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Sammanfattning 
Arkelstorpsviken är en sjö i Kristianstads kommun med övergödningsproblematik känd sedan 1970-
talet. Flera projekt har drivits under årens lopp i syfte att identifiera och komma till rätta med 
påverkanskällor. I detta examensarbete har nya provtagningslokaler valts ut för att kunna identifiera 
ytterligare påverkanskällor. Analys av fosfor och kväve har utförts för att få en uppskattning på 
vattenstatusen i respektive vattendrag. Syftet har varit att undersöka om det finns specifika skillnader i 
kväve- och fosforhalterna vid provtagningslokalerna, identifiera punktkällor med negativ påverkan på 
vattenkvaliteten samt undersöka samhällets påverkan på näringsbelastningen genom att förlägga 
provtagningspunkter uppströms och nedströms samhällena Lerjevallen och Oppmanna. Två 
påverkanskällor har identiferats med höga halter av fosfor som kommer från Immelns och Arkelstorps 
avloppsreningsverk. De båda avloppsreningsverken uppnår dock de krav och begränsningsvärden som 
ställs enligt avloppsdirektivet. Undersökningar gällande enskilda avlopp och jordbrukets påverkan har 
inte gett några säkra resultat. För att kunna dra säkra slutsatser kring dessa påverkanskällor bör 
provtagningstillfällen i fortsatta studier förläggas under till exempel lågvattenföring. Förslag till åtgärd för 
att förbättra utgående vattenkvalitet från Immelns reningsverk är att anlägga en våtmark som ett 
ytterligare reningssteg.  
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Abstract  
Arkelstorpsviken is a lake in Kristianstad municipality with eutrophication problems known since the 
1970s. Several projects have been run over the years in order to identify and address sources of 
influence. In this thesis, new sampling locations have been selected to be able to identify additional 
sources of influence. Analysis of phosphorus and nitrogen has been performed to obtain an estimate of 
the water status in each watercourse. The purpose has been to investigate whether there are specific 
differences in the nitrogen and phosphorus levels at the sampling locations, identify point sources with a 
negative impact on water quality and investigate society's impact on nutrient load by locating sampling 
locations upstream and downstream of the communities Lerjevallen and Oppmanna. Two sources of 
impact were identified with high levels of phosphorus coming from the Immeln and Arkelstorp 
wastewater treatment plants. However, the two wastewater treatment plants meet the set requirements 
and limit values according to the wastewater directive. Studies concerning private sewers and the 
impact of agriculture have not yielded any definite results. In order to be able to draw reliable 
conclusions about these sources of influence, sampling opportunities in further studies should be 
located during, for example, low water flow. Proposed measures to improve outgoing water quality from 
Immeln's wastewater treatment plant are to construct a wetland as an additional treatment step. 
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Inledning 
 
Arkelstorpsviken är en sjö belägen ca 20 km nordöst om Kristianstad, Skåne län 
(figur 1). Sjön utgör en del av Oppmannasjön och har under en längre tid 
brottats med övergödningsproblematik. Problemet har varit känt sedan 1970-
talet och många försök har gjorts för att komma till rätta med problemet. Det 
senaste projektet kring Arkelstorpsviken drevs av Oppmanna Vånga bygdegård 
och Högskolan Kristianstad under 2017 - 2021. Projektets syfte var att genom 
analyser, mätningar och forskningsresultat skapa åtgärdsförslag för att förbättra 
vattenkvaliteten i Arkelstorpsviken (Djerf 2021). Detta examensarbete bygger 
vidare på detta projekt med nya provtagningspunkter i avrinningsområdet.  
 
 
Examensarbetets syfte 
 
Syftet är att undersöka om det finns specifika skillnader i kväve- och 
fosforhalterna vid provtagningslokalerna, identifiera punktkällor med negativ 
påverkan på vattenkvaliteten samt undersöka samhällets påverkan på 
näringsbelastningen genom att förlägga provtagningspunkter uppströms och 
nedströms samhällena Lerjevallen och Oppmanna.  
 
 
Bakgrund 
 
Eutrofiering och effekter på ekosystem 
 
Sjöars ekosystem återspeglar det landskap de befinner sig i (Smith & Smith 
2015). Detta eftersom den nederbörd som faller på land transporteras via 
markytan eller genom marken och vidare till vattendrag och sjöar. Vid denna 
transport för vattnet med sig bl a näringsämnen. En typisk eutrof sjö är en 
näringsrik sjö som har ett högt förhållande mellan yta och volym, vilket innebär 
att sjöns yta är större i förhållande till djupet. Dessa sjöar omges i regel av 
lövskog och jordbruksmark vilket medför en större näringstillförsel av kväve, 
fosfor och organiskt material. Motsatsen till en eutrof sjö är en s k oligotrof sjö. 
Oligotrofa sjöar är näringsfattiga och har ett lågt förhållande mellan yta och 
volym, vilket innebär att sjöns yta är mindre i förhållande till djupet. I regel är 
vattnet klart och näringsinnehållet är lågt, där kväve kan finnas i riklig mängd 
men fosforhalten är begränsad. Anledningen till den låga näringstillförseln är 
främst det omgivande landskapets näringsinnehåll. Eftersom tillförseln av 
näringsämnen är låg så är även bioproduktionen låg och syrgaskoncentrationen 
förblir hög i hypolimnion (nedersta vattenskiktet). I regel består 
bottensedimentet i dessa sjöar till stor del av oorganiskt material (Smith & Smith 
2015). 
 
Begreppet eutrofiering användes för första gången av svensken Einar 
Naumann. Han menade att det finns ett direkt samband mellan produktionen av 
växtplankton och förhållandet av näringsämnen i vattnet 
(Nationalencyklopedin u.å.). Näringsämnen är byggstenar som är viktiga för 
organismers funktion såsom kväve, fosfor, kalium och magnesium (Granström 
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2016). Begreppet eutrofiering används ofta i sammanhanget övergödning men 
ekosystemet kan också vara naturligt rikt på näringsämnen utan att det har en 
negativ påverkan (Granström 2016). 
 
Eutrofiering (ett näringsrikare tillstånd) uppkommer genom ökad tillförsel eller 
att en ökad mängd näringsämnen blir tillgängliga i sjöar och vattendrag. Detta 
leder till en ökad biomassaproduktion av växter och djur vilket för med sig ökad 
vattengrumling, ökad syrgasförbrukning vid nedbrytning av organiskt material, 
och förändrad artsammansättning och biodiversitet. Vid eutrofiering i sötvatten 
är det i de flesta fall fosfor och i enstaka fall kväve som reglerar växt- och 
planktontillväxten (Naturvårdsverket 1999). De sydsvenska 
vattenförekomsterna har som regel högre fosfor- och kvävehalter i jämförelse 
med de i norra Sverige (Granström 2016). Därför har idag platsspecifika 
gränsvärden tagits fram för att kunna statusklassificera vattenkvaliteten utifrån 
olika parametrar (Havs- och vattenmyndigheten 2014).   
 
Enligt Granström (2016) ökar eutrofiering sjöns produktivitet av växtplankton, 
bottenvegetation och alger som i förlängningen resulterar i algblomning. När 
algerna dör sjunker de till sjöbotten och bryts ner. Denna process kräver syre 
vilket i vissa fall kan resultera i anaerob miljö i bottensedimentet och i det 
nedersta vattenskiktet. Detta kan i extrema fall leda till att giftigt svavelväte 
bildas och organismer kan riskera att slås ut och dessutom riskerar kraftigt 
eutrofa sjöar att växa igen (Granström 2016). 
 
