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Fakta 2014:20 

Trender för vattenkvaliteten i 
länets sjöar 
Halterna av näringsämnet fosfor har minskat i många av länets 
mest näringsämnesbelastade och övergödda sjöar under 18-
årsperioden 1995–2012. Vattenfärgen och totalhalterna av organiskt 
kol har däremot ökat generellt.  

Sammanfattning 
För ett någorlunda yttäckande urval av länets mindre sjöar har 
periodjämförelser utförts med avseende på halter av näringsämnen, kväve-
fosfor-kvot (N:P-kvot), totalhalter av organiskt kol (TOC), pH, alkalinitet, 
siktdjup och vattenfärg. De viktigaste slutsatserna är:  

 

• Halterna av totalfosfor har minskat i många av länets mest 
näringsämnesbelastade och övergödda sjöar under 18-årsperioden 1995–
2012, vilket avspeglar de många lyckade åtgärder som genomförts mot 
övergödningsproblemen under denna tid. Dock har trenden planat ut under 
det senaste decenniet.  

• Alkaliniteten, dvs. vattnets motståndskraft mot försurning, har ökat. Även i 
detta fall tycks trenden ha planat ut under det senaste decenniet.  

• Vattenfärgen och totalhalten av organiskt kol (TOC) har ökat, främst i sjöar 
med stor andel skog i tillrinningsområdet. Ökningen för hela perioden 1995–
2012 är inte lika tydlig som för den senaste tolvårsperioden 2001–2012.  

• Halterna av totalkväve har ökat något, främst under perioden 2001–2012. 
Bakom ökningen står sannolikt humusbundet kväve som växter inte kan 
tillgodogöra sig.  

• Kväve-fosfor-kvoten (N:P-kvoten) har ökat generellt, dock mest i sjöar med 
betydande antropogen näringsämnesbelastning från närområdet och 
avspeglar främst minskningen av totalfosfor i dessa, men även ökningen av 
totalkväve i de opåverkade sjöarna.  

• Klorofyllhalten, som anses vara ett grovt mått på växtplanktons biomassa, 
har ökat generellt under den senaste tolvårsperioden trots minskad tillgång 
på fosfor. Detta behöver inte indikera ökad växtplanktonbiomassa, utan kan 
avspegla en fysiologisk anpassning till det sämre ljusklimat som en ökad 
brunifiering (vattenfärg) resulterar i genom att mängden pigment i algerna 
ökar.  

Underlag och metoder 
Denna sammanställning bygger på bearbetningar av mätdata från ett stort antal 
undersökningar. Provtagningsfrekvens, utförande och kvalitet skiljer sig ofta åt 
mellan olika undersökningar. Under senare år har skett en ökad samordning av 
länets olika provtagningsprogram. Detta har möjliggjort en mer aktuell och 
länstäckande bild över förhållandena i länet. Det ska dock poängteras att nedan 
redovisade urval av sjöar inte är slumpmässigt. Tätortsnära sjöar och sjöar med 
höga värden för friluftslivet har undersökts i större utsträckning än sjöar i mer 
glesbefolkade delar av länet.  

Syftet med denna analys är främst att bedöma om det för ett antal utvalda 
vattenkemiska variabler finns generella länsövergripande trender för 
Stockholms läns sjöar. De variabler som ingår i analysen är pH, alkalinitet, 
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konduktivitet (vid 25° C), totalhalt av organiskt kol (TOC), vattenfärg (mätt 
som absorbans vid 420 nm på filtrerat prov), halt av totalfosfor (Ptot), halt av 
totalkväve (Ntot), kväve-fosforkvot (N:P-kvot), siktdjup och halt av klorofyll a.  

En grundläggande problematik att hantera vid en länsövergripande analys av 
förändringar i tiden hos länets sjöar är att datakvaliteten varierar stort mellan 
objekten, främst ifråga om antal mätvärden under perioden. Det är inte möjligt 
att utföra en geografiskt yttäckande trendanalys baserad på enbart objekt med 
hög provtagningsfrekvens och långa tidsserier. Den enda möjligheten att få med 
ett stort antal objekt och därmed en bättre geografisk täckning är via 
periodjämförelser.  

