod är det i många fall inte ett kostnadseffektivt alternativ 

för att minska internbelastning på grund av de höga kostnaderna jämfört med andra 

åtgärder. 

 

Muddring har tidigare genomförts i Växjösjöarna med goda resultat i Trummen (total 

fosfor gick ner från ca. 500 µg/L till 100 ug/L) men det fanns ingen eller väldigt liten 

minskning av fosfor i de större sjöarna Växjösjön och Södra Bergundasjön. Dessutom 

muddrades Trummen i två omgångar (0,5 m sediment togs bort båda gånger), vilket 

troligtvis var den största anledningen till att det fungerade att minska fosfor i vattnet. 

De få fallen där muddring har lyckats har varit i små, grunda sjöar och 
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dagvattendammar. Det finns inget fall som liknar storleken av Finjasjön där muddring 

har lyckats.  

6.5.1 Kostnadsuppskattning-muddring 

Det är svårare att uppskatta kostnaden för ett eventuellt muddringsprojekt eftersom 

det finns många faktorer som kan påverka kostanden. Om det inte finns föroreningar i 

sedimentet (tungmetaller, organiska gifter, m.m.) och det finns lokaler nära sjön där 

det är lämpligt att sprida sediment, kan muddringsmassorna återanvändas. Om något 

av dessa kriterier inte är uppfyllt ökar kostnaden kraftigt. Det finns också en stor 

skillnad när det gäller hur djupt i sedimentet överskottet av läckagebenägen fosfor 

finns. Koncentration av läckagebenägen fosfor i sedimentproppen som hämtades från 

djuphållet (FI 21) avtar inte, även på en djup av 20-30 cm. Det finns även en ökning 

mellan 15 och 30 cm sedimentdjup (Figur 35), medan koncentrationen av 

läckagebenägen fosfor på andra ställen istället avtar mellan 10 och 20-25 cm 

sedimentdjup (Propp FI 1, Figur 35). Detta har också visats av Löfgren (1986) där 

koncentrationer av sedimentfosfor var förhöjda ner till 130 cm sedimentdjup medan 

det vid andra ställen avtog inom de översta 50 cm sediment. Lågflödesmuddring är 

troligtvis inte aktuellt p.g.a. sedimentdjupet som måste muddras. Istället skulle det bli 

vanligt hydraulisk muddring. 

 

  
Figur 35. Koncentrationer av läckagebenägna former av fosfor i två sedimentproppar som 

hämtades från Finjasjön i maj 2020. 
 

För att uppskatta kostanden antogs ett medelmuddringsdjup på 20 cm, vilket ger 1,3 

miljoner kubik vått sediment eller 340 000 m3 sediment efter avvattning (30 % 

torrsubstans). Om massorna (efter avvattning) måste deponeras p.g.a. föroreningar 
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skulle kostnaden hamnar kring miljardnivån (750 kronor/m3, VISS). Det finns båda 

PAHer och förhöjda halter av tungmetaller i Finjasjöns sediment (Annedotter 2015). 

 

Om massorna kan återanvändas skulle kostnaden bli minst 100 miljoner kronor 

(kostnad per hektar i Huser et al. 2016a), men då krävs det mark omkring sjön där 

massorna kan spridas. I utredningen Restaurering av Vassen (Alström och Weddin 

2017) beräknades att det skulle krävas 4000 hektar för att sprida 10 000 ton sediment 

(30 % torrsubstans) för att klara gränsvärdet för metaller. För Finjasjön blir det ca 500 

000 ton avvattnat sediment, vilket skulle kräva orimligt mycket areal för spridning. 

 

Dessutom krävs det stora arealer mark för avvattning, plats för behandling av vattnet 

innan det kan återföras till sjön, och föremål i sedimentet (som ammunition, stora 

stenar, stockar, m.m.) som kan orsaka svårförutsedda problem. Det går troligtvis inte 

att muddra den djupaste södra delen av sjön med mest läckagebenägen fosfor och 

högst internbelastning p.g.a. ammunition som finns kvar i sedimentet.  

 

Stora delar av bottenfaunasamhället skulle försvinna och det är oklart hur lång tid det 

skulle ta för återkolonisering. Akvatiska växter skulle också minskas kraftigt, dessa är 

viktiga för fisk och andra arter i sjöar och för stabilisering av sedimentetet, vilket 

minskar resuspension. Akvatiska växter försvann i Trummen (Växjö) efter muddring 

och hade svårt att återetablera sig i decennier, därför har kommunen börjat med 

inplantering. 