En annan viktig faktor för processen, enligt Scheffer (1998), som leder till 
eutrofierade sjöar är internbelastningen av näringsämnen, där sjöar mer eller 
mindre göder sig själva. Ett av orsakssambanden till att sjöar göder sig självt är 
järn och syreförhållandet i sjön. Järn är viktigt för att binda fosfor i sediment och 
denna process kan endast ske under aeroba förhållanden. Scheffer (1998) 
beskriver att vid anaeroba förhållanden frigörs järnbunden fosfor, genom att 
olösligt Fe3+ reduceras till Fe2+ och både järn och fosfor frigörs till vattnet. Vid 
nedbrytning av organiskt material i sedimentet används syre i den mikrobiella 
andningen. I djupa stratifierade sjöar är oftast sedimenten anoxiska på grund av 
ej tillräcklig tillförsel av syre. I grunda sjöar sker oftast en blandning av 
vattenmassan som innebär att sedimentytan bibehåller ett ytligt aerobt skikt. I 
detta skikt oxideras Fe2+ till Fe3+ och binds med fosfor. På grund av denna 
process när sedimentytan blir aerob, sjunker koncentrationen av fosfor som kan 
diffundera från sedimentytan till vattenmassan kraftigt. Det finns andra faktorer 
som minskar järnets förmåga att binda fosfor som t.ex. höga pH-värden. 
Förhöjda pH-värden i vattenmassan uppstår bl a när den fotosyntetiska 
aktiviteten är mycket hög, vilket i sin tur påverkar sedimentytans pH-värde och 
frisättningen av järnbunden fosfor främjas (Scheffer 1998). 
 
En annan viktig faktor som kan påverka järnets förmåga att binda fosfor är i 
sediment med mycket organiskt material, där istället sulfid kan bildas genom 
sulfatreduktion. Denna process gör järnet otillgängligt för att kunna binda fosfor 
eftersom Fe2+ fälls ut med sulfid som olöslig FeS (Scheffer 1998). 
 
Det har också föreslagits att höga koncentrationer av nitrat ibland kan buffra 
sedimentytans redoxpotential, vilket förhindrar frisättning av järnbunden fosfor 
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på ungefär samma sätt som syretillförseln gör. Dessutom kan aluminium och 
kalciumkarbonat spela en roll för att immobilisera fosfor i vissa sjöar. Det verkar 
emellertid som att järn fortfarande är den dominerande faktorn för 
fosforimmobilisering i praktiken (Scheffer 1998).  
 
Enligt Scheffer (1998) skiljer sig rörelsemönster för näringstransporten mellan 
grunda och djupa sjöar. Djupa sjöar har som regel en tydlig termisk stratifiering, 
vilket innebär att vattenmassorna bildar separata och distinkta skikt. Dessa skikt 
kallas epilimnion (det översta vattenskiktet), termoklin (temperatursprångskiktet) 
och hypolimnion (det nedersta kalla vattenskiktet). Grunda sjöar är i regel inte 
mer än 3 meter djupa och saknar oftast termisk stratifiering. Däremot kan det 
ske en stratifiering under sommaren men denna kan aldrig upprätthållas under 
en längre period. I grunda sjöar sker det därför en frekvent omblandning av 
vattenmassan och under sommartid när vattnet är uppvärmt står vattnet i 
kontakt med sedimentet. Detta medför att det sker en snabbare nedbrytning av 
dött organiskt material och näringsämnen som bl.a fosfor transporteras då upp 
från sedimentet till vattenmassan. I djupa sjöar kan inte alger eller partiklar 
återsuspenderas till epilimnion när de väl har passerat termoklin och 
sedimenterats på botten. I grunda sjöar kan området vid sedimentytan fungera 
som en termoklin, men skillnaden mellan djupa och grunda sjöar är att i de 
grunda sjöarna kan partiklar som fastnat i sedimentet återsuspenderas till 
epilimnion. Vid kraftiga vindar som får hela vattenmassan att omblandas i 
grunda sjöar kan partiklar från sedimentet frigöras och återsuspenderas. 
Turbiditeten (grumligheten) och återsuspension där näringsämnen frigörs till 
vattenmassan kan också öka när fiskar födosöker i sedimentskiktet. Detta sker 
främst i sjöar som saknar bottenvegetation (Scheffer 1998). 
 
Eutrofiering som sker lokalt kan dels bero på naturliga förlopp som t.ex. 
skogsbrand eller stormfällning (Nationalencyklopedin u.å.). Den vanligaste 
orsaken till eutrofierade sjöar och vattendrag är antropogena aktiviteter (Enell 
1996). Några av dessa aktiviteter är t.ex. avloppsvatten som inte är tillräckligt 
renat, näringsläckage från skogs- och jordbruk, och ej fungerande diknings- och 
vattenståndssänkningar. Enell (1996) menar att andra faktorer som påverkar 
sjöar och vattendrags status kan vara t.ex. klimat, tillrinningsområde, geologi, 
hydrologi, djup- och bottenförhållanden. Vilken tillförsel av ämnen till vattnet 
som sker avgörs också av omgivningens geologi, där jordartstypen är en viktig 
faktor. Områden som är naturligt bördiga är i regel uppodlade och/eller tätt 
befolkade. Denna typ av områden har oftast en naturligt rik tillförsel av 
näringsämnen till ekosystemen som förstärks av direkta och indirekta utsläpp 
(Enell 1996). 
 
Jord och berggrund i södra och mellersta Sveriges slättbygder är i regel 
lättvittrad och har goda näringstillgångar. Detta leder genom erosion till att 
sedimenten i sjöar växer upp till ca 0,5 – 5 mm/år. På grund av att sedimenten 
tillväxer blir även sjöarna grundare och med tiden börjar vegetation att breda ut 
sig mot sjöns mitt och de djupare delarna. Detta leder till att vattenytan minskar 
och sjön kan med tiden växa igen. Detta kan ske naturligt utan antropogen 
påverkan men i vissa fall kan en sjö påverkas av så hög näringstillförsel att 
sedimentationen ökat till flera cm/år istället och sjöns åldrande har därmed 
accelererats (Enell 1996). 
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De flesta ekosystem är mer eller mindre utsatta för någon slags störning som 
dels kan bero på naturliga aktiviteter men också antropogena aktiviteter. De 
naturliga störningarna sker främst som ”pulsstörningar” medan de antropogena 
tenderar att gå från pulsstörningar till press eller kroniska störningar. Hur 
mycket ett ekosystem kan utsättas för störningar styrs av ekosystemets 
resiliens vilket innebär förmågan ett ekosystem har att kunna hantera och 
anpassa sig efter en viss mängd störningar innan det går från ett ekosystem till 
ett annat, s.k regimskifte. Ett exempel på detta är när en oligotrof sjö övergår till 
att vara en eutrof sjö. Detta kan leda till att populationer av stresskänsliga arter 
minskar eller försvinner och arter med hög stresstålighet kommer dominera 
ekosystemet (Elmqvist et al. 2003). 
 
Det finns en årstidsvariation vad gäller fosfor och kväve vilket främst beror på 
den biologiska aktiviteten som sker i vattensystemet. Faktorer som avgör detta 
är främst ljusvariationer som påverkar den biologiska aktiviteten (Bydén, 
Larsson & Olsson 2003).  
 
Övergödningsproblematiken har skett under flera decennier och har närmast 
fått en kronisk karaktär eftersom upplagring av näringsämnen har skett i både 
mark och sediment. Innan problemet är löst och förhållandena har återställts till 
det normala kommer det att ta lång tid (Granström 2016). 
 
I denna studie används eutrofiering i betydelsen övergödning där näringsämnen 
tillförs i sådan mängd att ekosystemets funktion förändras negativt. 
 
 
Påverkanskällor 
 
Enligt Miljöbalken 9 kap 7 § ska avloppsvatten avledas och renas eller tas om 
hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte 
uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra 
inrättningar utföras. 
 
Enskilda avlopp  
I Sverige finns ingen exakt definition av enskilt avlopp men med begreppet 
avses avloppsanläggningar som inte är anslutna till ett kommunalt avloppsnät. 
För att klassas som ett enskilt avlopp får endast ett till fem hushåll vara anslutna 
(Länsstyrelsen 2009). Alla enskilda avlopp kräver tillstånd som söks hos 
kommunen. Klassificering av enskilda avlopp i Sverige sker enligt 
färgbeteckningen grönt, gult och rött. För att räknas som ett grönt avlopp krävs 
en slamavskiljare/3-kammarbrunn som är ansluten till en ny och fungerande 
infiltrations- eller markbädd. Alternativet är en godkänd anläggning med t.ex. 
WC med extremt liten spolvattenmängd som är ansluten till en sluten tank. 
Anläggningen ska även ha skriftligt tillstånd från kommun. Om anläggningen är 
äldre än 20 år och är ansluten till en infiltrations- eller markbädd med dålig 
genomströmning behöver detta förbättras och anläggningen klassas då som 
gul. Röd avloppsanläggning saknar tillstånd eller saknar efterföljande rening 
efter slamskiljare och avloppsvattnet leds direkt till dike, vattendrag, 
täckdike/dräneringsrör eller stenkista och ska åtgärdas (Kunskapscentrum för 
små avlopp 2014). 
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Jordbruk 
Jordbruksmark som har brukats eller brukas innehåller höga halter fosfor och 
kväve. Dessa näringsämnen frigörs när marken bearbetas vid t.ex. plöjning och 
harvning. Vid odling av marken tillförs ytterligare fosfor och kväve vid gödsling. 
Även om marken inte brukas förekommer det ett naturligt läckage av 
vattenlösliga näringsämnen. Detta läckage ökar vid nederbörd såsom regn och 
snösmältning. De växtnäringsämnen som grödorna inte kan tillgodogöra sig förs 
vidare genom marken eller via ytavrinning till grundvatten, diken och vattendrag. 
Därefter transporteras de vidare via vattendrag och hamnar slutligen i sjöar och 
hav. Detta är en av de bidragande faktorerna till eutrofiering (Jordbruksverket 
2020). 
 
