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Sammanfattande bedömning 

Försurningen utgör det största hotet mot vat1enkvaliteten i länet. Ändå är bara mindre än 
l% av länets sjöar så sura att försurningseffekter i fmm av skador på sjöns växt- och 
djurliv riskerar att uppstå. Hela 95% av sjöarna har istället en mycket god buffertkapacitet 
Drygt 15% av sjöarna är dock kalkade, vilk,et bidrar till det goda surhetstillståndet i länets 
sjöar. Det finns tydliga geografiska variatio.rter i sjöarnas surhetstillstånd inom länet. 
Sjöarna i länets västra och norra del är till en stötTe del jonsvaga och har en sämre syra
neutraliserande förrnåga än genomsmttssjön. Det gör dem också mer känsliga för 
miljöstörningar än de jonstarka kustnära sj6ama eller sjöarna belägna i länets södra 
kalkrika områden. 

Sjöarnas innehåll av näringsämnen är ö1vervägande lågt. Ett näringsfattigt tillstånd är 
dock normalt för regionen eftersom jordam:a i länet huvudsakligen består av näringsfattig 
morän. Endast l% av sjöarna visar så höga halter av näringsämnen att de kan anses vara 
överbelastade av näringsämnen från omgivningarna. Den geografiska variationen i sjöarnas 

. näringstillstånd följer i stort variationen för sjöarnas surhetstillstånd. Sjöarna i länets västra 
och norra del är generellt mer näringsfattiga, medan de kustnära sjöarna och sjöarna i länets 
södra del är mer näringsrika. 

Metallhaltema i sjöarna är generellt mycket låga. För en mindre del av sjöarna (< l 0%) 
är halterna av vissa metaller något förhöjda, men de är fattfarande låga. Måttligt höga zink
och blyhalter förekommer dock i sjöar belägna i närheten av större punktkällor. 

Inledning 

Dagens miljöövervakning är väl samordnad både regionalt, nationellt och intemationellt. 
På riksnivå undersöks för närvarande svenska sjöars och vattendrags_ vattenkvalitet vart 
femte år. Den senaste s k Riksinventeringlm av sjöar och vattendrag gjordes 1995 och 
samordnades då med övriga nordiska länder samt med Ryssland (Karelen och Kolahalvön), 
Skottland och Wales. l Sverige omfattade i)[lventeringen över 4000 sjöar. 

En sjös vattenkemi återspeglar en sjös miljöpåverkan. Ofta är sjöars vattenkvalitet 
kopplad till flera samverkande miljöhot som t ex försurning, övergödning eller förhöjda 
metallhalter. För att i tid kunna registrera miljöförändringar och hur de utvecklas är det 
viktigt att sjöars och vattendrags miUötillstånd övervakas, dvs. att tillstånd, trender och 
effekter i vattenkvaliteten följs. Syftet medl den här rapporten är att beskriva, värdera och 
jnformera om miljötillståndet i Gävleborgs sjöar. 

Riksinventeringarna ger på statistisk gmnd en god uppfattning om hur tillståndet i 
sjöar och vattendrag varierår över landets yta. Resultaten från dessa riksomfattande 
undersökningar är med andra ord tillräcklig~t noggranna för att avgöra omfattningen av ett 
miljöproblem och ange var i landet det finnts. En tillståndsbeskrivning av ett stort antal 
sjöar som är slumpmässigt spridda över ett geografiskt område ger också möjlighet att följa 
upp fastlagda miljömål, eller att utforma nya åtgärdsprogram för olika miljöhot om det 
visar sig nödvändigt 

Gävleborgs landskap 

Gävleborg är i huvudsak ett skogslän. Omkring 80% av länets yta täcks idag av skog som 
är helt dominerad av bartiräd. Annars finns ganska tydliga naturgeografiska skillnader 
inom länet, särskilt mellan Gästrikland och. Hälsingland. Gästrikland är relativt flackt 
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förutom de västliga delarna, medan landskapet i Hälsingland uppvisar betydligt större 
variation i form av bergshöjd_er och dalgångar. Klimat och markförhållanden gör att många 
av länets sjöar och vattendrag är känsliga för mHjöpåverkan. 

Metod il{ 

Urval av sjöar 

I Gävleborgs län finns 3439 sjöar som har en yta stöne än 0,01 k.m2
• Av dessa sjöar (yta 

>0,04 lun2
) ingick 258 i riksinventering~en 1995 (Bilaga 1). Urvalet av sjöar gjordes 

slumpvis, men propotiionsenligt mellan olika storleksklasser av sjöar. Svenska sjöar stöne 
än O.Ollun2 finns upptagna i Svenskt sjjöregister (SMHI 1997) där de är storleksbedömda i 
fem klasser. Från dessa fem storleksklasser (0,01-0,1; 0,1-1 ; 1-10; 10-100 och >100 km2

) 

valdes sjöar slumpvis så att proportionerna mellan antalet provtagna sjöar i klasserna skulle 
bli l: l :4:8 och i den största storleksklassen ingick alla sjöar (Persson och Wilander 1998). 
Det nationella urvalet motsvarade 222 sjöar i Gävleborgs län. Länsstyrelsen Gävleborg 
valde dessutom att utöka de på riksnivå valda sjöarna med ytterligare 36 slumpvis valda 
sjöar. 

Tabell/. Antal provtagna sjöar för vattenkemi samt det totala antalet sjöar i länet fördelade på storleksklass. 

Antal storleksklass Totalt 

O 04-0 l km2 o 01-1 km2 1-10 km2 10-100 km2 >100 km2 

Totalt 927 1002 200 19 2H8 
Provtagna 79 93 75 11 258 
% provtagna 9 9 38 58 12 

Provtagning och analys 

Både insamling och analys av vattenprover skedde enligt metoder som garanterar kvalitet. 
Provtagningen utfördes i oktober 1995 från helikopter på 0,5-1 m vattendjup vid sjöns 
mittpunkt. Riksinventeringen utfördes ii oktober för att det inom miljöövervakning anses 
lämpligt att i huvudsak följa parametraJr av betydelse för försurning. 

De allmänna vattenkemiska analyserna omfattade: 
• Absorbans (fårgstyrka vid 429 nrn, efter filtrering) 
• pH-värde 
• Konduktivitet (elektrisk ledningsförmåga) 
• Jonsammansättning, positivajoner (kalcium, magnesium, natrium, kalium) 
• Jonsammansättning, negativajoner ( alkalinitet eller aciditet, sulfat, klorid) 
• Växtnäringsämnen (ammonium, nitrit+nitrat, totalkväve, totalfosfor) 
• TOC (organiskt bundet kol) 
· Kisel 

De metaller som analyserades var: 
• Järn, mangan 
• Aluminiumfraktioner (totalaluminium, reaktivt morromert aluminium, uppdelat i 
labilt aluminium (toxiskt) och stabilt aluminium) 
• Spårmetaller (koppar, zink, bly, kadmium, krom, kobolt, nickel, arsenik, vanadin) 

' 
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Merparten av vattenanalyserna, dvs. analyserna av de allmänna vattenkemiska para
metrarna och av spårmetallerna, utfördes av Institutionen för miljöanalys vid Sveriges 
Lantbruksuniversitet (SLU). Analysen av aluminiumfraktioner utfördes av Institutet för 
tillämpad miljökemi vid Stockholms universitet. 

Utvärdering 

Denna rapport beslcriver tillståndet i Gävleborgs sjöar 1995. Tillståndet beskrivs utifrån 
Naturvårdsverkets Bedömningsgrunder för miljökvalitet-Sjöar och vattendrag 1999 
(Rapport 4913). 

Tabell 2. Klassificering av vattenkemi enligt Naturvårdsverkets Bedömningsgrunder för miljökvalitet-Sjöar 
och vattendrag 1999 (Rapport 4913). Klassificering av tillstånd görs i fem klasser. 

Aspekt Tillståndsklass 
1 2 3 4 5 

Näringstillstånd 
Total-P ).Jg/1 s, 7,5 12,5-25 25 - 50 50-100 > 100 
T otal-N )J g/l s, 300 300-625 625-1250 1250-5000 > 5000 

N/P-kvot ~ 30 15-30 10 - 15 5- 10 <5 

Syretärande ämnen 
Org. mtrl. TOG mg/l 5.4 4-8 8 -12 12- 16 > '16 
Syrehalt mg 02/l '?.7 5-7 3-5 1 - 3 5. .1 

Ljusförhållanden 
Färgtal mg PUI ~10 10-25 25-60 60- 100 > 100 

Surhetstilistånd 
ANC* mekv/1 > 0,1 0,05-0,1 0,02-0,05 0,00-0,02 s, 0,00 

Alkalinitet mekv/1 >0,20 O, 10-0,20 0,05-0,19 0,02-0,05 s, 0,02 
pH >6,8 6,5-6,8 6,2-6,5 5,6-6,2 ~ 5,6 

Metaller J.lg/1 
C u ~o.s 0,5-3 3-9 9-45 > 45 

Z n ~5 5-20 20-60 60-300 > 300 

Cd s, 0,01 0,01-0,1 0,1-0,3 0,3- 1,5 > 1,5 

P b ~0.2 0,2- 1 1 - 3 3-15 > 15 

C r ~ 0.3 0,3-5 5- 15 15-75 > 75 

Ni 5.0,7 0,7- 15 15-45 45-225 > 225 

As ~ 0,4 0,4-5 5-15 15-75 > 75 

* Bedömning av surhetstillståndet utgående från ANC (syraneutraliserande förmåga) ingår inte i 
Bedömningsgrunder för sjöar och vattendrag (1999). J denna rapport används en klassindelning föreslagen 
av Torgny Wiederholm, SLU Miljödata. 