 

Eftersom ytsediment innehåller mest vatten (medelvärde 89% vatten i de översta 20 

cm) är det svårt att få bort sedimentet ordentligt. Så snart man har grävt eller sugit 

bort sediment, börjar spåret att fyllas med sediment från sidorna. Denna effekt har 

visats i en studie som gjordes i delstaten Washington (USA). Direkt efter muddring 

var fosforkoncentrationen mindre i mudringsspåret (Figur 36), men efter det fylldes 

spåret med sediment från sidorna och koncentrationer blev den samma (eller lite 

högre) jämfört med de där muddring inte gjordes (Figur 37). Det går att simulera den 

här processen med ett skål filmmjölk som innehåller ca. 88% vatten. Så snart man gör 

ett spår, fylls det spåret omedelbart med filmjölk från sidorna. 
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Figur 36. Fosfor koncentrationer precis efter muddring i Liberty Lake (USA, Moore et al. 

1988). 
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Figur 37.  Fosforkoncentrationer i sediment efter muddring i Liberty Lake (Moore et al. 

1988). 

 

6.6 Naturlig återhämtning 
Sjöar kan återhämta sig från extern fosforbelastning och fosforackumulering i 

sediment med tiden om externbelastning minskas till en naturlig nivå. 

Återhämtningen kan ta årtionden eller längre (Sas et al. 1990). Medan detta pågår 

transporteras överskottet av fosfor till nedströmsliggande vattenförekomster 

kontinuerligt. Fosforhalterna har minskat i Finjasjön under de senaste decennierna 

p.g.a. att externbelastningen har minskats, vilket har lett till en minskning av 

internbelastningen. Båda källorna är fortfarande förhöjda dock och det är oklart hur 

lång tid det skulle ta för att nå god status utan åtgärder. Troligtvis decennier till. För 

att skydda nedströmsliggande vattenförekomster rekommenderas inte denna metod. 
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7 Rekommendationer 

7.1 Övervakning/provtagning 
För att kunna beräkna flödet i alla övervakade inflöden krävs det bara två saker: 

• Mätning av profilen, d.v.s. arealen, av varje inflöde där nivåmätningar görs. 

• Mätning av vattnets hastighet (minst 15 gånger) fördelat jämt under lågt, 

medel, och högt flöde. 

 

Med dessa data kan man beräkna flöde för alla historiska och framtida nivåmätningar. 

 

Andra övervägande inkluderar: 

• Rapportera maximalt djup i sjön vid varje provtagning. Det kommer att bli en 

viss del variation, men ju mer djupmätningar som finns, desto bättre blir 

relationen mellan maximaldjup och uppmätta vattennivåer. 

• Rapportering av datum för varje provtagning. Dessa värden behövs för 

kalibrering av sjömodeller.  

• Ordning av alla data varje år så att informationen är lätt tillgänglig för 

framtida studier. 

7.2 Minska externbelastning 
Externbelastning av näringsämnen har minskats mycket under åren, men 

modelleringen visar att externbelastningen fortfarande är förhöjd i några av inloppen. 

Dessa källor bör minskas innan ytterligare åtgärder görs i sjön för att minska 

internbelastningen. Storleken av minskning enligt modellering av data från 2015 är 20 

% (0,84 ton), men borde utökas till ca. 1 ton (24 %) för att få en säkerhetsmarginal. 

Det är viktigt att fokusera på biotillgängliga former och åtgärder för att minska de. En 

del av total fosfor (t.ex.) som rinner till alla sjöar kommer aldrig kunna användas av 

alger m.m. eftersom den är starkt bunden till partiklar. 

7.3 Undersöka metoder för att förbättra bindning av fosfor i sediment 
Det finns en stor mängd läckagebenägen fosfor i sedimentet och en del av det frigörs 

varje år p.g.a. syrgasbrist, nedbrytning av organiskt material, förhöjt pH, och 

jämviktsprocesser. Detta påverkar vattenkvaliteten i Finjasjön negativt och dessutom 

kommer det att påverka nedströmsliggande vattenförekomster. Denna källa måste 

minskas för att nå vattenkvalitetsmålen.  