 
Avloppsreningsverk 
Avloppsreningsverk är en av de antropogena aktiviteter som bidrar till tillförsel 
av näringsämnen till vattendrag, sjöar och hav. Otillräckligt renat vatten som 
släpps ut från avloppsreningsverk bidrar till en förhöjd tillförsel av 
näringsämnen.  
 
I Sverige används olika metoder för att rena avloppsvatten och oftast 
kombineras dessa för att reningen ska bli så optimal som möjligt. När vattnet 
renas sker det huvudsakligen i tre steg; mekanisk, biologisk och kemisk rening. 
I det mekaniska steget avskiljs större partiklar (t.ex. sand, papper, hår och plast) 
genom galler, sandfång och försedimentering. Nästa steg är ett biologiskt 
reningssteg där rening sker med hjälp av mikroorganismer. Dessa renar vattnet 
från fosfor och kväve samt organiskt material. Det biologiska steget medför att 
cirka 50 – 70 % av kvävet avlägsnas från avloppsvattnet. Det tredje steget är 
kemisk rening som utförs genom att tillsätta fällningskemikalier som leder till att 
fosfor fälls ut, klumpar ihop sig till flockar som sedan sedimenterar till botten. 
Därefter kan sedimentet avskiljas som slam. I avloppsreningsverk med särskilt 
höga krav på rening kan det sista reningssteget utgöras av filtrering i sandfilter 
för att öka reningsgraden (Naturvårdsverket 2018). 
 
 
EU:s vattendirektiv 
 
EU:s ramdirektiv (2000/60/EG) för vatten antogs år 2000 och syftar till att 
skydda och förbättra alla vatten inom Europeiska Unionen samt Norge och 
infördes i svensk lagstiftning år 2004 genom 5 kap. miljöbalken, förordning 
(2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön och förordning 
(2017:868) med länsstyrelseinstruktion. I Sverige ansvarar fem utvalda 
länsstyrelser som vattenmyndighet för genomförandet av vattenförvaltningen. 
Vattenmyndigheterna med respektive länsstyrelse utgör ett vattendistrikt 
(Vattenmyndigheterna u.å.a). De fem vattendistrikten är Bottenviken, 
Bottenhavet, Norra Östersjön, Södra Östersjön och Västerhavet. Havs- och 
vattenmyndigheten stödjer vattenmyndigheterna genom vägledning och tar 
fram föreskrifter. Havs- och vattenmyndigheten rapporterar 
vattenförvaltningsarbetet till EU. Undersökningen i detta examensarbete har 
genomförts i ett delområde i Skräbeåns huvudavrinningsområde som tillhör 
vattendistriktet Södra Östersjön. Arbetet med vattenförvaltning bedrivs i 
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förvaltningscykler om sex år där första cykeln startade 2009 och pågick till 
2015, förvaltningscykel 2 pågår under 2016 – 2021. Den tredje 
förvaltningscykeln 2022 – 2027 är för närvarande ute på samråd. En 
vattencykel inleds med kartläggning av vattnet utifrån befintlig övervakning. 
Underlaget används sedan för att bedöma och klassificera vattnets tillstånd och 
påverkan. Därefter fastställs miljökvalitetsnormer för yt- och grundvatten samt 
förslag på åtgärder som behöver vidtas för att uppnå god vattenkvalitet 
(Vattenmyndigheterna u.å.a). Miljökvalitetsnormer är bestämmelser om 
kvaliteten i luft, vatten, mark och övrig miljö. De miljökvalitetsnormer som finns 
för vatten omfattar ytvatten såsom sjöar, vattendrag och kustvatten samt 
grundvatten. Avsikten med miljökvalitetsnormerna är att se till att Sveriges 
vatten håller god kvalitet. Miljökvalitetsnormen för vatten anger den kvalitet som 
en vattenförekomst ska uppnå vid en bestämd tidpunkt. Vattenförekomsten ska 
vid utsatt tidpunkt uppnå s k god status. Miljökvalitetsnormen anger alltid en 
lägsta nivå, vilket innebär att vattenförekomsten inte får påverkas av 
verksamheter som gör att kvaliteten blir sämre än den status som anges i 
normen. Genom dessa normer ställs krav på ekologisk och kemisk kvalitet i 
ytvatten. För grundvatten gäller krav på kemisk kvalitet och vattentillgång 
(Vattenmyndigheterna u.å.b). 
 
Förvaltningsplaner, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer upprättas för 
arbetet inom varje vattencykel. Enligt miljöbalkens (1998:808) 5 kap. 3 § 
ansvarar myndigheter och kommuner för att miljökvalitetsnormer för vatten följs 
och enligt miljöbalkens 5 kap. 11 § ska myndigheter och kommuner inom sina 
ansvarsområden vidta de åtgärder som behövs enligt ett fastställt 
åtgärdsprogram. De förslag till åtgärder som respektive myndighet ansvarar för 
finns beskrivna i Vatteninformationssystem Sverige, VISS, 
(Vattenmyndigheterna u.å.a).  
 
 
Sveriges miljömålssystem 
 
Att minska tillflödet av näringsämnen uppströms är viktigt för att minska 
påverkan nedströms. Sveriges riksdag har beslutat om ett miljömålssystem med 
16 miljökvalitetsmål där främst två av dessa berör sjöar och vattendrag såsom 
Arkelstorpsviken. Nedan följer en kort redogörelse för miljömålssystemet samt 
berörda miljökvalitetsmål. 
 
Sveriges miljömålssystem består av ett generationsmål, 16 miljökvalitetsmål 
och etappmål. Riksdagen fastställde år 1999 de första 15 miljökvalitetsmålen 
samt generationsmålet. Miljökvalitetsmålen preciserades i ett antal delmål som 
år 2010 har ersatts av etappmål. Det 16:e miljökvalitetsmålet Ett rikt växt- och 
djurliv med inriktning mot biologisk mångfald antogs år 2005. 
Miljökvalitetsmålen betraktas idag bidra till genomförandet av de globala 
hållbarhetsmålens ekologiska dimension. 
  
Generationsmålet beskriver det övergripande syftet med miljöarbetet, att till 
nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, 
utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser. 
Miljökvalitetsmålen med sina etappmål utgör utgångspunkten för vad som är 
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god miljö i Sverige (Sveriges miljömål 2020). De miljökvalitetsmål som berör 
denna studie är främst Levande sjöar och vattendrag samt Ingen övergödning. 
 
Riksdagens definition av miljökvalitetsmålet Levande sjöar och vattendrag är:  
 
”Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och deras variationsrika 
livsmiljöer ska bevaras. Naturlig produktionsförmåga, biologisk mångfald, 
kulturmiljövärden samt landskapets ekologiska och vattenhushållande 
funktion ska bevaras, samtidigt som förutsättningar för friluftsliv värnas”. 
 
I Sverige är det för få sjöar och vattendrag som uppnår god ekologisk och 
kemisk status, vilket främst beror på antropogena aktiviteter såsom rätning, 
sjösänkning m.m. Andra orsaker som gör att god vattenstatus ej uppnås är 
försurning samt övergödning av vatten. Igenväxning och torrläggning av sjöar 
och vattendrag är ett av de största hoten mot arter i dessa ekosystem. I och 
med dagens klimatförändringar så kan invasiva främmande arter även komma 
att skapa ytterligare problem. Vikten av att ha välfungerande sjöar och 
vattendrag är att dessa förser oss människor med en rad olika 
ekosystemtjänster som t.ex. dricksvatten, översvämningsskydd och rekreation. 
Dessa typer av ekosystemtjänster bidrar till vår välfärd och existens (Havs- och 
vattenmyndigheten 2019a).  
 