Bedömningsgrundernas rekommendationer att ett" säsongsmedelvärde (maj-oktober) under 
ett år baserat på månatliga mätningar i epilimnion" i många fall ska ligga till grund för 
t illståndsbeskrivningen uppfylls dock inte, utan tillståndet för samtliga parametrar bedöms 
från en provtagning i ytvatten (0,5 m) i oktober. Omgivningsinformation för de provtagna 
sjöarna har datalagts i den mån de ft.mnits tillgängliga. Fullständiga uppgifter finns med 
andra ord inte för samtliga sjöar. Försök görs dock att bedöma orsakerna till de vatten
kemiska tillstånden. Omvärldsfaktorer, såsom naturgeografisk belägenhet, mark
användning och påverkan av punktkällor i tillrinningsområdet, eller direkt i sjön, samt 
eventuell kalkpåverkan tas i beaktande. 
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Statistiskt har datamaterialet utvärderats med hjälp av SPSS för Windows. Generellt 
används medianvärde (istället för mede:lvärde) vid redovisningen av typiska värden av de 
olika variabler som beskriver tillståndet i länets sjöar (Bilaga 2, 3 och 4). Medianvärden 
har använts för att minska inflytandet av sjöar med extremt höga eller låga halter av de 
aktuella parametrarna. Variansanalys (ANOVA) har använts vid utvärdering av geografiska 
skillnader inom länet. Länet delades in i 5 regioner från väst till öst samt i 4 regioner från 
norr till söder (Bilaga 5). För att åskådliggöra miljötillståndet i olika delar av länet 
presenteras resultaten så långt det är möjligt i kartform. 

Sjöarnas näringstillstånd 

Kväve och fasfoT ät de näringsämnen som normalt finns i begränsad mängd i förhållande 
till organismers behov. Det är därmed dessa ämnen som främst begränsar organismernas 
tillväxt och förökning i sjöar. Ibland kan även kol vara begränsande om sjön har en svag 
buffertförmåga. Vanligtvis är dock tillgången på kol inte begränsande alls, möjligen under 
korta perioder när tillgången på kväve ()ch fosfor är mycket stor. Spårämnen (metaller) kan 
vara begränsande för tillväxt, men bara i sällsynta falf och då i näringsfattiga sjöar. 

I sjöar och vattendrag är fosfor vamligen det mest begränsande näringsämnet eftersom 
källorna för fosfor är fåne än för kväve. Fosfor förekommer t ex inte i atmosfåren som 
kväve gör. Den mest lättillgängliga fonnen av fosfor (fosfatfosfor, PO/"), är också kemiskt 
mycket reaktiv och binds lätt till olika komplex i vattnet vilket resulterar i att sedimenten i 
större utsträckning fungerar som en falla för fosfor än för kväve. Tillgången av dessa 
ämnen blir dätmed begränsad för organismer som l~ver i den fria vattenmassan. I vissa 
riktigt näringsrika vatten med mycket höga fosforhalter kan dock istället kvävetillgången 
vara begränsande. 

Kvoten mellan totalkväve och tota!lfosfor (N/P) ger ett måttpå vilket av dessa 
näringsämnen som är begränsande. Ju högre kvoten är, desto större är underskottet av 
fosfor i det undersökta vattnet. Näringsfattiga sjöar har därför vanligen högre N/P-kvoter 
än näi'ingsrika sjöar. Förhållandet mellan kväve och fosfor tenderar dock att ändras när 
näringstillgången, eller hela sjöns näringsstatus, ändras. En förändring mot ett mer 
näringsrikt tillstånd, medför en förändring från fosforbegränsning i näringsfattiga och 
måttligt näringsrika stadier till kvävebegränsning i näringsrika stadier. Kväve/fosforkvoten 
indikerar dänned också i vilka vatten d'et främst föreligger risk för massutveckling av 
kvävefixerande cyanobakterier ("blågröna alger"). Cyanobakterier bildar ofta 
massförekomster i näringsrika vatten, dlvs. i vatten där kväve är det begränsande 
näringsämnet och N/P-kvoten är låg. Det är dock värt att observera att N/P-kvoten kan vara 
låg även då totalfosforhalten är låg. Massförekomst av planktiska (frilevande) 
kvävefixerande alger uppträder således inte alltid vid låga N/P-kvoter. 

Indikatorer på näringstillståndet 

Näringstillståndet, eller trofinivån, vätderas i Bedömningsgrunder (1999) från sjöns 
totalfosforhalt, totalkvävehalt och kvotten mellan totalkväve och totalfosfor. Kvoten mellan 
totalkväve och totalfosfor ska enligt Bedömningsgrunderna grundas på mätningar utförda 
t.mder perioden juni-september. Riksinvente1ingen utfördes emelle1iid i oktober, men en 
bedömning görs ändå från tillgängliga Jresultat. Läsaren bör dock vara medveten om att de 
redovisade kvoterna kan vara något högre än vad de skulle ha varit om provtagning skett 
under rekommenderad tidsperiod. Kväve/fosforkvoter tenderar att vara lägre under 
produktionssäsongen än under vintertid (Welch och Lindell 1992). 
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Fosfor 

Halterna av totalfosfor i Gävleborgs sjöar visar, med få undantag, att sjöarna är relativt 
opåverkade av övergödning. Koncentrationen av totalfosfor i länets sjöar varierar mellan 4 
och 71 j..lg L" 1 med ett mediafl;värde på 11 11g L"1

• Totalfosforhalten i Gävleborgs sjöar är 
därmed i medeltal exakt det samma som riksgenomsnittet. Fle11alet av länets sjöar (67%) 
har därmed mycket låga tilllåga halter av totalfosfor och kan klassas som näringsfattiga 
(oligot:rofa). De sjöar som har totalfosforhalter lägre än 6 J.tg L"1 btukar ibland kallas 
ultraoligotrofa. Ca 2% av sjöarna i länet visar sig vara ultraoligotrofa. 

Ungefår 27% av sjöarna visar måttligt höga halter av totalfosfor och kan klassas som 
mesotrofa, medan endast 8% kan räknas somnäringsrika (eutrofa). Av de näringsrika 
sjöarna har ca 5% vad man brukar kalla höga totalfosforhalter och mindre än l% uppvisar 
mycket höga halter. Ingen sjö i länet är extremt belastad av fosfor. Mot bakgrund av länets 
geografiska belägenhet och de övervägande näringsfattiga jordarna, är näringsfattiga sjöar 
en naturlig och förväntad del av landskapet. 

Geografisk variation 

De högsta totalfosforhalterna visar sjöar belägna i länets kustnära delar eller belägna i 
områden där jordarna domineras av näringsrika leror (Figur 1). Sjöar med relativt högre 
totalfosforhalter är därmed huvudsakligen belägna under högsta kustlinjen (HK). Högsta 
kusUinjen är den nivå på land dit havet som högst har nått tmder, eller efter, den senaste 
istiden. I områden belägna under högsta kustlinjen förekommer därför avlagringar i fonn 
av näringsrika marina sediment (leror) som gytmar näringshalten i sjöarna. 
Totalfosforhalterna i sjöar belägna tmder HK skiljer sig signifikant från sjöar belägna i 
länets inre delar. I medeltal är halterna ca 30% högre. Totalfosforhalterna är också 
signifikant högre i sjöar belägna i länets södra del jämfört med mer nordligt belägna vatten. 
I södra länet är jordarna kalkrika och även till stor del mer organiska, vilket tillsammans 
med läget under HK gynnar sjöarnas näringshalt _ 

Den högsta koncentrationen av totalfosfor visar sjön Innebytjämen, belägen nordost 
om Bollnäs. Halten av totalfosfor är mycket hög jämfört med genomsnittshaltema i länet, 
vilket antyder att sjön är belastad från en närbelägen punktkälla. Även ~j ön storpussen på 
Lövgrund i Gävlebukten visar en mycket hög halt av total fosfor. storpussen är dock 
opåverkad och naturligt näringsrik. 

De mest näringsfattiga sjöarna är huvudsakligen belägna i länets nordvästligaste del , 
främst i västra Ljusdals kommun samt i gränstrakterna mellan Ljusdals och Ovanåkers 
kommuner. Jordarna i denna del av länet är naturligt mycket tunna och näringsfattiga, 
vilket speglas som ett lågt näringstillstånd hos sjöarna. 

Variation mellan sjöars storleksklasser 

Inga skillnader i medianvärde för totalfosfor finns mellan de olika storleksklasserna av 
sjöar. Samtliga klasser visar ett medianvärde på ca 11 ~J.g L·1

• Däremot är spridningen av 
totalfosforhalter betydligt större bland de mindre sjöarna. Intervallet sträcker sig från 5 till 
över 70 ~J.g totalfosfor L" 1 för de minsta sjöarna (0,04-0, l km1

), medan intervallet endast 
sträcker sig mellan 5 och 14 J.lg totalfosfor L·' för de största sjöarna ( 10-100 km2

). 

Visserligen är de stora sjöarna betydligt fårre än de små och spridningen av värden blir då 
naturligt mindre. Generellt är dock spridningen av värden normalt större bland mindre 
sjöar eftersom olika förhållanden i tillrinningsområdet tydligare återspeglar sig i en liten 
sjös vattenkvalitet än i en stor sjös vattenkvalitet Genomflödeshastigheten av vatten från 
tillrinningsområdet är vanligen snabbare i en mindre sjö och markvattnets kemi får därmed 
också stöne inflytande på sjöns vattenkvalitet 
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Kväve 

Koncentrationen av totalkväve i länets sjöar varierar mellan 145 och 1630 llg L'' med ett 
medianvärde på 564 ).lg L·1• Medianvärdet för G·ävJeborgs sjöar är därmed högre än 
riksgenomsnittet (407 ~Lg L''). Kvävehalterna i länets vatten är till största delen (51%) 
måttligt höga, medan de i 36% av vattnen är höga. Mycket höga kvävehalter finns endast i 
drygt 4% av sjöarna och inga sjöar v isar extremt höga halter av totalkväve. I 9% av sjöarna 
är halterna låga. 