Fördelen med detta angreppssätt är således att ett relativt stort antal objekt kan 
inkluderas i analyserna som därmed kan få relativt stor yttäckning för vissa 
variabler. Nackdelen är att värdefull information inom respektive objekt går 
förlorad. Sjöar med långa tidsserier blir jämställda med sjöar med fåtaliga 
mätvärden och signifikansen hos enskilda objekt saknar betydelse.  

Till detta syfte är den icke-parametriska Wilcoxons rangsummetest för parade 
observationer den mest lämpade analysmetoden. Mindre lämpligt är ett t-test för 
parade observationer eftersom differenserna inte kan förväntas vara 
normalfördelade.  

För varje sjö beräknades variabelns medianvärde för två lika långa på varandra 
följande perioder. Enbart data från augusti månad har använts eftersom många 
sjöar inte har data från övriga månader och detta blir mest rättvist för variabler 
som klorofyll a och totalfosfor.  

Enbart länets småsjöar är inkluderade i denna analys. Mälaren (Norrström) och 
länets vattendrag hanteras separat. 

Analysen omfattar dessutom en kategorisering av datasetet i ”påverkade” samt 
”förhållandevis opåverkade” med avseende på antropogen belastning av 
näringsämnet fosfor.  

Analysen har utförts på två övergripande tidsperioder: 1995–2012 samt 2001–
2012. Den längre tidsperioden, som jämför medianvärden för åren 1995–2003 
med medianvärden för åren 2004–2012, genererar färre antal matchande par till 
rangsummetestet (136 sjöar) och något sämre yttäckning, men samtidigt är det 
sannolikt lättare att få grepp om de långsiktiga trenderna på grund av det större 
tidsgapet. Det totala antalet parade observationer (sjöar) från denna period är 
som mest 136 för totalfosfor och totalkväve. För övriga parametrar handlar det 
om färre observationer. Av dessa 136 sjöar har 43 bedömts vara väsentligen 
opåverkade vad gäller belastning av näringsämnen. Resten utgörs av sjöar med 
betydande näringsämnespåverkan. 

För den kortare tidsperioden (185 sjöar) förhåller det sig omvänt, dvs. större 
yttäckning men svårare att uttala sig om de långsiktiga trenderna. I detta fall 
jämförs medianvärden för åren 2001–2006 med medianvärden för åren 2007–
2012. Det totala antalet parade observationer från denna period är som mest 181 
för totalfosfor och totalkväve av totalt 185 sjöar. För övriga parametrar handlar 
det om färre observationer. Av dessa totalt 185 (181) sjöar har 55 (52) bedömts 
vara obetydligt påverkade vad gäller belastning av näringsämnen. Resten utgörs 
av sjöar med betydande näringsämnespåverkan.  
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Resultat och diskussion 

Perioden 1995–2012 
För hela urvalet (påverkade och opåverkade) fås signifikanta skillnader i 
medianvärde mellan nioårsperioderna 1995–2003 och 2004–2012 
(augustivärden) för följande vattenkemiska variabler (Tabell 1): 

Alkalinitet (ökning), konduktivitet (ökning), totalfosfor (minskning), N:P-kvot 
(ökning), TOC (ökning), vattenfärg (ökning).  

Bland sjöarna med betydande näringsämnespåverkan (Tabell 2) skiljer sig 
utfallet från hela urvalet främst i att vattenfärg inte visar en signifikant ökning 
och att totalfosfor uppvisar en mer signifikant minskning.  

Bland sjöarna med ingen eller obetydlig antropogen belastning av 
näringsämnen från närområdet (Tabell 3) skiljer sig utfallet från det totala 
urvalet främst i fråga om att totalkväve uppvisar en signifikant ökning medan 
totalfosfor tycks oförändrat.  

 
Tabell 1. Utfall av Wilcoxons rangsummetest avseende jämförelse mellan 
perioderna 1995–2003 och 2004–2012, hela urvalet. Signifikanta utfall anges 
med asterisk (***p < 0,001; **p < 0,01; *p< 0,05). Kolumnen ”Differens” anger 
medelvärdet av samtliga parvisa differenser (P2–P1), men ingår inte i testet. 