Riksdagens definition av miljökvalitetsmålet Ingen övergödning är: 
 
”Halterna av gödande ämnen i mark och vatten ska inte ha någon negativ 
inverkan på människors hälsa, förutsättningar för biologisk mångfald eller 
möjligheterna till allsidig användning av mark och vatten.”  
 
Övergödning drabbar mark såväl som sjöar, vattendrag och hav. Problemen 
finns framförallt i södra Sverige, men övergödning förekommer i hela landet. 
Övergödning får växtligheten att förändras successivt, och arter som är 
anpassade till näringsfattiga miljöer trängs undan (Havs- och 
vattenmyndigheten 2019b). 
 
 
Arkelstorpsviken 
 
Arkelstorpsviken ligger strax söder om tätorten Arkelstorp i Kristianstads 
kommun. Sjön ingår i Skräbeåns huvudavrinningsområde och sjön har idag en 
area på 0,853 km2 (SMHI 2020). Under år 1878 genomfördes en sjösänkning 
med 2,1 meter vilket ledde till att sundet mellan Arkelstorpsviken och 
Oppmannasjön blev smalare. Idag är förbindelsekanalen mellan 20 – 40 meter 
bred och sträcker sig ca 1 km. Sjösänkningen har också haft betydelse för 
vattnets utbredning och idag är Arkelstorpsviken en egen sjö (Djerf 2021). Norra 
delen av Arkelstorpsviken består till största delen av en lång kantzon som med 
tiden har blivit vassbeväxt och omgivande marker består av busk- och 
skogsmarker. Angränsande marker i den östra delen domineras av äldre 
fruktodlingar som numera betas av nötkreatur och strandzonen här är mer brant 
än vid och de dominerande ädellövträdslagen är ask, fågelbär och skogsalm. 
Sjön har till största delen öppen vattenyta, men det finns mer eller mindre vida 
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vassruggar och en vegetation som är typisk för en eutrof sjö återfinns i sjöns 
norra ände och längs den västra stranden. Fiskbeståndet i sjön består bl a av 
abborre, björkna, braxen, gärs, gös, löja, mört, sarv, sutare samt nissöga 
(Axelsson et al. 2019). Sjön mynnar ut i den norra delen av Oppmannasjön. 
Oppmannasjön liksom Arkeltorpsviken ingår i Skräbeåns 
huvudavrinningsområde och Oppmannasjön avvattnas till Ivösjön som i sin tur 
avvattnas till Hanöbukten vid Nymölla. Södra delen av Oppmannasjön och 
Ivösjön är idag klassificerade som Natura 2000-område enligt Art- och 
habitatdirektivet (SCI) då sjöarna hyser rik biologisk mångfald. I sjöarna finns ett 
av Skånes största bestånd av Natura 2000-arten Nissöga (Cobitis taenia) (Djerf 
2021). Till Arkelstorpsviken avvattnas ca 3 500 hektar där ca 640 hektar utgörs 
av jordbruksmark vilket motsvarar ca 20 %. Resterande del är skogsmark och 
tomtmark, men en del kan även vara hobbyhästhållning som ej är registerad. 
Sedimentdjupet i sjön uppskattas till ca 7 meter, något exakt och säkerställt 
sedimentdjup finns inte att tillgå (Djerf 2021).  
 
I statusklassificeringen av Arkelstorpsviken i andra förvaltningscykeln (2016 – 
2021) uppnår sjön ej god kemisk status och har dålig ekologisk status. 
Klassificeringsskalan för kemisk status indelas i två klasser; god och uppnår ej 
god, otillfredsställande status (Vatteninformationssystem Sverige u.å.). För 
ekologisk status sker indelningen för klassificeringen i fem klasser; hög, god, 
måttlig, otillfredsställande och dålig status. I ekologisk status ingår de biologiska 
kvalitetsfaktorerna och de stödjande kvalitetsfaktorer som fysikaliska – kemiska 
egenskaper, särskilt förorenande ämnen samt hydromorfologi. 
Bedömningsgrunden för dålig ekologisk status grundar sig framförallt på 
övergödning. Samtliga parametrar som klorofyll a, siktdjup och totalfosfor har 
fått dålig status. Bedömningsgrunden för ej god kemisk status grundar sig på 
för höga halter av polybromerade difenyletrar (PBDE) samt kvicksilver och 
kvicksilverföreningar. Polybromerade difenyletrar är ämnen som används som 
flamskyddsmedel och finns i produkter som t.ex. elektronik, isoleringsmaterial 
och textilier. Både polybromerade difenyletrar och kvicksilver har långväga 
luftburen spridning och sprids genom storskalig atmosfärisk deposition. Diffusa 
påverkanskällor med betydande påverkan är urban markanvändning, jordbruk, 
enskilda avlopp och atmosfärisk deposition. Möjliga föreslagna åtgärder i 
förvaltningscykel 3 (2022 – 2027) är bl a skyddzoner och våtmark för att minska 
belastningen av totalfosfor och totalkväve i Arkelstorpsviken 
(Vatteninformationssystem Sverige u.å.). Delavrinningsområdet som används i 
detta examensarbete är vattenförekomster som saknar klassificering och därför 
saknas information i VISS (Vatteninformationssystem Sverige u.å.). 
Sjön är mycket grund och har ett årsmedeldjup på ca 2 meter som uppmätts i 
tidigare studier (Djerf 2020). Dock så finns det inga exakta uppgifter om 
vattennivån och nivån ändras beroende på årstid då sjön är reglerad. Sjön 
klassas därför som en grund sjö (Djerf 2021) och denna typ av sjöar och 
dammar är de vanligast förekommande sötvattensekosystem i världen 
(Verpoorter et al. 2014). 
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Figur 1. Översiktskarta över Arkelstorp, Oppmannasjön och Ivösjön samt Arkelstorps placering i 
Skåne län. Terrängkartan 2020©Lantmäteriet. 
 
 
Tidigare studier 
 
I tidigare studier av Arkelstorpsviken (Djerf 2021) har det konstaterats att sjön 
innehåller höga halter av näringsämnen där fosfor utgör det största problemet. 
En minskning av kväve är också nödvändigt då det råder överskottstillförsel av 
kväve till sjön. Provtagningspunkterna i studien av Djerf (2021) var i närheten av 
vattendragens inlopp till sjön. Resultatet visade att tillförseln av fosfor till 
Arkelstorpsviken behöver minska med ca 200 kg per år. Vid denna studie 
hittades även en punktkälla, Prästadiket, som hade det högsta årsmedelvärdet 
för koncentration av fosfor på 384 µg/l. Dock står denna punktkälla för endast 
en beräknad fosfortillförsel på ca 40 kg fosfor per år till sjön och därmed 
behöver ytterligare studier genomföras för att hitta fler punktkällor som orsakar 
övergödningsproblematiken i Arkelstorpsviken. Genomförda sedimentanalyser i 
studien har inte påvisat några organiska föroreningar. Analyserna visade att ett 
fåtal tennföroreningar förekom, men övriga tungmetaller låg i klassningarna 1 – 
3 (mycket låga halter till måttligt höga halter) (Djerf 2021). Det har även 
konstaterats i tidigare studier av Arkelstorpsviken (Djerf 2021) att 
övergödningsproblematiken inte beror på internbelastning av fosfor utan 
problemet härör från uppströms tillförsel av näringsämnen. 
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Material och metod 
 
Studieområde 
 
Avrinningsområdet till Arkelstorpsviken är ett delområde i Skräbeåns 
huvudavrinningsområde. Undersökningslokalen ligger geografiskt strax norr om 
Kristianstad, Skåne län. Topografin i området varierar mellan 9 – 69 m.ö.h och 
områdets berggrund domineras främst av granit, men paragnejs förekommer 
också. Den huvudsakliga jordmånen är sandig morän men inom mindre 
områden förekommer även postglacial finsand och glacial silt (SGU u.å.). 
Månadsmedeltemperaturen för år 2021 var för januari månad 0,0 °C och för 
februari -0,1 °C enligt (SMHI u.å.).  
 