Relativt höga koncentrationer av totalkväve är att förvänta i Gävleborgs vatten 
eftersom landskapet är dominerat av skog. Sjöar belägna i ett skogrikt avrinningsområde 
f'ar normalt ett stort tillskott av kväverikt humusmaterial (delvis nedbrutet organiskt 
material) med tillrinnande vatten. Den största delen av kvävet i Gävleborgs vatten består 
också av organiskt bundet kväve. Halterna av organiskt kväve varierar mellan 66 och 1619 
Jlg t·' med ett medianvärde på 516Jlg L'1. I genomsnitt utgör det organiskt bundna kvävet 
93% av den totala kvävehalten i vattnen. Koncentrationen av biologiskt mer lättillgängligt 
kväve, t ex nitrat, är däremot genomgående låg i länets vatten. I näringsfattiga vatten 
förbrukas tillgängligt nitrat vanligen snabbt av plankton och högre vattenvä-'<ter. 

Sjön Storpussen, belägen på ön Lövgrund i Gävlebukten, avviker dock kraftigt från det 
generella mönstret vad gäller fördelningen mellan de olika kvävefralctionerna. Endast 4% 
av kvävet i storpussen är organiskt bundet. Istället utgörs 95% av kvävet av nitratkväve 
(N03• +NOt). Storpussen är grundvattenpåverkad och naturligt näringsrik. 

Ä ven Lill-Gösken, belägen söder om Ho fors, avviker vad gäller fördelningen mellan 
organiskt och oorganiskt kväve. I Lill-Gösken utgörs dock den oorganiska fral<tionen 
främst av ammoniumkväve (44%) och inte nitratkväve som i Storpussen. Sammanlagt 
utgör det oorganiska kvävet 54%. Höga ammoniumhalter förekommer som regel endast i 
vatten med syrebrist eller i mycket näringsrika vatten där syretäringen är stor. Lili-Gösken 
är recipient till Hofors och sjöns tillstånd övervakas kontinuerligt i den samordnade 
recipientkohtrollen. Att Lili-Gösken är näringsbelastad är alltså känt sedan tidigare. 

Geografisk vm;iation 

Den geografi~ka variationen av totalkvävehalter i länets vatten fö ljer samma mönster som 
beskrivits för totalfosfor. De högsta totalkvävehalterna har länets kustnära sjöar (Figur 2). 
Kvävehaltema i dessa sjöar är s ignifikant högre än totalkvävehalterna i sjöar belägna i 
länets .västliga delar. Generellt höga totalkvävehalter finner man också i sjöar belägna i 
länets södra del (Hofors, Sandvikens och Gävle kommun). Även halterna av ammonium
och nitratkväve är signifikant högre i länets södra del än i den norra. De lägsta total
kvävehalterna visar sjöar belägna i den nordvästra delen av länet, huvudsakligen i Ljusdals 
kommun. 

Variation mellan sjöars storleksklasser 

De större sjöarna i länet (l 0-100 km2
) har genereJJt en mindre andel organiskt kväve än 

små sjöar, men spridningen är stor. I de större sjöarna kan man dock förvänta att 
humusinslaget får mindre betydelse, huvudsakligen på grund av sjöarnas längre 
omsättningstid. En lång omsättningstid gör att interna processer i sjön får tid att verka. 
Förändringar i tillrinnande vattendrags kemi , årstidsbundna eller orsakade av t ex förändrad 
markanvändning i tillrinningsområdet, påverkar därför inte heller vatten-kvaliteten lika 
mycket i en stor sjö som i en mindre sjö där inflytandet av omgivningen är mer påtagligt. 
Visserligen finns flera andra viktiga faktorer som har betydelse för hur en sjö reagerar på 
inflödet av ämnen från omgivningen, men omsättningstiden är dock den viktigaste enstaka 
faktorn för hur fysiska processer i sjöar fungerar. 
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Näringstillständet i Gävleborgs sjöar, 
oktober 1995 

Totalfosfor 

Tillstånd, totalfosforhalt (IJg/1) 
<> L!ga halter 

~ Mättligt höga halter 

, Höga halter 

+ Mycket höga halter 

Omr3den med lerjordar 

-- Högsta kustlinjen (HK) 

. - ·~ 
~ 

" ) 

.... .... ~ 

• 

Figur l. Totalfosforhalter (pg/l) i Gävleborgs sjöar (0,5 m), oktober 1995. 
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Klassindelning enligt NV Bedömningsgrunder för sjöar och vattendrag 1999 (se Tabell 2). 



Näringstillständet i Gävleborgs sjöar, 
oktober 1995 

Totalkväve 

~ 

o 
-- <~ (LO 
<J' ..... ~;- -, -

<> ~ ~ 
~~ 

~l>-- .<> 

._r o 
..) 

'-. 

<) 

) ~<? , 
o "' ~~ 

Tillstånd, totalkvävehalt (tJg/ 1) 
<> läga halter 

~ Mättligt höga halter 

(;, Höga halter 

+ Mycket höga halter 

Omräden med lerjordar 

Högsta kustlinjen (HK) 

<> ~<> ~ 

- . • 

<> 
~<A-

8 
o<> 

<> 

l <O~ 

~ (', • • • 

• 
() 

o 
o 

~ 

Figur 2. Totalkvävehalter (pgll) i Gävleborgs sjöar (0,5 m), oktober 1995. 
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Klassindelning enligt NV Bedömningsgrunder för sjöar och vattendrag 1999 (se Tabell 2). 



K v~'ivefosforkvot 

Kvävefosforkvoten i länets sjöar varierar mellan l l och 326 med ett medianvärde på 48. 
Riksgenomsnittet för N/P-kvoten var 41. Det betyder att N/P-kvoten för Gävleborgs sjöar i 
stort ligger på samma nivå som riksgenomsnittet. Majoriteten (86%) av länets undersökta 
sjöar uppvisar därmed ett kväveöverskott, dys. kvävefosforkvoten är stöne än 30. 

Omkring 12% av sjöarna uppvisar vad man kallar för en kvtivefosforbalans. Endast 
hos 2% av den undersökta sjöpopulationen är massförekomst av cyanobakterier sannolik I 
dessa sjöar är ändå kväveunderskottet bara 1nåttligt. Inte någon sjö i länet har så låg N/P
kvot att kväve generellt kan anses vara det begränsande ämnet för produktion och där 
massutveckling av cyanobakterier är mycket sannolik eller trolig. 

En sjö i västra Ljusdals kommun (Mellan-Hällsjön) uppvisar en extremt hög N/P-kvot. 
Sjön har en mycket hög halt av totalkväve ( 1630 11g L" 1

) medan halten av totalfosfor är 
mycket låg (5 jlg 1·1

). 

Geografisk variation 

Geografiskt följer värdena på N/P-kvoterna mönstret som beskrivits under avsnitten för 
fosfor respektive kväve. Kvävefosforkvotema är således generellt lägre i kustnära regioner 
samt i södra delen av länet, dvs. i relativt näringsrika områden. 

Variation mellan sjöars storleksklasser 

Precis som för totalfosfor och totalkväve föreligger inte någon skillnad i N/P-kvot mellan 
de olika storleksldasserna av sjöar. I genomsnitt ligger kvoten strax under 50 för samtliga 
klasser. 

Kisel 

Kisel, ett av jordens vanligaste ämnen, har stor betydelse för kiselalgers produktion och 
succession. Kiselalger, eller diatomeer sQm de också kallas, har som namnet antyder 
cellväggar uppbyggda av kisel. I Sverige blommar kiselalger kraftigt under våren, och i 
viss mån även under hösten. Kiselalgers tillväxt hämmas och produktionen brukar upphöra 
vid kiselkoncentrationer <0,5 mg Si L·1

• Kiselhalterna i länets sjöar varierar mellan 0,07 
och 6,46 mg L-1 med ett medianvärde på 2,21 mg L·1

• Riksgenomsnittet var 1,45 mg L·'. 
Normalt ti llförs kisel sjöar och vattendrag i tämligen stora mängder då det frigörs 

genom erosion och vittring av kiselhaWga mineral i tillrinningsområdet. De generellt höga 
kiselhalterna i länets vatten visar på det dominerande inslaget av kiselhaltig berggrund 
(granit) i tillrinningsområdena. De höga kiselhaltema kan också tyda på att höstens 
kiselalgblomning ännu inte var över i alla sj,öar vid tidpunkten för provtagningen. 
Koncentrationen av kisel bmkar vara som högst strax innan cirkulationsperioderna vår och 

· höst. 

Geografisk variation 

De sjöar som uppvisar relativt låga kiselhalter(< l mg Si L" 1
) är huvudsaldigen belägna i 

länets södra och kustnära del. Kiselhaltema i dessa områden skiljer sig signifikant från 
halterna i sjöar belägna längre norrut och i inlandet. Kiselhalten är normalt lägre i områden 
med kalkrika sedimentära bergarter. Berggrunden i länets södra del är kalkrik, vilket kan 
förklara de lägre kiselhalterna. Även ett antal sjöar i västra Ljusdals kommun uppvisar låga 
kiselhalter. Dessa sjöar är alla näringsfattiga jonsvaga klarvattensjöar. 

Variation mellan sjöars storleksklasser 

fogen skillnad föreligger i kiselbalt mellan :sjöar av olika storleksklass. 
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Sjöarnas surhetstillstånd 

Surhetstillståndet i Gävleborgs sjöar har övervakats sedan slutet av 70-talet. Det 
konstaterades redan då att en stor del av länets sjöar var försurningskänsliga 
(Länsstyrelserapport 1981 ). Idag kalkas ett stort antal sjöar för att i största mö j liga mån 
återställa, eller bibehålla, sjöns naturliga surhetstillstånd. 