 

Eftersom tidigare försök med muddring inte har lyckats, rekommenderas att 

fastläggning av fosfor i sedimentet bör undersökas. Fastläggning av fosfor är också 

billigare jämfört med andra metoder för att minska internbelastning av fosfor. Som en 

del av detta rekommenderar vi: 

 

• Utökad sedimentprovtagning i södra delen av sjön för att förbättra rumslig 

beräkning av läckagebenägen fosfor i sediment nära inloppen Hovdalaån och 

Tormestorpsån. 

• Försök med olika fosforbindande mineraler för att bedöma vilken är bäst för 

att fastlägga fosfor i sedimentet och minska internbelastningen under de 

förhållanden som finns (eller kan förväntas att finna i framtiden) i Finjasjön. 
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Som nämnts tidigare finns det en relativt stor mängd järn i sedimentet, vilket 

förhindrar en viss del läckage beroende på specifika kemiska förhållanden som finns 

under ett visst år/period. Det är möjligt att en mindre mängd mineral (t.ex. 

aluminium) behövs för att minska läckaget av fosfor från sedimentet på grund av 

detta, men det är svårt att säga utan ytterligare data. 

7.4 Reduktionsfiske 
Oavsett vilken (eller vilka) metoder som används för att minska intern- och 

externbelastning av fosfor i framtiden är det viktigt att fortsätta reduceringsfisket. 

Utfiskning av karpfiskar minskar internbelastningen till stor del (Huser et al. 2016b, 

Huser et al. 2021) och om det upphör är det troligt att vattenkvaliteten skulle 

försämras inom några få år. Detta bör också fortsätta efter andra åtgärder för att 

minska näringsbelastning har gjorts eftersom karpfiskar gynnar näringsrika 

förhållanden och reproducerar sig fort, vilket betyder att populationen kan vara 

ganska stor precis efter näringskällorna har minskats. 
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9 Bilaga 1 
 

Tabell 1. Provstationer, vattendjup, och fysiska egenskaper av sedimentet. 

 

Prov 

ID 
X Y 

Vatten 

djup 

Prov-

intervall 

Vatten-

halt 

Organiskt 

material 

      (m) (cm) (%) (%) 

FI 1 420862 6220711 11,2 0-2 93,1 28,7 

    2-4 91,4 18,0 

    4-6 90,8 17,8 

    6-10 88,1 16,9 

    10-15 87,3 16,7 

    15-20 87,3 16,7 

    25-30 80,1 14,3 

FI 2 421304 6220802 7 0-2 89,7 17,4 

    2-4 84,5 15,8 

    4-6 82,3 15,1 

    6-10 79,1 14,0 

    10-15 74,9 12,6 

    15-20 77,5 13,5 

    25-30 74,6 12,5 

FI 3 420668 6221130 7,4 0-2 95,7 19,3 

    2-4 93,8 18,7 

    4-6 92,9 18,4 

    6-10 91,3 17,9 

    10-15 90,0 17,5 

    15-20 88,1 16,9 

    25-30 86,4 16,4 

FI 4 420772 6221498 2,3 Inget sediment  
FI 5 421126 6221865 1,5 Inget sediment  
FI 6 420240 6220754 6,9 0-2 94,3 18,8 

    2-4 93,0 18,4 

    4-6 92,2 18,2 

    6-10 90,8 17,8 

    10-15 89,5 17,4 

    15-20 87,9 16,8 

    25-30 86,4 16,4 

FI 7 419929 6220711 4 Inget sediment  
FI 8 419598 6220421 4,5 0-2 93,5 18,6 

    2-4 92,4 18,2 

    4-6 90,7 17,7 

    6-10 89,2 17,2 

    10-15 88,3 17,0 

    15-20 86,6 16,4 

    25-30 85,6 16,1 

FI 9 419531 6220112 3,3 0-2 93,8 18,7 

    2-4 92,9 18,4 

    4-6 91,6 18,0 

    6-10 90,0 17,5 

    10-15 87,9 16,8 
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    15-20 86,8 16,5 