 
Metod 
 
Analys av totalfosfor användes för att kunna statusklassificera vattendragen. 
Vid statusklassificering av ekologisk status i sjöar och vattendrag används ett 
flertal kvalitetsfaktorer där totalfosfor används som en fysikalisk – kemisk 
kvalitetsfaktor för att mäta näringsämnen. Även om det råder överskott av 
totalkväve i Arkelstorpsviken är detta inget som används vid klassificering av 
sjöar och vattendrag (Havs- och vattenmyndigheten 2020). GIS-analyser över 
andel jordbruksmark och antal enskilda avlopp har genomförts för att eventuellt 
kunna se ett påverkanssamband. Flödesmätningar genomfördes med syfte att 
mäta enskilda avlopps påverkan samt för att kontrollera att vattnet som kom 
uppströms samhällen hade ungefär samma flöde nedströms för att kunna 
utesluta ett eventuellt okänt tillflöde. Flödesmätningar gjordes vid två samhällen 
(Lerjevallen och Oppmanna). Syftet vid resterande provtagningspunkter har 
varit att identifiera punktkällor. 
 

 
Figur 2. Översiktskarta över provtagningspunkterna. 
Terrängkartan 2020©Lantmäteriet. 
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Provtagningspunkterna valdes ut med hjälp av QGIS. Främst valdes lokaler 
som befinner sig uppströms respektive nedströms samhällena Lerjevallen, 
Oppmanna och Gamla Arkelstorp med flera registrerade enskilda avlopp. 
Övriga provtagningspunkter valdes ut där bäckarna förgrenar sig (figur 2). 
 
Provtagningarna gjordes vid tre tillfällen under tre veckors tid för att förhindra 
statistiska felkällor som exempelvis ett enstaka stickprov som uppvisar höga 
värden. Ett vattenprov samlades in vid varje tillfälle och varje 
provtagningspunkt. Provflaskorna diskades med citronsyra före användning. Vid 
insamling av vattenproverna användes en bäckvattenhämtare och vattenprovet 
togs i mitten av vattendraget samt i mitten av vattennivån. Flaskan sköljdes med 
provvatten innan vattenprovet överfördes till en 500 ml provflaska i plast. 
Analysmetoden enligt standard (SS-EN ISO 6878:2005) anger att endast ett 
vattenprov tas utan replikat då analysmetoden endast ger upphov till en liten 
variation i analysresultatet. Därefter hanterades vattenproverna enligt (SS-EN 
ISO 6878:2005) och förvarades i frys vid -20°C för att konserveras tills analys 
av total-fosfor och total-kväve utfördes. Insamling av vattenprover, 
flödesmätning och kemiska parametrar (pH och konduktivitet) utfördes i fält i 
januari månad, 2021-01-25, 2021-01-30 och i februari månad, 2021-02-06.  
 
 
GIS-analyser 
 
Progammet som användes vid GIS-analyser var QGIS 3.12. Vid beräkning av 
avrinningsområdena användes höjddata från Lantmäteriet med upplösning 2 m2 
och terrängkarta (Lantmäteriet: karta 1:50 000). Uppgifter om antalet 
registrerade enskilda avlopp inhämtades från Kristianstads kommun. För att 
avgränsa arbetet lades en 100 meters rekommenderad buffertzon runt 
vattendragen enligt Kristianstads kommun (2021). Vid beräkning av antalet 
registrerade enskilda avlopp har de enskilda avlopp som ligger inom en 100 
meters buffertzon och som påverkar respektive provtagningspunkt använts. 
Uppgifter om andelen registrerad jordbruksmark i området hämtades från 
Jordbruksverket (Jordbruksverket 2021). För beräkning av andelen 
jordbruksmark som berör respektive provtagningspunkt har den del av 
jordbruksmarken som ligger uppströms provtagningspunkten samt den del som 
ligger inom vattendragets delavrinningsområde använts.  
 
 
Flödesmätning 
 
Flödesmätning utfördes vid fyra provtagningspunkter uppströms respektive 
nedströms samhällen (punkterna 6 – 7 och 10 – 11). Vid mätning av flödet 
användes modell 801 Electromagnetic Flow Meter (Valeport Ltd, Totnes, UK). 
Vid alla provtagningspunkter mättes bäckarnas bredd och djup på tre platser 
(vänster, mitten, höger). Vid mätning i en vägtrumma mättes diametern istället 
för bredden. Formler för beräkning av flödet tillhandahölls av handledare Henric 
Djerf. 
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Figur 3. Förklaring till beräkning av flödet i vägtrumma. 
 
 
För beräkning av flödet användes formeln: 
 
𝐹 = ℎ	 × 𝑏 × 𝐻 
 
där F = vattenflödet i m3/s, h = vattendragets höjd i meter, b = vattendragets 
bredd i meter och H = vattnets flödeshastighet i m/s 
För beräkning vid vägtrumma användes formeln: 
 

𝑣 = 2 × acos.1 − 1
ℎ
𝑟34 

 

𝐴 =
𝑟!

2 × (𝑣 − sin(𝑣)) 

 
 
𝐹 = 𝐴 × 𝐻 
 
där F = vattenflödet i m3/s och H = vattnets flödeshastighet i m/s 
För förklaringar av parametrarna r, h, v och A, se figur 3. 
 
 
Kemiska analyser  
 
Analys av pH samt konduktivitet utfördes i fält vid samtliga provtagningstillfällen. 
Mätinstrumentet som användes för mätning av båda parametrarna var Hach 
Lange HQ40D (HACH, Colorado, USA). Elektrod som användes för pH var 
C101 och för konduktivitet CDC 40101. 
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För att få fram koncentrationen av total-fosfor och total-kväve användes 
spektofotometrisk analys. Metoden använder ljus vid en viss våglängd för att 
bestämma koncentrationen i provet. 
 
Spektofotometriska analysen av total-fosfor utfördes enligt standarden SS-EN 
ISO 6878:2005 med spektofotometern Cary 60 UV-Vis 
(Agilent Technologies, Santa Clara, USA). Absorbansen avlästes vid våglängd 
880 nm i en 10 mm kyvett. Till resultatet användes kalibreringskurvans formel 
för att bestämma koncentrationen av total-fosfor i proverna i μg P/l. 
 
Spektofotometriska analysen av total-kväve utfördes enligt Rice, Baird & Eaton 
(2017), med uppslutning av persulfat enligt 4500 – N metod C för att omvandla 
kväve till nitrat för att därefter analyseras spektofotometriskt enligt 4500 – NO3 
metod B. Metoden är en screeningmetod och resultatet bör därför tolkas med 
försiktighet, då det kan uppstå problem med metoden då allt organiskt material 
inte alltid lyckas oxideras. Detta kan indikeras med ett högt värde vid mätning 
vid våglängden 275 nm. Analyserna genomfördes med spektofotometern Cary 
60 UV – Vis. 
 
  
Beräkning av EK-värde för total-fosfor 
 
Statusklassificering för vattendrag beräknas utifrån parametern ekologisk 
kvalitetskvot (EK). EK-värdet beskriver värdet av total-fosfor i vattendraget och 
denna metod och uträkning utfördes enligt Havs- och vattenmyndigheten 
(2014). Fullständig uträkning av EK-värde för respektive provtagningspunkt 
redovisas i bilaga 1. 
 
Formel för att beräkna referensvärdet för tot-P, där ref-P = referensvärde (total-
P μg/l):  
 
𝑙𝑜𝑔"#(𝑟𝑒𝑓 − 𝑃) = 1,380 + 0,240 × 𝑙𝑜𝑔"#(𝐴𝑏𝑠𝐹) − 0,0143√𝑚. ö. ℎ. 
 
Höjddata räknades ut i QGIS med höjddata 2+ m från Lantmäteriet för 
respektive provtagningspunkt. AbsF står för turbiditet (grumlighet) och mättes 
för samtliga vattenprov vid 420 nm med en 5 cm kyvett. 
 