Sjöarna i Gävleborg har, precis som många andra sjöar av post-glacial karaktär i nona 
Europa och Nordamerika, genomgått en gradvis försurningsprocess under lång tid. 
Försurningsprocessen har pågått ända sedan den senaste istiden och många svenska sjöar är 
därför idag naturligt svagt sura. Direkt efter den senaste istiden var sjöarna dock i huvudsak 
alkalina (pH 7,5 eller mer) eftersom ovittrad morän och andra avlagringar som avsattes då 
isen drog sig tillbaka, var rik på lättlösliga baskatjoner (kalcium, magnesium, natrium, 
kalium). I talet med att vegetationen bredde ut sig och baskatjonförrådet tömdes skedde en 
gradvis naturlig försurning av sjöarna. Försurningen av sjöarna på våra breddgrader gick 
relativt fort. En bidragande orsak till detta var att berggrunden är relativt resistent mot 
kemisk vittring och jordtäckena, som i huvudsak består av näringsfattig morän, är tunna. 
Den naturliga pH-sänkningen har normalt varierat med mellan 0,5 och 2,5 pH-enheter 
(Charles m fl. 1990). 

En gradvis naturlig minskning av en sjös pH-värde ger sällan upphov till några stön-e 
förändringar i en sjös ekosystem. Störningar i avrinningsområdet, t ex bränder, intensivt 
skogsbruk eller total kalawerkning, eller atmosfäriskt nedfall av starka syror ger dock 
normaltupphov till en kraftig förändring av vattenkemin med störningar i sjöns ekosystern 
som följd. Dagens försurning av mark och vatten orsakas i grunden av luftföroreningar, 
främst svaveldioxid, som släpps ut vid förbränning av fossila bränslen. l luften omvandlas 
svaveldioxiden till svavelsyra som regnar ner på mark och vatten. 

När ett område utsätts för surt nedfall, .eller tillskott av försurande joner, sätts många 
kemiska processer igång för att neutralisera de sw·a komponenterna. I tillrinningsområdet 
kan t ex den kemiska vittringen öka, frigörelsen av buffrande baskatjoner öka och 
fastläggningen av anjoner (främst sulfat) öka. Va1je enskild process sker som ett led i 
försvaret mot kronisk försurning. Motståndsförmågan hos vissa processer, t ex markens 
förmåga att binda sulfatjoner, överskrids dock lätt, men så länge effekterna av buffrande 
processer motsvarar tillskottet av syra skyddas nedströms liggande sjöar och vattendrag 
från försurningsskador. 

IndiJmtorer på surhetstillståndet 

Surhetstillståndet värderas i Bedömningsgrunder från sjöns alkalinitet och pH. Här görs 
även en bedömning av vattnens ANC (ANC från engelskans Acid Neutralizing Capacity, 
syraneutraliserande förmåga). ANC beräknas som summan av ett vattens koncentration av 
positiva och negativajoner och ger därmed en god indikation på vattnets surhet. Fömtom 
surhetsparametrarna beskrivs även vattnets färg och dess halt av totalt organiskt kol 
inledningsvis då dessa parametrar tillsammans med surhetsindikatorerna ger värdefull 
information om vattnens naturliga surhetstillstånd. 

Färg och organiskt material 

Hur starkt färgat ett vatten är ger ett indirekt mått på koncentrationen av organiskt material 
(humusämnen) i vattnet. Humus är nedbrytningsprodukter av organiskt material. Vanligen 
består det organiska materialet i sjöars sediment av så mycket som 60-70% humus. Hög 
halt av humusämnen kan vara fördelaktigt för sjöns tiUstånd om den utsätts för försurande 
nederbörd. Humusämnen har god komplexbindande förmåga till bl. a. metaller och 
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eftersom metaller har störst giftverkan i löst form minskar deras giftighet vid 
komplexbildning med organiskt material. 

Tillrinningsområdets karaktär, tillsammans med tillrinningens storlek, är av stor 
betydelse får mängden humus som tillförs sjön. Förekommer myrar och mossar i 
tillrinningsområdet får vattnet en hög humushalt och därmed också ett högre färgtaL 
Gävleborgs län är rikt på myrar och mossar vilket generellt visar sig som mycket höga 
flirgtal får vattnen. Medianvärdet för brunbeten är så högt som 66 mg Pt L-1, vilket 
motsvarar ett siktdjup på endast ca 2m. Riksgenomsnittet är ca 40 mg Pt L-1

• Totalt 
varierar sjöarnas fårgtal mellan 6 och 520 mg Pt L'\ men flertalet sjöar visar ett fiirgtal 
mellan 15 och 173 mg Pt L-1

• Den största andelen sjöar (36%) har måttligt färgat vatten, 
men många har betydligt färgat (28%) eller t o m starkt fårgat vatten (26%). Ca 8% av 
sjöarna har ett svagt färgat vatten och mindre än 2% har ett obetydligt färgat vatten. 

Vattnens ±argtal är väl konelerade med koncentrationen av organiskt material (TOC, r2 

= 0,75). Det är ett förväntat samband eftersom TOC i huvudsak är ett mått på 
humusämnen. Halten av TOC varierar mellan 2,0 och 40,2 mg kol L-1

• Medianhalten för 
länets sjöar är 8,2 mg kol L'1, vilket precis som färgta let är betydligt högre än riks
genomsnittet som ligger på 6,3 mg kol L-1

• Ä ven om TO C-halterna i länets sjöar är höga, är 
det typiskt får relativt näringsfattiga humuspåverkade sjöar. 

Organiskt material som syretärande ämne 

Sambandet mellan TOC och vattnens färg är som sagt tydligt, menTOC-halten påverkas 
inte enbart av mängden humus. Sjöns näringstillstånd och därmed produktionen i sjön har 
också betydelse. En näringsrik och en näringsfattig sjö kan ha lika färg på vattnet om 
inflytandet av humusämnen är det samma. Den näringsrika sjön kan dock ha högre TOC
halt än den näringsfattiga sjön eftersom produktionen i den näringsrika sjön sannolikt är 
högre. 

Hög koncentration av TOC i ett vatten kan, förutom positiva effekter i fonn av 
minskad tillgänglighet av metaller vid försurade tillstånd, även ge negativa effekter i form 
av ökad syretäring. Syrgas förbrukas vid nedbrytning av döda växter och djur (organiskt 
materiaL). Om en bedömning av syretäring görs från TOC-halter visar det sig att den största 
andelen sjöar i länet (41 %) har vatten där endast Liten syretäring fårekommer, men i många 
sjöar förekommer även måttlig syretäring (31 %). Syretäringen är även tydlig eller stor i ett 
flertal av sjöarna (13 respektive 7%). Ca 7% av sjöarna visar ett syrerikt tillstånd med 
obefintlig syretäring. 

En viktig effekt av syretäring i sjöar är sänkningen av pH. Sänkningen av pH beror på 
att ett övettryck av koldioxid (kolsyra) bildas i vattnet vid nedbrytning av organiskt 
material. Har vattnet b11ffertkapacitet är kolsyra den syra som mest påtagligt påverkar 
vattnets pH. Särskilt tydlig är påverkan vintertid då sjön är isbelagd. Isen hindar bildad 
koldioxid att luftas ur vattnet och en sänkning av pH med en eller två enheter är inte 
ovanligt. Vid bedömning av sjöars surhetstillstånd bör därför vattnets alkalinitet/aciditet 
användas i första hand. 

Geografisk variation 

Både de högsta färgtalen (Figur 3) och koncentrationerna av TOC (Figur 4) finns i sjöar 
belägna i länets södra del som har den högsta andelen torvmark i länet. Färgtalen i länets 
södra del är i genomsnitt 90 mg Pt L-1 järnfort med ca 60 mg Pt L-' i den nona delen. 
Medianvärdet för TOC i den södra länsdelen ligger på 11 mg kol L-1

, vilket jämfdrt med 7 
mg ko l L'1 för den norra delen är betydligt högre. De höga fårgtalen och TOC-halterna i 
länets södra vatten förklaras av att andelen myr- och våtmark är större i denna del av länet 
jämfört med i dennorra delen. 
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Halten TOC avtar vidare med avstånd från kusten, frän i medeltal 12 mg kol L·' i 
kustnära sjöar till ca 6 mg kol L-1 i vatt1::n belägna i Ljusdals kommun. _Höga TOC-halter 
kan som nämnts även vara en produktionseffekt, vilket här visar sig i de kustnära sjöarnas 
förhållandevis högre TOC-halter. Den högsta enskilda TOC-halten (40,2 mg L"1

) visar den 
ostligaste sjön1 Storpussen på Lövgrund i Gävlebukten. De lägsta TOC-halterna visar två 
sjöar i Ljusdals kommun, Norra Rävsjön (2,2 mg L"1

) och Gröntjämen (2,0 mg L' 1
). 

Vattnens fårg, till skillnad mot TOC-halterna, avtar inte med avstånd från kusten. 
Färgtalen är i genomsnitt lika höga i sjöar belägna i länets centrala del som i sjöar belägna 
vid kusten. Färgtalen tenderar dock att vara lägre i länets västligaste del (Ljusdals och 
Ovanåkers kommuner), men skillnaden är inte signifikant. 

Variation mellan sjöars storleksklasser 

Det finns signifikanta skillnader i fårgtal och TOC-halt mellan sjöar av olika storleksklass. 
De mindre sjöarna är starkare fårgade än de större sjöarna. Mindre sjöar är relativt mer 
påverkade av omgivande marker som en följd av snabbare vattenomsättningstid. 
Landlevande växter, rika på vedämnen och cellulosa, utgör till större del än vattenlevande 
växter källan till humusämnena. En sjö med kort omsättningstid och stort inflytande av ett 
skogsdominerat tillrinningsområde kan därför förväntas vara mer hurnös (högre fårgtal och 
TOC-halt) än en sjö med längre omsättningstid och större egenproduktion. Humusämnen 
fortsätter även att genomgå viss omvandling i sjön. Omvandlingsprocesserna har längre tid 
att verka i en större sjö, vilket också kan bidra till ett lägre fårgtal. 