    25-30 86,1 16,3 

FI 10 420014 6221587 6,5 0-2 94,2 18,8 

    2-4 93,5 18,6 

    4-6 92,6 18,3 

    6-10 91,0 17,8 

    10-15 89,6 17,4 

    15-20 87,5 16,7 

    25-26 85,9 16,2 

FI 11 419977 6222269 1 Inget sediment  
FI 12 419326 6222062 7,5 0-2 93,7 18,7 

    2-4 93,1 18,5 

    4-6 91,8 18,1 

    6-10 91,1 17,8 

    10-15 89,2 17,3 

    15-20 87,6 16,8 

    25-30 87,1 16,6 

FI 13 418770 6221324 3,7 0-2 94,1 18,8 

    2-4 91,6 18,0 

    4-6 90,5 17,7 

    6-10 88,6 17,1 

    10-15 87,0 16,5 

    15-20 86,4 16,4 

    25-30 87,2 16,6 

FI 14 417770 6222515 3,1 0-2 93,0 18,4 

    2-4 89,5 17,3 

    4-6 85,7 16,2 

    6-10 86,0 16,2 

    10-15 87,2 16,6 

    15-20 87,5 16,7 

    25-30 87,0 16,6 

FI 15 419017 6222753 6,4 0-2 94,3 18,8 

    2-4 92,8 18,4 

    4-6 91,7 18,0 

    6-10 90,2 17,6 

    10-15 89,2 17,2 

    15-20 87,4 16,7 

    25-30 84,6 15,8 

FI 16 419263 6223737 1,4 Inget sediment  
FI 17 418659 6223364 10,2 0-2 78,3 13,7 

    2-4 80,7 14,5 

    4-6 77,4 13,4 

    6-10 71,2 11,3 

    10-15 79,6 14,2 

    15-20 84,4 15,7 

FI 18 418128 6222832 4,1 0-2 92,9 18,4 

    2-4 91,7 18,0 

    4-6 90,5 17,7 

    6-10 89,2 17,3 

    10-15 87,9 16,9 

    15-20 85,7 16,2 

    25-30 87,1 16,6 

FI 19 418874 6221959 4,9 0-2 93,6 18,6 
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    2-4 92,1 18,2 

    4-6 91,5 18,0 

    6-10 88,7 17,1 

    10-15 86,9 16,5 

    15-20 82,3 15,1 

    25-30 85,2 16,0 

FI 20 419517 6221205 7,1 0-2 93,6 18,6 

    2-4 93,2 18,5 

    4-6 91,8 18,0 

    6-10 90,6 17,7 

    10-15 89,7 17,4 

    15-20 87,2 16,6 

    25-30 86,2 16,3 

FI 21 420493 6220514 12 0-2 93,7 18,6 

    2-4 91,7 18,0 

    4-6 90,3 17,6 

    6-10 88,5 17,0 

    10-15 87,5 16,7 

    15-20 86,4 16,4 

    25-30 84,7 15,8 

  

 

Tabell 2. Fosforfraktioner i sedimentprover hämtades från Finjasjön 2020. 

 

Prov 

ID 

Prov-

intervall 

Mobil 

P 
Al-P Ca-P 

Organisk 

P 
Rest P 

  (cm) (mg/g) 

FI 1 0-2 1,34 0,37 0,33 0,98 0,38 

 2-4 0,80 0,18 0,37 0,60 0,00 

 4-6 1,22 0,16 0,29 0,59 0,04 

 6-10 0,98 0,23 0,30 0,39 0,34 

 10-15 0,65 0,16 0,38 0,36 0,13 

 15-20 0,47 0,23 0,39 0,35 0,11 

 25-30 0,28 0,11 0,28 0,17 0,07 

FI 2 0-2 0,92 0,22 0,39 0,57 0,00 

 2-4 0,40 0,15 0,41 0,33 0,18 

 4-6 0,42 0,10 0,36 0,25 0,17 

 6-10 0,51 0,24 0,44 0,24 0,20 

 10-15 0,32 0,25 0,58 0,19 0,00 

 15-20 0,23 0,14 0,53 0,20 0,09 

 25-30 0,15 0,08 0,39 0,15 0,07 

FI 3 0-2 1,68 0,22 0,35 0,80 0,00 

 2-4 0,58 0,12 0,37 0,63 0,15 

 4-6 1,30 0,22 0,35 0,72 0,00 

 6-10 1,31 0,31 0,42 0,53 0,00 

 10-15 0,57 0,16 0,38 0,40 0,28 

 15-20 0,41 0,17 0,41 0,39 0,07 

 25-30 0,16 0,13 0,33 0,23 0,02 

FI 4 Inget sediment     
FI 5 Inget sediment     
FI 6 0-2 1,75 0,27 0,28 0,81 0,00 
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 2-4 1,67 0,18 0,33 0,67 0,00 

