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Omsättning av fosfor i ackumulationsbottnar i 
innerskärgården



Projektets målsättning

● Kvantifiera mängderna Fe-P och mobil Org-P (g P/m2)

● Lokalt; effekt av externa åtgärder?

● Regionalt; kustzonens roll för fosforomsättningen?

● Östersjöskala; hur effektiva är bottnarna på att begrava 

övergödningsepoken?

Org-P

Fe-P



Sedimentkärnor från kust och hav

Bråviken och utsjön: SGU



Resultat kustsedimenten:

● Mineraliserbar Org-P

– Mellan 0,1 och 10 g P/m2

● Järnbunden P

– Mellan 0 och 10 g P/m2





Järnbunden fosfor



Organiskt bunden fosfor



Fortsatt arbete

● Kompletterande provtagningar 2020; heterogenitet?

● Uppskatta mängderna mobil P

● Hur omsätts mobil fosfor?

● Vad begränsar Fe-P ackumulationen?

● Slutrapport feb 2021



Undersökning av halter av miljöfarliga ämnen

● Komplement till fosforkartläggning

● Motiv:

– förekomst av miljöfarliga ämnen kan påverka val av metod vid eventuella 
åtgärder mot internbelastning

– egenvärde att när en så här pass stor undersökning genomförs även studera 
andra parametrar i sedimenten

● Undersökta ämnen:

– Metaller (As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn m.fl.)
– Klororganiska ämnen (PCB, DDT, PCDD/Fs, HCB, pesticider)
– Bromerade flamskyddsmedel
– Perfluorerade alkylsyror (PFAS)
– Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)
– Tennorganiska föreningar (Snorg)

● Strategi:

– Samma provtagningsstationer som för fosfor
– Fältarbete från R/V Sunbeam
– Provuttag från två nivåer (0-10, 10-20 cm varav 0-10 analyserats initialt 10-20 

sparats för eventuella retrospektiva analyser av de mest belastade områden 



Station PCB7

Lusärnafjärden 39

Verkebäcksviken 24

Västra fjärden 29

Norra 

Vaxholmsfjärden

16

Lilla Värtan 58

Stora Värtan 24

Saltsjön 100

Edeboviken 2 300

Edeboviken 1 24

Solöfjärden 47

PCB

Förväntad bild i variation av föroreningshalter, större 
andel i högre tillståndsklasser, jmf med statistisk 
tillståndsklassificering i  NV bedömningsgrunder från 
1999. Förklaras av viss övervikt av provtagningsstationer i 
antropogent belastade områden



Kvicksilver

Station Hg

Lilla Värtan 1,5

Edeboviken 2 1,2

Saltsjön 2

Långholmsfjärden 1,6

Torsbyfjärden 1,3

Lännerstasundet 1,2

Högsta Hg-halter i sedan tidigare väl kända områden



God korrelation mellan halter i sediment vs fisk →

sedimentprovtagning, om rätt utförd, dvs på 
fjärdrepresentativa provtagningsplatser kan vara en 
kostnadseffektiv proxy för att bedöma biologisk påverkan

kvicksilverhalter i abborre ökar in mot stadens centrum

Dioxinlika ämnen i strömming visar 
samma avtagande trend som i  sediment i 
transekt från inner- mot ytterskärgård

Exempel på område där föroreningssituationen 
påverkat metodval vid åtgärd mot internbelastning