ANC- syran eutr a liserande förmåga 

Sjöarna i Gävleborgs län har relativt seitt en god syraneutraliserande förmåga (ANC). Med 
syraneutraliserande förmåga menas vatltnets buffertkapacitet, dvs. dess förmåga att 
neutralisera (binda) sura vätejoner. I de flesta vattenkemiska sammanhang uttrycks ANC 
sÖm skillnaden mellan baskationer (positiva joner, BC) och starka anjoner (negativa joner, 
AN): 

Ett lågt värde på ANC tolkas som att en hög· andel stark syra förekornmer i förhållande till 
organiska syror. Egentligen (kemiskt) är det dock vattnets s. k. kolsyrasystem som 
tillsammans med organiska anjoner (A-) svarar för vattnets ANC: 

ANC = HC03· + CO/" +OH"+ A. 

Kolsyrasystemet utgörs av olika kemiskajärnvikter mellan vätekarbonat- (HC03") och 
karbonatjoner (C03 

2
"), löst koldioxid (C02) och kolsyra (H2C03). Kolsyrasystemet spelar 

en central roll för många av de biologiska och kemiska processer som förekommer i ett 
vatten eftersom balansen mellan de ingående komponenterna styr vattnets pH. 

ANC i länets sjöar varierar mellan -0,002 och 3,123 rnekv L-1
, men vanligtvis varierar 

värdet på ANC mellan O, l O l och 0,618 mekv L"1
• Medianvärdet !igger på 0,212 mekv L·'. 

Utesluts kalkningspåverkade sjöar från beräkningen förändras medianvärdet ytterst lite till 
0,217 mekv L-1

• De flesta sjöar (95%) uppvisar därmed mycket god buffertkapacitet Av 
den resterande andelen sjöar har ca 4% vad man beteclmar som god buffertkapacitet, 
medan < l% av sjöarna uppvisar svag eliler obetydlig buffe1tkapacitet. Sjutton procent av de 
sjöar som denna fördelning grundar sig på är dock kalkningspåverkade. Bilden av 
surhetstillståndet i länets sjöar skulle med andra ord vara betydligt sämre om det inte vore 
för kallmingsverksamheten. 
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Ljusförhällanden i Gävleborgs sjöar, 
oktober 1995 
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Figur 3. Vattenfärg (mgPtll) i Gävleborgs sjöar (0,5 m), oktober 1995. 
Klassindelning enligt NV Bedömningsgrunder för sjöar och vattendrag 1999 (se Tabell 2). 



Syretärande ämnen i Gävleborgs sjöar, 
oktober 1995 
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Figur 4. Organiskt material, halt som TOC {mg/l) i Gävleborgs sjöar (0,5 m), oktober 1995. 
Klassindelning enligt NV Bedömningsgrunder för sjöar och vattendrag 1999 (se Tabell 2). 



Riksgenomsnittet för ANC (icke kalkningspåverkade sjöar) är 0,230 mekv L-1
• Detta 

värde är obetydligt högre än medianvärdet för ANC i länets sjöar. Buffertkapaciteten i 
länets vatten är med andra ord god med tanke på de övervägande svårvittrade berg- och 
jordarterna. Bidragande till det relativt höga medianvärdet för Gävleborgs sjöar är, förutom 
kalkning av många sjöar, de kalkhaltigajordama i länets södra del samt de mer lättvittrade 
jordarna i anslutning till tidigare eller nutida. havsområden. 

Sulfat är den negativa jon som har störst betydelse för vattnens ANC och anses också 
vara den viktigaste jonen för den pågående försurningen av sjöar och vattendrag. 
Sulfathalterna varierar mellan 0,012 och 1,232 mekv L"1 med ett medianvärde på 0,058 
mekv L"1

• Riksgenomsnittet var något lägre, 0,046 mekv L"1
• Det något högre median

värdet för länets sjöar beror troligtvis på inflytandet av de kalkhaltiga jordarna i södra 
delen av länet som har en naturligt hög halt av sulfat. Det beror också på att stora delar av 
länets kustområde har varit täckt av havsvatten efter senaste istiden och de sediment som 
avsattes då (jord idag) är rika på organiskt material och således även på sulfat som påverkar 
halterna i dagens sjöar. 

Årsmedelhalten 1995 av sulfat i nederbörd vid länets miljöövervakningsstation för 
luftkemi (Jädraås) var 0,0 Il mekv L-1

• Sulfathalterna i länets sjöar är i flertalet fall 
betydligt högre (Figur 5) och derma observation tyder på att sulfathalten i länets sjöar idag 
är mer eller mindre oberoende av nederbördens sulfathal t. Sulfa.thalteroa påverkas i stället 
främst av områdets geologi och läge i förhållande till HK. Inflytandet av nutida marint 
sulfat motsvarar i medeltal 0,004 mekv L-1

• 

Den kritiska kemiska gränsen, under villken försumingseffekter i form av minskat 
fiskbestånd eller skador på ryggradslösa djur uppstår, har satts till 0,020 mekv L"1 för ANC 
(NV rapport 4421). Andelen sjöar i länet där dessa försurningseffekter kan förekomma är 
mycket liten (l%). Försurningstillståndet ve:rkar heller inte ha försämrats sedan den förra 
riksinventeringen 1990 då också ca l% av sjöpopulationen visade en mycket svag 
buffertkapacitet (enligt nuvarande bedömningsgrunder). Resultat från undersökningar i s.k. 
nationella referenssjöar tyder också på att den kritiska syrabelastningen endast överskrids i 
l% av sjöar belägna i Sveriges nordliga län (Wilander 1997). I de sydliga länen överskrids 
belastningen i hela 66% av sjöama. 

Geografisk variatiqn 

De högsta värdena av ANC uppvisar sjöar belägna i länets kusttrakter (Figur 6). Flera sjöar 
har extremt höga AN C-värden jämfört med genomsnittsvärdet för länets sjöar. Medelvärdet 
för ANC i kusttrakten (0,423 mekv L"1

) är mer än dubbelt så högt som i de västliga delarna 
av länet (0, 179 mekv L"1

). Värdena avtar successivt från kusten mot inlandet. Det högsta 
enskilda ANC-värdet (3,12 mekv L"1

) visar storpussen på Lövgrund i Gävlebukten. Även t 
ex Hillesjön, känd för sitt ri~<a fågelliv, har 1tillsammans med flera andra kustnära sjöar 
mycket höga ANC-värden (> l mekv L"1

) . De kustnära sjöarna är överlag mycketjonstarka. 
De höga jonhalterna visar tydligt på havets positiva inflytande på sjöars buffertförrn åga. l 
Gävleborg utgörs det marina inflytandet i huvudsak, trots närheten till Bottniska viken, 
som tidigare nämnts av äldre sedimentavlag;ringar som blivit tillland då havets nivå 
sjunkit. 

l Länets nord-sydliga riktning finns också signifikanta skillnader i buffertkapacitet 
ANC tenderar att avta gradvis från söder mot norr. Sjöarna i länets södra del (söder om 
Ockelbo) har i genomsnitt ca 60% högreANC-värden än sjöarna längst i norr. Det är 
områdets geologi som utgör den viktigaste faktorn för sjöamas buffertkapacitet I söder är 
jordarna kalkrika, vilket alltså syns som mycket god buffertkapacitet I den övervägande 
delen av länet är berggrunden och de lösajordlagren annars uppbyggda av svårvittrade sura 
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mineral. Detta avspeglas i sjöarna belägna i dessa områden som relativt låg 
buffertkapaci t et. 

De kalkrika jordarterna i länets södra del avspeglas över lag i sjöarnas vattenkemi som 
ovanligt höga koncentrationer av joner, särskilt kalcium vilket ger höga värden för ANC. 
Kalciumhalten i länets södra sjöar är i medeltal dubbelt så hög som kalciumhalten i länets 
övriga sjöar (median 0,328 mekv L·' jämfört med O, 147 mekv L"1

) . Undantas sjöarna i 
denna del av länet är medianvärdet för kalcium l länets sjöar i nivå med riksgenomsnittet 
som är O, 143 mekv L-1

• Totalt sett är medianvärdet för kalcium i Gävleborgs sjöar annars 
något högre (0, 160 mekv L"1

) än riksgenomsnittet. 
De sjöar som visar låg buffertkapacitet är belägna i områden som tidigare 

uppmärksammats som försurningsdrabbade, bl. a södra Bollnäs kommun samt västra 
Ljusdals kommun. Även i de inredelama av Hudiksvalls kommun finns sjöar med lägre 
AN C-värden, men buffertkapaciteten kan fortfarande anses som god. Det lägsta ANC
värdet (-0,002 mekv L"1

) uppvisar Bladtjärnen, Bollnäs kommun. Bladtjärnen är belägen i 
ett område där det sura nedfallet är bland de högre i länet (Stegman och Sverdrup 1998). 
Många sjöar i området har kalkats för att motverka försurningseffekter och med största 
sannolikhet är Bladtjärnen ett bevis på att sjöar i området fortfarande är påverkade av 
försurning. 

Variation mellan sjöars storleksklasser 

Det föreligger inte någon skillnad i ANC mellan de olika storleksklasserna av sjöar. I 
genomsnitt liggerANC-värdet strax över 0,200 mekv L"' för samtliga klasser. 

I samband med snösmältningen på våren drabbas dock de flesta sjöar av en s. k. surstöt 
Nmmalt får surstötar en större effekt i små sjöar på grund av derås kortare omsättningstid. 
Hela sjöns vattenmassa kan för en period ersättas av surt ytligt avrinnande markvatten. 
Trots att sjön i vanliga fall har en god syraneutraliserande förmåga ger surstöten i 
allmänheten stark och i många fall ~ivsavgörande påverkan för sjöns organismer. 

All<alinitet 
T de flesta vatten svarar vätekarbonat (JHC03") _och karbonat (C03 

2
-) för huvuddelen av 

vattnets alkalinitet och buffertkapacitet ·undantag är vatten som är försurat antingen av surt 
nedfall eller på naturlig väg av organiska syror (humussyror). I en försurad sjö är detjust 
produktionen av alkalinitet i sjön (bakt:e.riell SO/" och N03- reduktion vid nedbrytning av 
organiskt material), tillsammans med naturlig våttenomsättning, soin bidrar mest till 
återhämtningen av ett försurat tillstånd. 