 
Formel för att beräkna referensvärde för total-P vid jordbrukspåverkan, där ref-
Pjo är det sammanviktade referensvärdet (total-P μg/l) i områden med 
jordbruksmark:  
 

𝑟𝑒𝑓 − 𝑃$% =
K𝑃$% × 𝐴$% × 0,5 + 𝑟𝑒𝑓 − 𝑃 × (100 − 𝐴$%)M

100  
 
Värdet för Ajo är andel jordbruksmark i procent och beräknades i QGIS (se figur 
4). Pjo är ett referensvärde (total-P µg/l) för jordbruksmark och värdet för Pjo 
hämtades från Sveriges Lantbruksuniversitets (u.å) datavärd och värdet uppges 
för denna studies avrinningsområde till 0,37 µg/l. 
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EK-värdet beräknas enligt följande: 
 

𝐸𝐾 =
𝑟𝑒𝑓 − 𝑃$%

𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒𝑟𝑎𝑑	𝑡𝑜𝑡 − 𝑃 
 
Värdet för uträknat EK-värde klassificeras enligt följande mall: 
 
Hög = 0,7 ≤ EK  
God = 0,5 ≤ EK < 0,7 
Måttlig = 0,3 ≤ EK < 0,5 
Otillfredsställande = 0,2 ≤ EK < 0,3 
Dålig = EK < 0,2 
 
 
Resultat 
 
Halterna av av total-fosfor och total-kväve från den spektofotometriska analysen 
redovisas i figur 4. Det högsta medelvärdet för halten total-fosfor uppmättes vid 
provtagningspunkt 3 och det lägsta vid provtagningspunkt 7. Dock är 
standardavvikelsen störst i medelvärdet för provtagningspunkt 3.  
 
Vid samtliga analyser av total-kväve oxiderades det organiska materialet inte 
tillräckligt för att få korrekta värden. Analysvärdena bör därför tolkas försiktigt 
och inga säkra slutsatser kan dras.  
 
Resultatet från flödesmätningarna (tre mättillfällen) (figur 5) visar en stor 
skillnad i flödet mellan punkt 6 (inflöde till Lerjesjön, uppströms) och punkt 7 
(utflöde från Lerjesjön, nedströms). Punkt 10 uppvisar det största flödet vid 
 
 

 
Figur 4. Medelvärdet och standardavvikelse (SD) för de tre provtagningstillfällena för total-fosfor 
och total-kväve som uppmättes för respektive provtagningspunkt. Terrängkartan 
2020©Lantmäteriet. 
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Figur 5. Resultatet för flödesmätningar från de tre mättillfällena för respektive 
provtagningspunkt. Kartan visar medelvärde och standardavvikelse för flödesmätningen. 
Terrängkartan 2020©Lantmäteriet. 
 
första mättillfället. För både punkt 10 och 11 varierar flödet mellan mättillfällena 
vilket gör att standardavvikelsen för flödesmätningarna är störst i dessa 
provtagningspunkter. 
 
Resultatet för registrerad jordbruksmark (figur 6) visar att punkt 10 har högst 
procentuell andel jordbruksmark (i hektar), motsvarande 62%. Punkt 5, 7 och 3 
har lägst procentuell andel jordbruksmark (<10%). 
 
 

 
Figur 6. Registrerad jordbruksmark för respektive provtagningspunkts delavrinningsområde. Yta 
(ha) anger delavrinningsområdets storlek. Terrängkartan 2020©Lantmäteriet. Höjddata, grid 2+ 
2019©Lantmäteriet. Jordbruksblock 2021©Jordbruksverket. 
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Resultatet för registrerade enskilda avlopp (figur 7) visar att punkt 10 har flest 
antal enskilda avlopp (25 st). Punkt 3, 5 och 6 saknar helt registrerade enskilda 
avlopp. Av samtliga registrerade enskilda avlopp är 10% klassificerade som 
röda, 62,5% klassificerade som gula och 27,5 % klassificerade som gröna. 
 
Beräknat EK-värde utifrån total-fosfor för samtliga provtagningspunkter 
redovisas i figur 8. Statusklassificeringen visar att området mellan punkt 6 och 7 
uppnår hög status och de flesta delavrinningsområdena uppvisar god status. 
Tre delavrinningsområden uppvisar måttlig status och ett område, punkt 3, 
statusklassificeras som dålig status. 
 
 

 
Figur 7. Antalet registrerade enskilda avlopp inom en 100 meters buffertzon från vattendrag 
som berör respektive provtagningspunkt. Yta (ha) anger delavrinningsområdets storlek och 
kolumnerna för grön, gul och röd anger antal avlopp inom respektive klassificering (se 
Bakgrund). Terrängkartan 2020©Lantmäteriet. Höjddata, grid 2+ 2019©Lantmäteriet. Enskilda 
avlopp 2020©Kristianstads kommun. 
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Figur 8. Respektive delavrinningsområdes statusklassificering för total-fosfor, beräknat som EK-
värde. Terrängkartan 2020©Lantmäteriet. Höjddata, grid 2+ 2019©Lantmäteriet 
 
Samtliga analysresultat redovisas i bilaga 2. 
 
 
Diskussion 
 
Resultaten av denna studie visar att det finns specifika skillnader i 
fosforhalterna vid de olika provtagningslokalerna. De punktkällor med negativ 
påverkan på vattenkvaliteten har identifierats med hjälp av EK-värde och det är 
Immelns och Arkelstorps avloppsreningsverk. I denna studie går det inte att 
säkert urskilja någon tydlig påverkan på näringsbelastningen från samhällena 
Lerjevallen och Oppmanna. Lerjevallens delavrinningsområde 
(provtagningspunkt 6 – 7) klassificeras med ett högt EK-värde (0,7 ≤ EK). Detta 
delavrinningsområde har 8 registrerade enskilda avlopp varav ett är klassificerat 
grönt och resterande gula. De omgivande markerna utgörs endast av 6 % 
jordbruksmark och det går inte att urskilja någon tydlig påverkan på 
näringsbelastningen från samhället Lerjevallen. Oppmannas 
delavrinningsområde (provtagningspunkt 10 – 11) klassificeras nedströms med 
ett måttligt EK-värde (0,3 ≤ EK < 0,5) och uppströms (provtagningspunkt 11) 
med EK-värde (0,5 ≤ EK < 0,7), som ger statusklass god. Detta 
delavrinningsområde har 25 registrerade enskilda avlopp varav 7 klassificeras 
som gröna, 15 gula och 3 röda. De omgivande markerna utgörs av 62 % 
jordbruksmark. Dock så går det att se en förändring i statusklassificeringen som 
går från god till måttlig i delavrinningsområdet, men detta kan bero på stor 
andel jordbruksmark och registrerade enskilda avlopp som är klassificerade 
som gula och röda. Ytterligare undersökningar behöver göras för att identifiera 
påverkansfaktorer i detta delavrinningsområde. 
 
I tidigare studie (Djerf 2021) uppmättes mängden total-fosfor för månaderna 
januari-februari 2019 till medelvärde 50 μg/l ± 25 för avrinningsområdet som här 
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representeras av provtagningspunkterna 1–9. För det avrinningsområde som 
innefattar provtagningspunkterna 10 – 11, rapporterades medelvärdet till 46 μg/l 
± 23. Samtliga värden för denna studie ligger inom samma intervall. 
 
Resultatet i provtagningspunkt 3, där tillflödet är från Immelns 
avloppsreningsverk, Östra Göinge kommun, visar att statusklassificeringen av 
total-fosfor utifrån EK-värde i vattendraget är dålig. Eftersom det inte finns 
några registrerade enskilda avlopp i avrinningsområdet och andelen 
jordbruksmark endast utgör 7 % av den totala arealen i delavrinningsområdet är 
slutsatsen att huvuddelen av total-fosfor kommer från avloppsreningsverket och 
är en punktkälla för näringsbelastningen i Arkelstorpsviken. En annan indikation 
på påverkan från Immelns avloppsreningsverk är att vid samtliga 
provtagningstillfällen hade vattnet en stark illaluktande doft och enligt 
Naturvårdsverket (2007) sker ofta luktolägenheter vid avloppsreningsverk. 
Enligt miljörapporter från Immelns reningsverk (bilaga 3–5) ligger utgående 
årsmedelvärdet för total-fosfor under åren 2017–2019 på 97 µg/l ± 47 och det 
uppmätta värdet i denna studie är 81µg/l ± 30. En viss utspädningseffekt antas 
ha skett mellan avloppsreningsverket och provtagningspunkt 3. Ytterligare 
utspädningseffekt av halten total-fosfor i vattnet sker innan det når 
Arkelstorpsviken, vilket indikeras av att värdet vid provtagningspunkt 9 ligger på 
30 µg/l ± 3 och enligt Havs-och vattenmyndigheten (2014) statusklassificeras 
vattnet då som god kvalitet. Dock bör det tas i beaktan att studien har utförts vid 
högvattenflöde och vattendragen kan uppvisa andra halter av total-fosfor under 
lågvattenflöde. Detta kan enligt Naturvårdsverket (2003) förklaras av att 
vattendrag får periodiska vattentillskott under vinterhalvåret, vilket innebär att 
det sker en större utspädningseffekt som minskar totalfosforhalten. 
Naturvårdsverket (2003) menar att snö ger större tillskott till ytvattenflöden än 
vid samma mängd regn, då avdunstningen är mindre under de kalla månaderna 
jämfört med sommar och höst. Vid samtliga provtagningstillfällen i denna studie 
fanns det snö. 
  