Parameter Giltigt N T Z p-värde Signifikans Differens 

pH 132 3527 0,868  0,3855 

 

0,02 

Alkalinitet 122 2040 4,059  0,0000 *** 0,07 

Konduktivitet 128 3289 1,995  0,0460 * 0,44 

TOC  87 947 3,488  0,0005 *** 0,70 

Ptot  136 2862 3,128  0,0018 ** -3,9 

Ntot 136 3710 1,806  0,0710 

 

17 

Klorofyll  91 1962 0,518  0,6041 

 

-2,8 

Siktdjup 113 2028 1,709  0,0875 

 

0,1 

N:P-kvot 136 3134 3,310  0,0009 *** 2,2 

Absorbans 89 1187 3,077  0,0021 ** 0,016 
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Tabell 2. Utfall av Wilcoxons rangsummetest avseende jämförelse mellan 
perioderna 1995–2003 och 2004–2012 bland sjöar med betydande närings-
ämnespåverkan. Signifikanta utfall anges med asterisk (***p < 0,001;  
**p < 0,01; *p< 0,05). Kolumnen ”Differens” anger medelvärdet av samtliga 
parvisa differenser (P2–P1), men ingår inte i testet. 

Parameter Giltigt N T Z p-värde Signifikans Differens 

pH 89 1579 0,747 0,4552 

 

0,01 

Alkalinitet 80 742 3,977 0,0001 *** 0,07 

Konduktivitet 86 1345 2,265 0,0235 * 0,1 

TOC  54 347 2,967 0,0030 ** 0,74 

Ptot  93 1166 3,671 0,0002 *** -6,0 

Ntot 93 1938 0,615 0,5383 

 

6 

Klorofyll  64 1011 0,194 0,8462 

 

-4,9 

Siktdjup 77 926 1,852 0,0640 

 

0,12 

N:P-kvot 93 1342 3,232 0,0012 ** 1,9 

Absorbans 63 711 1,688 0,0914 

 

0,005 

 

 
Tabell 3. Utfall av Wilcoxons rangsummetest avseende jämförelse mellan 
perioderna 1995–2003 och 2004–2012 bland sjöar med ingen eller obetydlig 
påverkan med avseende på fosfor. Signifikanta utfall anges med asterisk (***p 
< 0,001; **p < 0,01; *p< 0,05). Kolumnen ”Differens” anger medelvärdet av 
samtliga parvisa differenser (P2–P1), men ingår inte i testet. 

Parameter Giltigt N T Z p-värde Signifikans Differens 

pH 43 387 0,564 0,5730 

 

0,05 

Alkalinitet 42 362 0,894 0,3713 

 

0,05 

Konduktivitet 42 405 0,588 0,5568 

 

1,13 

TOC  33 157 1,783 0,0745 

 

0,63 

Ptot  43 294 1,109 0,2672 

 

0,8 

Ntot 43 259 2,590 0,0096 ** 40 

Klorofyll  27 129 1,441 0,1494 

 

2,0 

Siktdjup 36 212 0,432 0,6658 

 

0,05 

N:P-kvot 43 347 1,521 0,1281 

 

2,7 

Absorbans 26 60 2,933 0,0034 ** 0,041 
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Perioden 2001–2012 
För hela urvalet (påverkade och opåverkade) fås signifikanta skillnader i 
medianvärde mellan sexårsperioderna 2001–2006 och 2007–2012 
(augustivärden) för följande vattenkemiska variabler: totalhalten av organiskt 
kol (TOC), vattenfärg (mätt som absorbans vid 420 nm på filtrerat prov), 
kväve-fosforkvoten (N:P-kvot), halten av totalkväve (Ntot) och halten av 
klorofyll a (Tabell 4).  

De generella förändringar av vattenkemin som skett under tolvårsperioden 
2001–2012 är således mest uppenbara i fråga om en ökning av TOC, total-
kväve, klorofyll och vattenfärg. Anmärkningsvärt är att halterna av totalfosfor 
(Ptot) inte uppvisar någon signifikant skillnad mellan perioderna. Att N:P-
kvoten ökar beror främst på ökningen av totalkväve. Samtidigt finns bland sjöar 
med betydande näringsämnespåverkan (Tabell 5) en svag indikation på 
minskande totalfosforhalt, men detta är inte signifikant på 5 % signifikansnivån. 
Noterbart är att även sjöar med ingen eller obetydlig antropogen belastning av 
näringsämnen från närområdet uppvisar en tendens till ökning med avseende på 
totalkväve medan halten av totalfosfor tycks ligga oförändrad (Tabell 6). Det 
ligger nära till hands att anta att haltökningen av totalkväve hänger samman 
med ökningen av TOC och vattenfärg och kan möjligen relateras till effekter av 
minskat försurningstryck och/eller långsiktiga klimatförändringar.  
 