AUcaliniteten/aciditeten i länets sjöar varierar mellan -0,057 och 2,472 mekv L· '. 
Flertalet sjöar har dock en alkalinitet mellan 0,050 och 0,262 mekv L·'. Medianvärdet 
ligger på O, 131 mekv 1·1

• Utesluts kalkningspåverkade sjöar från beräkningarna förändras 
medianvärdet obetydligt till O, 133 mekv L·'. Precis som medianvärdet för ANC ligger 
medianvärdet för alkalinitet i Gävleborgs sjöar mycket nära riksgenomsnittet som är 0,129 
mekv 1·'. Majoriteten av sjöarna uppvitsar därmed antingen god buffertkapacitet ( 48%) 
eller till och med mycket god buffertkapacitet (20%). Många sjöar uppvisar dock även en 
svag buffertkapacitet (21 %). Endast 9% av sjöarna har en mycket svag buffertkapacitet och 
2% saknar eller har en obetydlig buffertkapacitet Återigen, som tidigare redogjorts under 
avsnittet om ANC, är det värt att komma ihåg att surhetstillståndet i länets sjöar kunde 
varit betydligt sämre om det inte varit :för kalkningsverksarnheten. 

Det framträder tydligt att vattnen i Gävleborg är humösa (bruna) då värdena för 
alkalinitet och ANC jämförs. Värdena för ANC är betydligt högre än för alkaliniteten 
eftersom det vid bedömningen av ANC inte bara tas hänsyn till vätekarbonathalten utan 
även till de organiska anjonerna (humusämnena). Att vattnens naturliga innehåll av 
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Surhetstillständet i Gävleborgs sjöar, 
oktober 1995 
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Figur 5. Sulfathalter (me/ev/l) i Gävleborgs sjöar (0,5 m), oktober 1995. 
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Surhetstillständet i Gävleborgs sjöar, 
oktober 1995 
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Figur 6. ANC, syraneutraliserande formåga (mekv/l) i Gävleborgs sjöar (0,5 m), 
oktober 1995 .. Klassindelning enligt NV Remissversion Bedömningsgrunder for sjöar 
och vattendrag 1998 (se Tabell 2). 



organiska anjoner har en tydlig inverkan på surhetstillståndet illustreras av att hela 95% av 
sjöarna hamnar i tillståndsklass l (mycket god buffertkapacitet) om surhetstillståndet 
bedöms från ANC, medan endast 20% av sjöarna bedöms ha en mycket god 
buffertkapacitet då bedömningen görs från alkalinitet 

Geografisk variation 

Den geografiska variationen av sjöars alkali.nitet (Figur 7) följer helt och hållet det mönster 
som har beskrivits under sjöarnas syraneutraliserande förmåga, ANC. De områden, och 
enstaka sjöar, som skiljer sig från genomsnittet är de samma för alkalinitet som för ANC. 

Variation mellan sjöars storleksklasser 

Det föreligger inte någon signifikant skillnad i alkalinitet mellan de olika storleksklasserna 
av sjöar. Medianvärdena för alkalinitet i de olika storleksklasserna minskar dock successivt 
från den största till den minsta storleksklassen (från 0,165 till 0,111 mekv L·'). Påverkan 
från tillrinningsområdet är större (kortare omsättningstid) i de mindre sjöarna, vilket ger ett 
kraftigare humöst inslag och en högre naturllig surhet (organiska anjoner). Alkaliniteten är 
därför notmalt naturligt lägre i de mindre sjöarna. 

pH 
Det högsta pH-värdet i sjöar uppträder i september/oktober, oberoende av geografisk 
belägenhet (Wilander 1997). Riksi.nventeringen 1995 förlades därför till oktober för att i 
bästa möjliga mån få en korrekt uppfattning om sjöarnas försumingstillstånd. På våren 
drabbas de flesta sjöar av en surstöt i samband med snösmältning och en inventering då 
skulle istället ge ett värde på sjöns absolut sämsta surhetstillstånd. Vårens surhetstillstånd 
varar dock i regel under kort tid och ger därmed en dålig uppfattning om sjöarnas -verkliga 
surhetstillstånd. 

Normalt varierar de flesta sjöars pH-värde mellan 6 och 9. Olika processer som 
förekommer i sjön, t ex fotosyntes och nedbrytni.ng av organiskt material, tenderar att 
förändra vattnets pH-värde. pH varierar med andra ord inte bara mellan olika sjöar utan 
också inom sjöar beroende på årstid. Det är balansen mellan de olika komponenterna i 
kolsyrasystemet (C02-HC03·-cot) som reglerar pH-värdet. Beroende på vattnets 
bllffertlcapacitet blir pH-förändringarna större eller mindre. 

I länets sjöar varierar pH mellan 4,44 o'ch 7,67. Det finns således sjöar med ett 
onaturligt lågt pH. Flertalet sjöar visar dock ett pH över 6,34. Medianvärdet är 6, 74 och är 
nästan identiskt med riksgenomsnittet som är 6,79. Den övervägande delen av länets sjöar 
(42%) har därmed ett nära neutralt pH och 38% av sjöarna har ett svagt surt pH. I 14% av 
sjöarna är pH måltligt surt, medan det i 5% klassas som surt och endast i 2% av sjöarna 
som mycket surt. 

Geografisk variation 

Mönstret för den geografiska variationen av sjöars pH skiljer sig något från mönstret som 
framträder vid bedömningen av sjöarnas ANC och alkalinitet (Figur 8). De högsta pH
värdena, liksom ANC- och alkali.nitetsvärdena, finner man i sjöar belägna i länets södra del 
där medianvärdet för pH är höga 7,0. Högst pH (7,67) visar Hillesjön, Gävle kommun, en 
sjö som också har en mycket hög syraneutraliserande förmåga (ANC >2 mekv L"'). 

Sjöar belägna i länets östra delar (:=::löste:r om Bollnäs) har signifikant högre pH än sjöar 
belägna i länets centrala delar (median 6,9 jämfört med 6,6). Däremot är pH-värdena inte 
signifikant olika mellan länets östra och mest västliga delar. De lägre pH-värdena i den 
centrala delen av länet beror huvudsakligen på det stöne försurande humösa inslaget 
(organiska anjoner). Färgtalet för sjöarna i denna del av länet är högre än i övriga länsdelar, 
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ca 80 mg Pt L· 1 jämfört med 55-70 mg Pt L-1 (se ovan), vilket antyder att de organiska 
anjonerna har' stor betydelse för sjöarnas surhetstillstånd. 

De sjöar som visar de lägsta pH-värdena (median 6,56) finns alltså i Ockelbo, Baltnäs 
och Ovanåkers kommuner. Geografiskt sammanfaller detta område med det område där 
sjöar med relativt liten buffertkapacitet är belägna. De sjöar som har pH nära 5 eller lägre 
är alla belägna i detta område. Trots de låga pH-värdena är det dock bara en av de 
undersökta sjöarna som verkar vara tydligt försurningspåverkad, nämligen Bladtjärnen, 
Ockelbo kommun. Sjön har ett relativt lågt fårgtal, dvs. surheten kan inte tillskrivas en hög 
halt av humussyror, utan måste bero på tillskott av stark syra från nederbörd eller 
tillrinnande roarkvatten. Norr om denna försurningspåverkade region ökar pH igen, till i 
genomsnitt 6, 7 -6,8. 

Variation mellan .5jöars storleksklasser 

signifikanta skillnader i pH föreligger mellan de olika storleksklasserna. Medianvärdena 
för pH för de olika storleksklasserna avtar med minskande sjöstorlek från pH 6,9 för de 
största sjöarna till pH 6,6 för de minsta sjöarna. Påverkan från tillrinningsområdet är större 
(kortare omsättningstid) i de mindre sjöarna, vilket ger ett laaftigare humöst inslag och en 
högre na,turlig surhet (organiska anjoner). 

KaU{ade sjöars surhetstillstånd i forhållande till okalkade sjöars surhetstillstånd 

Av länets sjöar är 20% (706) kalkpåverkade. Kalkningsverksamheten har medfött att 
surhetstillståndet för länets sjöar är relativt gott. statistiskt är mindre än l% av sjöarna så 
sura att för~mningseffekter på ekosystemen är troliga. Jämförs surhetstillståndet 
(alkalinitet) i länets okalkade sjöar 1990 med tillståndet 1995 är de tämligen lika (Tabell 
3). Antalet sjöar. med svag eller t.o.m. mycket svag buffertkapacitet är dock fler 1995, men 
variationen mellan åren ligger inol!l en förväntad naturlig spridning. Antalet rörsurnings
påverkade sjöar verkar med andra ord inte ha ökat mellan 1990 och 1995 utan ligger kvar 
på samma nivå, troligtvis tack vare kalkningsverksamheten och reduktionen av surt nedfall. 

Tabell J. Jämförelse av Gävleborgs ej kalkpåverkadesjöars surhetstillstånd åren 1990 och 1995. 
Bedömningsgrundernaför sjöar och vattendrag har reviderats til/1999. För klarhetens skullredovisas 
fördelningen mellan tillståndsklasserna utiji·ån både nya (1999) och ganila bedömningsgrunder (1990). 