Då denna studie inte har haft en provtagningspunkt vid Arkelstorps 
avloppsreningsverk är endast jämförelserna gjorda mellan respektive 
reningsverks miljörapporter (bilaga 3–7). I jämförelse mellan Immelns och 
Arkelstorps avloppsreningsverk så har Arkelstorps reningsverk enligt 
miljörapporter (bilaga 6–7) ett utgående årsmedelvärde för total-fosfor på 205 
µg/l ± 106 för 2018–2019. Arkelstorps avloppsreningsverk släpper ut sitt 
utgående vatten direkt i sjön och ingen spädning av vattnet hinner ske och 
därför dras slutsatsen att även detta avloppsreningsverk är en punktkälla.  
En möjlig förklaring till de höga utgående halterna av fosfor från Immelns 
avloppsreningsverk kan vara att de renar sitt vatten i biologiska reningsdammar 
kompletterat med mekanisk rening och biofilter (Östra Göinge kommun 2021). 
Användandet av denna typ av avloppsreningsverk är sedan 1960- och 1970-
talet begränsad i Sverige då reningseffektiviteten reduceras kraftigt på grund av 
låga temperaturer i vattnet och solinstrålning under vintertid, vilket gör att den 
mikrobiella aktiviteten inte är tillräcklig (Ødegaard, Balmer & Hanæus 1987). 
Även enligt Zhang et al. (2020) sker en kraftig reducering av den mikrobiella 
aktiviteten under kalla klimat (under 10°C). Enligt Djerf (2020) kompletterades 
avloppsreningsverket med kemisk fällning av fosfor år 2006. Orsakerna till de 
höga halterna av total-fosfor kan bero på låg mikrobiell aktivitet och/eller 
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otillräcklig tillförsel av fällningskemikalier för fosfor. En annan möjlig förklaring 
skulle kunna vara att reningsverket har behövt brädda, vilket innebär utsläpp av 
mer eller mindre orenat avloppsvatten när ledningsnätet blir överbelastat 
(Naturvårdsverket 1993). Dock bör det tas i beaktan att båda 
avloppsreningsverken uppfyller de ställda krav och begränsningsvärden för 
utegående renat avloppsvatten enligt Naturvårdsverket (2019). 
 
I provtagningspunkt 5 är statusklassificeringen måttlig utifrån EK-värdet trots att 
andelen jordbruksmark endast är 6 % och att det inte finns några registrerade 
enskilda avlopp. I detta avrinningsområde finns dock ett flertal bostäder varför 
kommunen bör utreda vidare orsaken till att vattendraget endast uppnår måttlig 
status. En möjlig förklaring kan vara att det finns enskilda avlopp som inte är 
registrerade. 
 
En möjlig förklaring till att halten total-fosfor är högre uppströms än nedströms i 
provtagningspunkterna 6 och 7 kan vara att vattendraget som går genom 
Lerjesjön, med ett maxdjup på 6 meter (SMHI 2020) inte klassas som en grund 
sjö, vilket gör att fosforn lättare kan sedimentera utan återsuspension i 
vattenmassan. En annan möjlig förklaring är att inflödet (provtagningspunkt 6) 
till sjön är ca 12 l/s enligt flödesmätning medan utflödet (provtagningspunkt 7) 
är ca 55 l/s. Detta kan tyda på att det finns ett okänt tillflöde i området, 
alternativt grundvattenflöde som ger ett högre vattenflöde i provtagningspunkt 
7. Detta flöde kan därför maskera en eventuell påverkan från de enskilda 
avloppen genom utspädning. 
 
Halten total-fosfor vid provtagningspunkt 11 uppmättes till 24 µg/l och vid 
provtagningspunkt 10 nedströms uppmättes 33 µg/l, en ökning av halten med 9 
µg/l. Det går dock inte att dra slutsatsen att det endast är provtagningspunkt 11 
som påverkar halten i provtagningspunkt 10. Detta eftersom flödesmätningen 
visar att det finns ett bidragande biflöde som signifikant påverkar 
provtagningspunkt 10. Då detta biflöde mellan dessa punkter inte har 
undersökts kan några slutsatser ej dras. Någon specifik påverkansfaktor kan 
inte särskiljas utan troligtvis handlar det här bland annat om en kombination av 
utsläpp från jordbruk och registrerade enskilda avlopp. Kompletterande 
undersökningar i området bör göras dels genom att lägga till en 
provtagningspunkt i biflödet men också genom att utföra provtagningstillfällen 
vid lågvattenföring då tillförsel från enskilda avlopp sker kontinuerligt och det blir 
lättare att identifiera dessa.  
 
 
Fortsatta studier 
 
Även om två punktkällor har identifierats (Immelns och Arkelstorps 
avloppsreningsverk) i denna studie så krävs det ytterligare studier för att 
identifiera fler påverkanskällor. I fortsatta studier bör provtagningar under 
lågflödesäsong (sommarmånader) utföras för att undersöka enskilda avlopps 
påverkan. Detta på grund av att utspädning av avloppsvattnet antas vara lägre 
vilket ger ökad koncentration av kväve- och fosforhalterna i vattendraget. 
Dessutom bör antalet provtagningslokaler utökas, exempelvis vid biflödet 
mellan provtagningspunkt 10 och 11. Även om det inte går att dra några säkra 
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slutsater avseende hur stor påverkan jordbruket har i området så är enligt Bratt 
(2002) jordbruket en av de främsta påverkanskällorna till eutrofiering. 
Jordbruksaktiviteter utförs av individer som fattar sina egna beslut som berör 
vattenresurserna vilket kan jämföras med andra påverkanskällor såsom 
avloppsreningssystem vilka är lättare att upptäcka och åtgärda. Därför är det 
viktigt i fortsatta studier undersöka jordbrukets påverkan på sjön. Möjligen kan 
också oregisterad hobbyhästhållning ha en negativ påverkan genom sin 
gödselhantering och skulle kunna vara föremål för inventering av förekomst och 
tillsyn i fortsatta studier. 
 
 
Åtgärdsförslag 
 
Utöver att kommunerna bör se över Immelns och Arkelstorps 
avloppsreningsverks utsläpp så skulle det vara möjligt att anlägga en våtmark 
efter Immelns reningsverk för att uppnå ytterligare rening av utgående vatten. 
Även om det inte går att dra några säkra slutsater angående registrerade 
enskilda avlopps påverkan, så är mer än 60 % av de enskilda avloppen 
klassificerade som gula och 10 % är röda. Detta innebär att det finns en stor 
åtgärdspotential för att höja vattenkvaliteten och minska utsläpp av fosfor 
genom att dessa uppgraderas eller byts ut för att uppnå klassificeringen grön. 
Det finns föreslagna åtgärder för jordbruket i förvaltningscykel 2 
(Vatteninformationssystem Sverige u.å.) och dessa är skyddzoner längs 
vattendrag samt våtmarker för att uppnå förbättrad vattenkvalitet.  
 
Utöver åtgärdsförslag för vattendragen kan åtgärder i sjön även utföras. Enligt 
May et al. (2020) kan åtgärder som att avlägsna bottensediment, kemisk 
behandling samt luftning vara några alternativ till att restaurera eutrofierade 
sjöar. Genom att avlägsna bottensediment minskar frisättning av fosfor i 
vattenmassan. Dock så är detta en kostsam metod som lämpar sig bäst för 
mindre sjöar.  
 