Tabell 4. Utfall av Wilcoxons rangsummetest avseende jämförelse mellan 
perioderna 2001–2006 och 2007–2012, hela urvalet. Signifikanta utfall anges 
med asterisk (***p < 0,001; **p < 0,01; *p< 0,05). Kolumnen ”Differens” anger 
medelvärdet av samtliga parvisa differenser (P2–P1), men ingår inte i testet. 

Parameter Giltigt N T Z p-värde Signifik. Differens 

pH 175 6953 0,489 0,6246 

 

0,01 

Alkalinitet 162 5289 1,842 0,0655 

 

0,03 

Konduktivitet 173 6137 1,992 0,0464 * 1,09 

TOC  134 1474 6,468 0,0000 *** 1,20 

Ptot  181 6805 1,092 0,2748 

 

-1,4 

Ntot 181 3996 5,928 0,0000 *** 74 

Klorofyll  146 3344 3,949 0,0001 *** 2,5 

Siktdjup 157 5954 0,024 0,9806 

 

0,01 

N:P-kvot 181 4684 5,031 0,0000 *** 3,1 

Absorbans 128 2112 4,083 0,0000 *** 0,015 
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Tabell 5. Utfall av Wilcoxons rangsummetest avseende jämförelse mellan 
perioderna 2001–2006 och 2007–2012 bland sjöar med betydande närings-
ämnespåverkan. Signifikanta utfall anges med asterisk (***p < 0,001; **p < 
0,01; *p< 0,05). Kolumnen ”Differens” anger medelvärdet av samtliga parvisa 
differenser (P2–P1), men ingår inte i testet. 

Parameter Giltigt N T Z p-värde Signifikans Differens 

pH 123 3589 0,107 0,9145 

 

-0,01 

Alkalinitet 110 2275 2,048 0,0406 * 0,04 

Konduktivitet 121 3035 1,558 0,1192 

 

1,39 

TOC  91 601 5,646 0,0000 *** 1,17 

Ptot  129 3414 1,698 0,0895 

 

-2,4 

Ntot 129 2252 4,463 0,0000 *** 73 

Klorofyll  104 1760 3,146 0,0017 ** 2,5 

Siktdjup 109 2746 0,605 0,5449 

 

-0,05 

N:P-kvot 129 2271 4,517 0,0000 *** 3,1 

Absorbans 93 1249 2,676 0,0074 ** 0,007 

 

 
Tabell 6. Utfall av Wilcoxons rangsummetest avseende jämförelse mellan 
perioderna 2001–2006 och 2007–2012 bland sjöar med ingen eller obetydlig 
påverkan med avseende på fosfor. Signifikanta utfall anges med asterisk (***p 
< 0,001; **p < 0,01; *p< 0,05). Kolumnen ”Differens” anger medelvärdet av 
samtliga parvisa differenser (P2–P1), men ingår inte i testet. 

Parameter Giltigt N T Z p-värde Signifikans Differens 

pH 52 532 1,023 0,3062 

 

0,07 

Alkalinitet 52 660 0,028 0,9776 

 

0,03 

Konduktivitet 52 472 1,981 0,0476 * 0,4 

TOC  43 190 3,270 0,0011 ** 1,25 

Ptot  52 425 1,044 0,2964 

 

1,1 

Ntot 52 234 4,148 0,0000 *** 75 

Klorofyll  42 280 2,144 0,0320 * 2,4 

Siktdjup 48 449 1,005 0,3148 

 

0,13 

N:P-kvot 52 442 2,249 0,0245 * 3,2 

Absorbans 35 123 3,145 0,0017 ** 0,035 
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Slutsatser och diskussion 
Halterna av totalfosfor har minskat i många av länets näringsämnesbelastade 
sjöar under 18-årsperioden 1995–2012, vilket avspeglar de många lyckade 
åtgärder som genomförts mot övergödningsproblemen under denna tid. Dock 
har trenden planat ut under det senaste decenniet så att inga signifikanta 
skillnader i medianvärden fås mellan perioderna 2001–2006 och 2007–2012.  