Tillst~ndsklass Fördelning 1990 Fördelning 1990 Fordelning 1995 Fördelning 1995 
( alkalinitet) (1999 ~rs Bedömn. (1990 ~rs Bedömn. (1999 ~rs Bedömn. (1990 ~rs Bedömn. 

q runder) Jl!Underl grunder:)_ JJ!under) 
Klass l 34% 7% 20% 4% 
Klass 2 53% 81% 50% 66% 
Klass 3 11% . 10% 20% 20% 
Klass 4 1% 1% 8% 8% 
Klass 5 1% 1% 1% 1% 
Antalsjöar 160 160 215 215 

Ca 17% av sjöarna som ligger till grund för resultaten i denna rappmt är kalknings
påverkade (Figur 9). Inga signifikanta skillnader mellan kalkade och okalkade sjöars 
surhetstillstånd har kunnat påvisas. De kalkpåverkade sjöarna är dock få i jämförelse med 
den övriga sjöpopulationen som ligger till gnmd för resultaten och signifikanta skillnader 
är svåra att upptäcka. En annan orsak kan vara att få sjöar bar kalkats i länets södra delar 
och i kustområdena, dvs. i områden där buffettkapaciteten är god. De resultat som finns 
tyder ändå på att kalkningen har varit framgångsrik med att höja vattnens pH-v~·den ocl1 
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Surhetstillständet i Gävleborgs sjöar, 
oktobe:r 1995 
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Figur 7. Alkalinitetshalter (me/ev/l) i Gävleborgs sjöar (0,5 m), oktober 1995. 
Klassindelning enligt NV Bedömningsgrunderför :,j öar och vattendrag l 999 (se Tabell 2). 



Surhetstillständet i Gävleborgs sjöar, 
oktober 1995 
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Figur 8. pH-värden i Gävleborgs sjöar (0,5 m), oktober 1995. 
Klassindelning enligt NV Bedömningsgrunder för sjöar och vattendrag 1999 (se Tabell 2). 



alkalinitet Diirmed har troligen också sjöarnas kemiska motståndskraft mot försurning 
höjts. 

Det som vattenkemiskt skiljer de kalkade vattnen från de okalkade vattnen är 
koncentrationen av magnesium. De kalkade sjöarna har betydligt lägre magnesiumhalter än 
icke kalkpåverkade sjöar (Figur 9, Bilaga 2). Medianvärdet för koncentrationen av 
magnesium i kalkade vatten är 0,046 mekv L-1

, medan medianvärdet får okalkade vatten är 
0,064 mekv L· ' . Kalkning sker vanligen med magnesiumfri kalksten (dvs. dolomitfattig 
kalksten). Vid kalkning av forsurade vatten höjs med andra ord kalciumhalten, men inte 
magnesiumhalten som förblir "naturligt" låg. Förhållandet indikerar med andra ord att de 
kalkade sjöarna varit betydligt mer jonsvaga innan kalkningen. 

Förhållandet återspeglas även av kalcium/magnesiumkvoten (Ca/Mg). Kalkpåverkade 
sjöar har i genomsnitt en signifikant högre Ca/Mg-kvot än icke kalkpåverkade sjöar. 
Mediankvoten i kalkade vatten är 3,1 och i okalkade är den 2,6. Kalcium/magnesium
kvoterna för Gävleborgs kalkade respektive okalkade vatten hamnar dänned nära vad som 
rapporteras som medianvärden för Sverige som helhet (Norrbottens län undantaget). 
Riksgenomsnittet för Ca/Mg-kvoten för kalkade vatten ligger på 3,3, medan den för icke 
kalkpåverkade vatten ligger på 2,0. 

Sjöarnas metalltillstånd 

Tillsammans med försurning, är höga metallhalter ett av dagens största miljöproblem. 
Tungmetaller utgör ett hot mot ekosystemen eftersom de i flera fall inte är nödvändiga for 
organismers liv och därmed kan orsaka en giftverkan. Vissa metaller, i små mängder, är 
dock nödvändiga för organismers liv, s.k. essentiella metaller. 

Metaller förekommer ofta i komplex med olika föreningar eller partiklar. Vilka 
biologiska konsekvenser en metallförorening får beror främst på i vilken kemisk form den 
aktuella metallen föreligger. Vilket metallkomplex som förekommer i en miljö beror i sin 
tur på vilka, och mängden, av tillgängliga baser (t ex hydroxider) som finns att bilda 
komplex med. Ä ven syretillgången samt vattnets surhet och buffertförmåga har stor 
betydelse for metallers kemiska form. 

Det är fria metalljoner som ger störst negativ ekologisk effekt om de förekommer i hög 
koncentration. Mängden fria metalljoner ökar markant när pH sjunker eftersom vätejoner 
(H'") framgångsrikt tävlar med metalljoner om tillgängliga bindningsplatser på 
komplexbildande föreningar. Som exempel är koncentrationen av ttmgmetaller i sura högt 
belägna sjöar, trots lägre tillskott av metaller från omgivningama, mycket högre än som 
uppmätts i sjöar belägna i områden som är näringsrika och välbuffrande (Sigg 1985). Det 
beror på att metalljoners bindningsformåga till ytan av partiklar minskar med avtagande 
pH. Sjöarna i Gävleborgs län är till stor del belägna i omgivningar med tunna och 
näringsfattigajordtäcken, samt hotade av försurning, och får därför anses som extra 
känsliga för störningar i form av höga metallhalter. 

Av de undersökta metallerna i samband med riksinventeringen brukar koppar, zink, 
kadmium, bly, krom, nickel och arsenik anses som skadliga. Nedan diskuteras även 
aluminium som dock inte är en tungmetall. För aluminium saknas fortfarande en 
bedömningsska la, men rådande halter i länets sjöar diskuteras eftersom höga aluminium
halter utgör ett stort hot mot sjöekosystem som en följd av markfårsurningen. 

Metallhalter analyserades endast i ca 20% av sjöarna. Det statistiska w1derlaget är 
därmed för litet för att bedöma eventuella geografiska variationer inom länet. Läsaren bör 
också vara medveten om att de procenttal som anges i samband med sjöarnas 
tillståndsbeskrivning är förenade med relativt stor osäkerhet. 
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Koppar 

Kopparhalterna i länets sjöar varierar mellan O, 1 O och l ,70 ~g L- 1 med ett medianvärde på 
0,30 ~g L-1

• Endast en sjö (Lill-Gösken, Hofors kommun) uppvisar en kopparhalt över O, 70 
~tg L-1 (Figur 1 0). Sjöarna i länet har därmed mycketlåga (78%) tilllåga (22%) halter av 
koppar. Koncentrationen av koppar i Gävleborgs sjöar ligger något under riksgenom
snittet. Medianvärdet för Ri95 var 0,45 11g L-1

• 

Koppar bildar i huvudsak komplex med järn- och manganoxider, men komplex 
förekommer även med organiskt material samt sulfider. Järn- och manganoxider visar som 
regel en tydlig årstidsvariation, men kopparhalterna varierar trots den nära associationen 
mycket lite. Möjligen kan halterna vara något lägre i sjöns hypolimnion (vattenmassan 
nedanför språngskiktet) sommartid just som en följd av ökad komplexbildning med 
järnoxider. Vid syrebrist kan kopparkoncentrationen istället minska på grund av med
utfållning med sulfider. 

Zink 

Zinkhalterna i länets sjöar varierar mellan 0,2 och 25,0 J..lg L-1 med ett medianvärde på 1,45 
~lg t·1

• Variationen ligger dock vanligen mellan 0,2 och 4,3 ~g L-1
• Majoriteten av sjöarna i 

länet (98%) visar därmed mycket låga halter av zink. Lili-Gösken, Hofors kommun, 
uppvisar däremot en måuligt hög zinkhal t, 25 J..lg L"1

• Lill-Gösken fungerar som recipient 
till Hofors och de höga zinkhalterna är ett resultat av belastning från industrin i orten. Lill
Gösken övervakas p.g.a. sin belastning inom den samordnade recipient-kontrollen. 
Koncentrationen av zink i Gävleborgs sjöar ligger annars i nivå med riksgenomsnittet. 
Medianvärdet för Ri95 var 1,77 ~tg L~ 1 • 

Koncentrationen av löst zink brukar variera mellan högre och lägre värden under 
syrefria f'örhållanden. Zink är huvudsakligen förenat med organiskt material i 
vattenmassan, men bildar även, som de flesta andra metaller, komplex med järn- och 
manganoxider samt sulfider. 

Kadmium 

Kadmiumhalterna i länets sjöar varierar mellan 0,003 och 0,088 11g-L·1 med ett 
medianvärde på 0,012 J..lg 1·1

• Sjöarna v isar därmed mycketlåga (36%) till låga (64%) 
halter av kadmium. Koncentrationen av kadmium i Gävleborgs sjöar ligger i nivå med 
riksgenomsnittet. Medianvärdet för Ri95 yar 0,015 J..lg L - t. 

Tillståndet för kadmium, tillsammans med bly (se vidare nedan), i länets sjöar skiljer 
sig ändå något från tillståndet för de övriga metallerna i att kadmiumhalterna i hela 64% 
"bara" betecknas som låga och inte mycket låga. För övriga metaller betecknas generellt 
över 90% av halterna som mycket låga. Kadmium, liksom bly och kvic~silver, hör till de 
giftigare metallerna eftersom de saknar biologisk funktion till skillnad mot många andra 
metaHer som ingår som beståndsdelar i biologiska molekyler (enzym). Gränserna för 
bedömningsgrunderna har med anledning av kadmiums giftighet satts snävt. 

Kadmium uppvisar som regel en ganska liten årstidsvariation, möjligen kan halterna 
minska något under årstidsbundna perioder då syrebrist råder. Kadmium, precis som 
många andra metaller, bildar komplex i huvudsak med järn- och manganoxider, men även 
med organiskt material samt sulfider. Kadmiums löslighet följer löslighetsförhållandena 
rör dessa komplex. 

Bly 
Blyhalterna i länets sjöar varierar mellan 0,03 och 6,31 ~tg L"1 med ett medianvärde på 0,18 
llg L-1

• Blyhalterna var vanligen lägre än 0,5 ~Lg t·1 (Figur l l) och de flesta sjöarna visar 
därmed mycket låga (58%) tilllåga (38%) halter av bly. Ca 4% av sjöarna visar på 
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Surhetstillständet i Gävleborgs sjöar, 
oktober 1995 

Magnesium 

• 

Tlllst:änd, magnesium (mekv/1) 
+ < 0,025 mekv/1 

+ 0,025 - 0,050 mekv/1 

'> 0,050 - 0,075 mekv/1 

+ 0,075 - 0,100 mekv/1 

+ > 0,100 mekv/1 

Omräden med lerjordar 

Högsta kustlinjen (HK) 

•• 
• • • 

() 

-' 
'""':c> 
' · .. .: . 
'? 