 4-6 1,28 0,17 0,34 0,63 0,00 

 6-10 0,53 0,13 0,40 0,52 0,44 

 10-15 0,52 0,17 0,42 0,39 0,19 

 15-20 0,43 0,15 0,38 0,35 0,00 

 25-30 0,79 0,53 0,44 0,36 0,16 

FI 7 Inget sediment     
FI 8 0-2 1,70 0,32 0,31 0,65 0,04 

 2-4 1,72 0,33 0,39 0,64 0,00 

 4-6 0,70 0,16 0,36 0,53 0,07 

 6-10 0,66 0,19 0,41 0,41 0,25 

 10-15 0,59 0,19 0,41 0,34 0,00 

 15-20 0,29 0,23 0,40 0,17 0,43 

 25-30 0,17 0,11 0,25 0,20 0,10 

FI 9 0-2 2,24 0,32 0,26 0,71 0,00 

 2-4 1,56 0,21 0,27 0,68 0,01 

 4-6 0,63 0,14 0,26 0,51 0,29 

 6-10 1,01 0,26 0,35 0,48 0,07 

 10-15 0,47 0,14 0,33 0,31 0,21 

 15-20 0,17 0,12 0,29 0,21 0,19 

 25-30 0,10 0,11 0,20 0,19 0,06 

FI 10 0-2 1,90 0,27 0,28 0,67 0,21 

 2-4 0,81 0,18 0,30 0,62 0,09 

 4-6 0,80 0,19 0,31 0,52 0,23 

 6-10 0,62 0,16 0,32 0,40 0,26 

 10-15 0,61 0,27 0,41 0,35 0,23 

 15-20 0,37 0,17 0,33 0,32 0,58 

 25-26 0,15 0,11 0,33 0,19 1,11 

FI 11 Inget sediment     
FI 12 0-2 1,46 0,28 0,34 0,65 0,26 

 2-4 0,83 0,19 0,32 0,55 0,33 

 4-6 1,08 0,21 0,32 0,53 0,79 

 6-10 0,78 0,18 0,35 0,44 0,32 

 10-15 0,62 0,22 0,36 0,33 0,28 

 15-20 0,33 0,20 0,35 0,30 0,29 

 25-30 0,24 0,17 0,94 0,24 0,00 

FI 13 0-2 2,13 0,29 0,29 0,75 0,00 

 2-4 0,41 0,14 0,30 0,46 0,13 

 4-6 0,47 0,15 0,31 0,34 0,15 

 6-10 0,56 0,32 0,45 0,25 0,27 

 10-15 0,58 0,18 0,31 0,23 0,12 

 15-20 0,14 0,12 0,25 0,16 0,06 

 25-30 0,14 0,13 0,25 0,17 0,12 

FI 14 0-2 1,28 0,26 0,28 0,50 0,21 

 2-4 0,35 0,13 0,30 0,34 0,20 

 4-6 0,26 0,13 0,33 0,22 0,41 

 6-10 0,18 0,12 0,29 0,18 0,09 

 10-15 0,13 0,10 0,20 0,21 0,22 

 15-20 0,11 0,10 0,20 0,20 0,17 

 25-30 0,11 0,12 0,38 0,19 0,00 

FI 15 0-2 1,56 0,22 0,34 0,72 0,19 

 2-4 1,14 0,25 0,31 0,53 0,35 

 4-6 1,28 0,23 0,36 0,49 0,27 
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 6-10 0,66 0,17 0,35 0,40 0,00 