Alkaliniteten, dvs. vattnets motståndskraft mot försurning, har ökat signifikant 
under 18-årsperioden 1995–2012. Även i detta fall tycks trenden ha planat ut 
under det senaste decenniet. Orsaken till den ökade alkaliniteten är ett minskat 
atmosfäriskt nedfall av sura svavelföreningar.  

Halterna av TOC har ökat, men ökningen för hela perioden 1995–2012 är inte 
lika tydlig som för perioden 2001–2012.  

Vattenfärgen har ökat, främst i sjöar med obetydlig näringsämnespåverkan 
(vilket avspeglar dominansen av skog i tillrinningsområdet hos dessa sjöar). 
Mönstret är detsamma som för TOC i det att ökningen för hela perioden 1995–
2012 inte är lika tydlig som för den senaste tolvårsperioden. Från vattendrag 
med långa tidsserier är det känt att halterna av TOC och vattenfärg samvarierar, 
i synnerhet i skogsdominerade avrinningsområden. Detta tyder på att det främst 
är ökning av humusämnen som bidrar till ökningen av TOC och inte en ökad 
primärproduktion. Ökningen kan möjligen relateras till effekter av minskat 
försurningstryck och/eller långsiktiga klimatförändringar. Ett ökat pH i marken 
innebär att humusämnena binder svagare till partiklar och därför lättare sköljs ut 
i vattnet. Högre temperatur innebär snabbare nedbrytning av organiska ämnen i 
marken och därmed ökad produktion av humusämnen, samtidigt som ökad 
nederbörd innebär en ökad utlakning av dessa ämnen.  

Halterna av totalkväve uppvisar en liten ökning, främst under perioden 2001–
2012. Inom urvalet som avser hela perioden 1995–2012 är det enbart kategorin 
”obetydlig påverkan” som uppvisar signifikant ökning. Denna haltökning kan 
vara generell, men maskeras sannolikt i viss mån av stor variation i de 
påverkade sjöarna. Ökningen i sig är mycket liten, men kan vara kopplad till 
ökningen av TOC och vattenfärg. Det finns ett påtagligt överlapp i det geo-
grafiska mönstret avseende förändringar i totalkväve (Fig. 1) och TOC  
(Fig. 2). Det troliga är att humusbundet kväve har ökat i och med ökningen av 
TOC och vattenfärg. Detta är organiska kväveformer som inte kan tas upp av 
växtplankton och har därför ingen direkt effekt på primärproduktionen.  

N:P-kvoten har ökat, mest i de påverkade sjöarna och avspeglar främst 
minskningen av totalfosfor i de påverkade sjöarna, men även ökningen av 
totalkväve i de opåverkade sjöarna.  

Klorofyllhalten, som anses vara ett grovt mått på växtplanktons biomassa,  
har ökat generellt under den senaste tolvårsperioden trots minskad tillgång på 
fosfor. Detta behöver inte indikera att biomassan hos växtplankton har ökat, 
utan kan avspegla en fysiologisk anpassning till det sämre ljusklimat som en 
ökad brunifiering (vattenfärg) resulterar i genom att mängden pigment i algerna 
ökar. Resultatet är inte att betrakta som helt säkerställt då urvalet från perioden 
1995–2012 inte pekar på någon ökning.  
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Figur 1. Geografisk utbredning av 181 sjöar som jämförts med avseende på 
medianvärden av totalkvävehalt från perioderna 2001–2006 och 2007–2012. 
I detta exempel ges differensen i medianvärde för totalkväve mellan den senare 
och den föregående perioden uttryckt i procentuell förändring relativt den 
föregående perioden. 
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Figur 2. Geografisk utbredning av 134 sjöar som jämförts med avseende på 
medianvärden av totalhalten organiskt kol (TOC) från perioderna 2001–2006 
och 2007–2012. I detta exempel ges differensen i medianvärde för halten  
TOC mellan den senare och den föregående perioden uttryckt i procentuell 
förändring relativt den föregående perioden. 
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