 
Slutsatser 
 
Genom att åtgärda punktkällorna så kan näringstillförseln till sjön minska 
ytterligare. Dock så finns fler okända påverkanskällor i området som måste 
identifieras och åtgärdas för att komma till rätta med 
övergödningsproblematiken i sjön (Djerf 2021). De åtgärdsförslag som kan 
genomföras i sjön bör göras först när de primära punktkällorna har åtgärdats.   
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Bilagor 1 - 7                                                                                    
                Bilaga 1      
                                                                  

Tabell 1. Uträkning av EK-värde för respektive provtagningspunkt. 
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                Bilaga 2 
Tabell 2. Analysresultat för samtliga mätningar. 

 
                     
 

25-jan

Provtagningspunkter pH Konduktivitet µS/cm Temperatur °C Tot-P µg/l Tot-N mg/l Flöde l/s

1 6,1 213 4,1 34 4,5

2 6,3 152 4 23 0,7

3 6 142 1,9 63 2,5

4 6,7 123 2,2 21 2,7

5 6,4 182 3,1 25 3,7

6 6 97 2,5 14 2 24,2

7 6,5 104 1,5 16 0,9 81,4

8 6,7 147 2,3 20 2,3

9 6,6 148 2,7 32 3,4

10 7,9 332 3,4 27 5,5 110,3

11 7,5 276 3,1 25 4,2 78,6

30-jan

Provtagningspunkter pH Konduktivitet µS/cm Temperatur °C Tot-P µg/l Tot-N mg/l Flöde l/s

1 6,9 229 3,8 28 3,9

2 6,3 162 2,7 45 0,8

3 6,1 171 2,7 64 2,2

4 6,8 125 0,5 22 2,1

5 6,4 201 1 34 3,5

6 6,5 105 0,7 19 1,6 9,2

7 7,8 102 2,1 14 1,2 59,3

8 7,4 203 0,5 137 2,1

9 6,8 163 1,4 31 3

10 8 429 0,9 32 6,6 43,6

11 7,9 353 2 22 5,2 25,1

06-feb

Provtagningspunkter pH Konduktivitet µS/cm Temperatur °C Tot-P µg/l Tot-N mg/l Flöde l/s

1 6,5 247 4,5 30 3,6

2 6,8 164 2,3 30 0,8

3 5,9 204 1,6 117 2,3

4 6,6 133 0,7 27 1,6

5 6,4 217 0,7 24 2,6

6 5,8 106 0,9 26 1 3,8

7 6,5 100 0,7 12 1,3 25,1

8 7,4 165 0,3 34 1,6

9 7,8 187 0,6 26 2,5

10 7,6 479 0,4 40 7,2 19,6

11 7,1 428 1,4 26 5,9 23,2

Provtagningspunkter Höjd möh AbsF 420 nm/5 cm EK

1 17 0,35 0,54
2 41 0,375 0,48
3 49 0,375 0,19
4 35 0,288 0,63
5 32 0,15 0,47
6 69 0,238 0,68
7 68 0,25 0,94
8 9 0,25 0,59
9 9 0,313 0,57
10 18 0,188 0,51
11 35 0,175 0,62
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                Bilaga 3 
 
Tabell 3. Halter av ämnen i inkommande (orenat) samt utgående (renat) vatten 
från Immelns reningsverk för år 2017. 

Källa: Immelns reningsverk (2017). Miljörapport. Östra Göinge kommun. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 
 
                 
 

MILJÖRAPPORT    IMMELN RENINGSVERK År 2017

ANALYSRESULTAT
Datum Mätpunkt BOD 7 mg/l CoD cr mg/l Tot-P mg/l Tot-N mg/l Flöde (m3/d)

2017-01-24 INK 35 2,2 15 160
2017-03-21 INK 29 160 1,1 12 295
2017-04-18 INK 36 2,2 30 170
2017-05-30 INK 220 540 3,5 34 135
2017-07-25 INK 200 660 8,4 61 290
2017-08-23 INK 180 370 5,9 46 125
2017-10-31 INK 61 160 0,98 12 400
2017-12-13 INK 6 1,2 8,8 630

INK MAX 230 820 8,4 61
INK MIN 15 110 0,98 8,8
INK MEDEL (flödesvägt) 72 269 2,7 11,5

Inkommande mängd ton/år 7,3 5,2 0,27 2,2

2017-01-24 UTG 8 25 0,056 14 160
2017-03-21 UTG 3 20 0,018 7,7 295
2017-04-18 UTG 3 20 0,074 8,3 170
2017-05-30 UTG 5 27 0,076 14 135
2017-07-25 UTG 3 27 0,049 25 290
2017-08-23 UTG 6 36 0,24 33 125
2017-10-31 UTG 5 31 0,098 6,4 400
2017-12-13 UTG 3 22 0,076 5,8 630

UTG MAX 8,0 36 0,24 33
UTG MIN 3,0 20,0 0,018 5,8
UTG MEDEL (flödesvägt) 4,0 25,2 0,15 11,5

Utsläppsmängd ton/år 0,41 2,5 0,008 1,4

TOTALFLÖDE MEDELFLÖDE
        m3/år         m3/d

78 880 216
TOTAL
        m3/år

277
TOTAL SPECIFIK

ton/år g/m3
8,24 105

Flöde

Slam 

Fällningskemikalie



	

33 

                Bilaga 4 
 
Tabell 4. Halter av ämnen i inkommande (orenat) samt utgående (renat) vatten 
från Immelns reningsverk för år 2018. Gulmarkerade värden i tabellen avser 
högsta uppmätta värde för utgående renat avloppsvatten. 

Källa: Immelns reningsverk (2018). Miljörapport. Östra Göinge kommun. 
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Tabell 5. Halter av ämnen i inkommande (orenat) samt utgående (renat) vatten 
från Immelns reningsverk för år 2019. Gulmarkerat värde i tabellen avser 
högsta uppmätta värde för utgående renat avloppsvatten. 

 
Källa: Immelns reningsverk (2019). Miljörapport. Östra Göinge kommun. 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   

MILJÖRAPPORT    IMMELN RENINGSVERK År 2019
ANALYSRESULTAT

Datum Mätpunkt BOD 7 mg/l CoD cr mg/l Tot-P mg/l Tot-N mg/l Flöde (m3/d)
2019‐01‐21 INK 49 100 1,4 13 213
2019‐02‐28 INK 25 71 0,86 9,1 290
2019‐04‐09 INK 38 95 1,6 11 257
2019‐05‐24 INK 60 130 1,7 15 200
2019‐07‐05 INK 310 770 9,1 59 93
2019‐08‐13 INK 78 270 3,5 52 90
2019‐10‐22 INK 29 79 0,98 12 170
2019‐12‐06 INK 48 140 1,2 10 330

INK MAX 310 770 9,1 59
INK MIN 25 71 0,86 9,1
INK MEDEL (flödesvägt) 58,5 150 1,84 16,3

Inkommande mängd ton/år 4,38 8,80 0,14 1,22

2019‐01‐21 UTG 5 22 0,01 12 213
2019‐02‐28 UTG 5 <20 0,024 7,6 290
2019‐04‐09 UTG <3 <20 0,023 7 257
2019‐05‐24 UTG <3 <20 0,03 12 200
2019‐07‐05 UTG <3 33 0,2 20 93
2019‐08‐13 UTG 4 43 0,53 32 90
2019‐10‐22 UTG <3 23 0,034 14 170
2019‐12‐06 UTG 3 <20 0,0056 7,2 330

UTG MAX 5 43 0,53 32
UTG MIN <3 <20 0,0056 7,2
UTG MEDEL (flödesvägt) <3,67 <22,6 0,06 11,2

Utsläppsmängd ton/år 0,39 1,69 0,004 0,84

TOTALFLÖDE MEDELFLÖDE
        m3/år         m3/d

50 163 137
TOTAL
        m3/år

342
TOTAL SPECIFIK

m3/år ml/m3
7,00 140

Flöde

Slam 

Fällningskemikalie
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Tabell 6. Halter av ämnen i utgående renat vatten från Arkelstorps reningsverk 
år 2018. 

 
Källa: Arkelstorps reningsverk (2018). Miljörapport. Kristianstad kommun. 
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Tabell 7. Halter av ämnen i utgående renat vatten från Arkelstorps reningsverk 
år 2019. 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Källa: Arkelstorps reningsverk (2019). Miljörapport. Kristianstad kommun. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        
 
 
 
 
                                                          
 