 10-15 0,41 0,12 0,36 0,38 0,21 

 15-20 0,20 0,14 0,35 0,31 0,21 

 25-30 0,27 0,15 0,27 0,26 0,20 

 Inget sediment     
FI 17 0-2 0,30 0,47 0,28 0,22 0,15 

 2-4 0,36 0,40 0,33 0,27 0,11 

 4-6 0,36 0,32 0,29 0,20 0,12 

 6-10 0,22 0,24 0,27 0,12 0,04 

 10-15 0,19 0,21 0,33 0,12 0,05 

 15-20 0,10 0,17 0,33 0,18 0,00 

FI 18 0-2 0,95 0,21 0,34 0,60 0,26 

 2-4 0,45 0,15 0,32 0,49 0,22 

 4-6 0,44 0,27 0,33 0,41 0,10 

 6-10 0,42 0,20 0,36 0,34 0,07 

 10-15 0,44 0,19 0,36 0,30 0,16 

 15-20 0,24 0,19 0,33 0,27 0,15 

 25-30 0,13 0,11 0,22 0,21 0,01 

FI 19 0-2 1,12 0,26 0,39 0,59 0,06 

 2-4 1,16 0,30 0,32 0,59 0,24 

 4-6 0,56 0,16 0,34 0,48 0,18 

 6-10 1,55 2,37 1,31 0,20 0,30 

 10-15 0,20 0,15 0,42 0,22 0,17 

 15-20 0,15 0,15 0,74 0,12 0,00 

 25-30 0,09 0,12 0,32 0,21 0,09 

FI 20 0-2 1,46 0,28 0,52 0,66 0,05 

 2-4 0,82 0,15 0,33 0,60 0,34 

 4-6 1,05 0,21 0,40 0,51 0,31 

 6-10 1,16 0,27 0,45 0,49 0,22 

 10-15 0,58 0,15 0,37 0,38 0,00 

 15-20 0,22 0,14 0,35 0,32 0,31 

 25-30 0,14 0,12 0,27 0,23 0,05 

FI 21 0-2 1,11 0,15 0,38 0,68 0,37 

 2-4 1,14 0,19 0,34 0,48 0,21 

 4-6 1,33 0,25 0,30 0,45 0,30 

 6-10 1,47 0,67 0,46 0,39 0,00 

 10-15 0,61 0,22 0,37 0,32 0,10 

 15-20 1,39 0,45 0,36 0,39 0,00 

 25-30 2,12 1,07 0,44 0,31 0,09 
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10 Bilaga 2 
Tabell 1. Total organisk kol (TOC), totalkväve (TN), och totalfosfor (TP) i sediment 

hämtades från Finjasjön 2020. 

Core Skikt TN TOC TP C/N 

  (cm) (mg/g) (kvot) 

FI1 0-2 12,7 131,2 3,5 10,3 

 2-4 12,4 112,3 2,0 9,0 

 4-6 11,7 108,5 2,4 9,2 

 6-10 10,4 99,5 2,3 9,6 

 10-15 10,2 100,7 1,7 9,9 

 15-20 10,0 100,5 1,6 10,1 

 20-30 6,8 75,1 0,9 11,1 

FI2 0-2 9,9 93,1 1,9 9,4 

 2-4 7,8 76,7 1,5 9,8 

 4-6 7,4 73,7 1,3 10,0 

 6-10 5,4 55,1 1,6 10,1 

 10-15 5,5 57,2 1,3 10,4 

 15-20 6,0 61,4 1,2 10,2 

 20-30 6,7 61,4 0,8 9,2 

FI3 0-2 14,4 124,4 3,0 8,6 

 2-4 13,9 124,7 1,9 8,9 

 4-6 13,2 121,6 2,2 9,2 

 6-10 12,9 120,7 2,1 9,3 

 10-15 12,2 116,7 1,8 9,6 

 15-20 10,9 107,4 1,5 9,8 

 20-30 9,7 108,9 0,9 11,2 

FI6 0-2 12,8 117,9 3,1 9,2 

 2-4 13,7 124,9 2,8 9,1 

 4-6 13,2 122,5 2,5 9,3 

 6-10 12,8 120,0 2,1 9,3 

 10-15 11,8 114,3 1,7 9,7 

 15-20 11,2 109,5 1,3 9,8 

 20-30 10,2 101,7 2,3 9,9 

FI8 0-2 13,1 133,0 3,1 10,1 

 2-4 13,0 124,1 2,8 9,5 

 4-6 11,5 110,3 1,8 9,6 

 6-10 11,5 112,6 2,0 9,8 

 10-15 10,4 104,7 1,5 10,1 

 15-20 9,6 97,9 1,5 10,2 

 25-30 10,0 107,0 0,8 10,7 

FI9 0-2 13,2 136,2 3,6 10,3 

 2-4 13,9 125,4 2,8 9,0 

 4-6 13,2 122,8 1,9 9,3 

 6-10 12,1 115,5 2,2 9,5 

 10-15 10,7 107,0 1,5 10,0 
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 15-20 10,8 115,5 1,0 10,7 

 20-30 11,9 128,6 0,7 10,8 

FI10 0-2 13,3 127,8 3,6 9,6 

 2-4 14,1 125,4 2,1 8,9 

 4-6 13,8 124,8 2,1 9,0 

 6-10 12,8 119,6 1,8 9,3 

 10-15 12,0 115,0 1,9 9,6 

 15-20 10,7 104,8 1,8 9,8 

 20-30 10,1 103,3 1,9 10,3 

FI12 0-2 13,8 128,6 3,1 9,3 

 2-4 14,3 128,8 2,3 9,0 

 4-6 13,9 127,9 3,0 9,2 

 6-10 13,3 124,4 2,1 9,3 

 10-15 11,9 115,0 1,9 9,7 

 15-20 11,7 113,3 1,5 9,7 

 20-30 10,2 106,3 1,1 10,4 

FI13 0-2 13,6 126,6 3,6 9,3 

 2-4 12,1 112,8 1,5 9,3 

 4-6 11,2 109,0 1,5 9,7 

 6-10 10,2 102,0 1,9 10,0 

 10-15 9,2 99,9 1,5 10,9 

 15-20 9,1 103,9 0,8 11,4 

 20-30 9,2 106,4 0,8 11,6 

FI14 0-2 11,7 115,2 2,6 9,8 

 2-4 10,5 105,1 1,4 10,0 

 4-6 8,0 82,8 1,4 10,3 

 6-10 9,7 104,6 0,9 10,8 

 10-15 10,8 122,7 0,9 11,3 

 15-20 12,1 141,6 0,8 11,7 

 20-30 11,9 124,8 0,8 10,5 

FI15 0-2 14,2 129,2 3,2 9,1 

 2-4 14,0 128,8 2,7 9,2 

 4-6 13,6 125,6 2,7 9,3 

 6-10 12,9 121,6 1,6 9,4 

 10-15 12,8 121,7 1,5 9,5 

 15-20 11,5 111,1 1,3 9,7 

 20-30 10,0 103,7 1,2 10,4 

FI17 0-2 4,5 44,3 1,4 9,8 

 2-4 5,6 51,0 1,5 9,1 

 4-6 5,5 51,7 1,3 9,4 

 6-10 4,0 42,3 0,9 10,6 

 10-15 6,7 77,8 0,9 11,7 

 15-20 9,0 106,6  11,8 

FI18 0-2 14,2 131,1 2,4 9,2 
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 2-4 13,7 127,6 1,7 9,3 

 4-6 12,5 119,1 1,6 9,5 

 6-10 12,1 117,1 1,5 9,6 

 10-15 11,0 108,5 1,5 9,9 

 15-20 9,4 98,3 1,2 10,5 

 20-30 12,4 127,7 0,7 10,3 

FI19 0-2 13,0 126,5 2,5 9,7 

 2-4 13,3 124,5 2,7 9,4 

 4-6 13,4 123,1 1,8 9,2 

 6-10 11,1 106,8 1,5 9,7 

 10-15 9,7 98,3 1,2 10,1 

 15-20 8,2 90,7 0,8 11,0 

 20-30 9,2 103,5 0,9 11,3 

FI20 0-2 13,7 131,5 3,1 9,6 

 2-4 14,1 125,9 2,3 8,9 

 4-6 13,3 123,8 2,6 9,3 

 6-10 12,9 120,5 2,7 9,4 

 10-15 12,4 119,1 1,5 9,6 

 15-20 11,0 108,8 1,4 9,9 

 20-30 9,2 98,7 0,9 10,7 

FI21 0-2 11,9 103,4 2,8 8,7 

 2-4 12,0 110,6 2,4 9,2 

 4-6 11,0 103,5 2,7 9,4 

 6-10 10,4 99,7 2,4 9,6 

 10-15 10,2 100,0 1,7 9,8 

 15-20 9,8 97,5 2,5 9,9 

 20-30 8,1 80,1 3,8 9,9 
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