~~ ~-

---
• 

Figur 9. Magnesiumhalter (me/ev/l) i Gävleborgs sjöar (0,5 m), oktober 1995. 
Kalkpåverkade sjöar är markerade med K 



betydligt högre blyhalter än medianvärdet. I Kölsjön, Ljusdals kommun, är t ex 
koncentrationen av bly mållligt hög (1 , 15 jlg L"1

), medan Lill-Gösken, Hofors kommun, 
t.o.m. visar en hög blyhalt (6,31 jlg L"1

). Lill-Göskens metallbelastning från industrin i 
Hofors har redan tidigare nämnts och sjön belastas uppenbarligen, förutom av koppar och 
zink, även av bly. Den förhöjda blyhalten i Kölsjön är däremot mer svår att förklara. 
Koncentrationen av bly i Gävleborgs sjöar ligger annars i nivå med riksgenomsnittet. 
Medianvärdet för Ri95 var 0,22 jlg L-1

• 

Blyets förekomst i vattenmassan associeras främst med järnoxider, men även 
manganoxider, sulfider och organiskt material verkar spela en viss roll. Några studier tyder 
på att bly kan ackumuleras i sjöars hypolimnion när det råder syrebrist (sommar och 
vinter). 

Krom 

Krombalterna i länets sjöar varierar mellan 0,05 och l ,36 Il g L"' med ett medianvärde på 
0,09 ~Lg L-1

• Kromhalterna är vanligen lägre än 0,30 1-1-g L-1
• Den övervägande delen av 

sjöarna i länet visar därmed mycket låga (92%) halter av krom. Ca 8% av sjöarna har 
märkbart högre halter än medianvärdet. Lill-Gösken i Hofors kommun, är den sjö som 
visar den högsta kromhalten (1 ,36 ~Lg L"1

), men koncentrationen anses fortfarande som låg. 
Koncentrationen av krom i Gävleborgs sjöar ligger något under riksgenomsnittet. 
Medianvärdet för Ri95 var O, 15 jlg L·'. 

Två vanliga oxidationsstadier av krom, Cr (III) och Cr (VI) förekommer i sjöar. Krom 
(VI) dominerar generellt den lösta mängden under stön-e delen av året, medan Cr (III) är 
starlct partikelreaktivt och associeras därför främst med partiklar som .förekommer i 
vattenmassan. Krom (VI) bildar huvudsakligen komplex med järnoxider, men även 
organiskt material, inklusive humusämnen, verkar spela en betydande roll. Omsättningen 
av krom följer därför vanligen järns årstidscykel med följd att koncentrationen av Cr (VI) 
är låg då syrebrist råder i vattenmassan.-

Nicl<el 

N ickelhalterna i länets sjöar varierar mellan 0,05 pch 1,51 ~tg L-1 med ett medianvärde på 
0,22 jlg L-1• De flesta sjöar (92%) uppvisar därmed mycket låga halter av nickel. 
Resterande del av sjöpopulationen (8%) har vad man betecknar som låga nickelhalter. 
Koncentrationen av nickel i Gävleborgs sjöar ligger annars något under riksgenomsnittet. 
Medianvärdet Tör Ri95 var 0,32 jlg L·'. 

Nickels förekomst i vattenmassan associeras främst med manganoxider, men även 
järnoxider och sulfider verkar spela en viss roll. Omsättningen av nickel är sparsamt 
studerad, men resultat från några studier tyder på att nickel ackumuleras i sjöars 
hypolimnionnär det råder syrebrist (sommar och vinter). 

Ars en il< 
Arsenikhalterna i länets sjöar varierar mellan 0,10 och 0,79 j..lg L-1 med ett medianvärde på 
0,22 jlg L-1

• Medianvärdet för Ri95 var 0,26 jlg L"1
• Det betyder att arsenikhalten i 

Gävleborgs sjöar ligger på samma nivå som riksgenomsnittet. De flesta sjöar (90%) har 
mycket låga halter av arsenik. Resterande lO% av sjöarna har vad man betecknar som låga 
arsenikhalter. Av de sjöar som visar något förhöjda arsenikhalter (Källsjön, Lill-Gösken, 
Björn viken, Enstabosjön, Ramsjösjön) är endast Lill-Gösken påverkad av en känd 
punktkälla. Lill-Gösken är tämligen starkt belastad av ett flertal andra metaller. 

Centralt för arseniks (As) orosättning i sjöar är att det förekommer i två vanliga 
oxidationsstadier, As (V) och As (III). Om syrebrist föreligger i vattenmassan, vilket är 
vanligt i en sjös hypolimnion mot slutet av produktionsperioden eller under vinterhalvåret, 
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reduceras As (V) till As (IH). Vid syrebrist frigörs vanligen också arsenik från sedimenten 
och kan anrikas i bottenvatten. Att arsenik frigörs beror på att processen är starkt kopplad 
till järn- och, i mindre utsträckn ing, till manganoxider vilkas förekomst styrs av 
redoxnivån. 

Arsenik är även känt for att metyleras. De flesta metaller förekommer inte i metylform.., 
kvicksilver är dock ett känt undantag. Metylering av en metall medför att metallen "blir 
organisk" och kan då ackumuleras i organismer. När det gäller kvicksilver är vanligen 
mindre än lO% av den totala mängden löst kvicksilver metylerat. Metylerade tormer av 
arsenik kan däremot vara dominerande i det produktiva skiktet av vattenmassan mot slutet 
av en säsong. De låga halter som uppmätts i Gävleborgs sjöar har dock ingen skadlig 
påverkan på ekosystemen. 

Aluminium 

Aluminium är ett av jordens vanligaste ämnen och har i naturliga fall ingen negativ 
påverkan på miljön. En av de största effekterna av försurning av sjöar och vattendrag, vid 
sidan av förlorad syraneutraliserande förrnåga (buffertkapacitet), är dock kraftigt förhöjda 
halter av aluminium. Aluminiumhalten ökar efter att tidigare humus- och mineralbundet 
aluminium från omgivande marker frigörs. De surare markerna och närvaron av den rörliga 
sulfatjonen (SO/') gör att aluminium transporteras ur jordar som tidigare ackumulerade 
aluminium. Precis som med andra metaller är det av betydelse i vilken kemisk form 
aluminium föreligger. Det är dess kemiska form som avgör rörligheten i naturen samt 
biotillgängligheten och giftigheten (toxiciteten) för vattenlevande organismer och växter. 

Den form som är mest intressant vid bedömning av miljötillstånd är det reaktiva 
aluminiumet, s.k. monoroert aluminium. Monoroert aluminium delas in i stabilt organiskt 
aluminium och labilt oorganiskt aluminium. Generellt anses monomert oorganiskt 
aluminium ge den största giftverkan. 

Koncentrationen av totalt löst aluminium i länets sjöar varierar mellan 5 och 280 
~g L'1, med ett medianvärde på 56 ~g L-1

• Den alurniniurnl<o~centration vid vilken 
dödligheten signifikant ökar hos öring (Salmo trutta) ligger på 200 ~g L~1 • Gälskador har 
dock påvisats redan vid l 00 ~g aluminium L-1

• Ca 12% av länets sjöar har en aluminium
koncentr~tion över 200 ~~g L-1 (Figur 12). Sjöama är belägna i norra delen av länet 
(Ljusdals, Hudiksvalls och Nordanstigs kommuner), alla i försurningspåverkade områden. 
Sjöarna med höga aluminiumhalter visar även svag buffertkapacitet (alkalinitet, 
tillståndsldass 3), en sjö (Högbergs~ämen) har t.o.m. mycket svag buffertkapacitet 
(tillståndsklass 4). Risk för fö rsurningsskador som följd av höga aluminiumhalter 
föreligger därmed i några av länets sjöar. Antalet utförda aluminiumanalyser är dock för få 
för att statistiskt kunna säkerställa förhållandet mellan surhetstillstånd och aluminiumhalt 

Koncentrationen av reaktivt (totalt monomert) aluminium varierar mellan 5 och' 140 
~~g L-1 med ett medianvärde på 19 ~tg L'1• Huvuddelen av det reaktiva aluminiumet utgörs 
dock av stabilt organiskt aluminium. Generellt är över 75% (median 78%) organiskt 
bundet. Koncentrationen av toxiskt aluminium, dvs. labilt oorganiskt aluminium, varierade 
mellan 3 och 38 ~tg L·' med ett medianvärde på 5 ~g L'1• Labilt aluminium blir toxiskt vid 
en koncentration på 25 ~g 1·• för känsliga organismer (Wilander m fl. 1998). För mer 
tåliga organismer blir det toxiskt vid 75 ~g L·'. Ca 7% av länets sjöar (motsvarar 2 
provtagna sjöar: Högbergstjärnen, Ljusdals kommun och Långsjön, Nordanstigs kommun) 
visar en koncentration av labilt oorganiskt aluminium på 25 !J.g L'1 eller mer. Dessa sjöar 
har också relativt höga halter av totalt löst alwninium, 200 respektive 280 ~g L·'. 
Högbergstj ärnen har varit tydligt försurningspåverkad, och har trots sjökalkning 
fortfarande en mycket svag buffertkapacitet ( alkalinitet 0,024 mekv L-1

). Koncentrationen 
av oorganiskt aluminium är högre i Långsjön (38 ~g L'1) än i Högbergstjärnen (25 ~~g 1"1

). 
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Metalltillständet i Gävleborgs sjöar, 
oktober 1995 

Koppar 

• • 

• • 

• 
• 

Tillständ, koppar i vatten (tJg/ 1) 
+ Mycket läga halter 

+ Laga halter 

Omräden med lerjordar 

-- Högsta kustlinjen (HK) 

• 

• 

Figur 10. Kopparhalter (f.lgll) i Gävleborgs sjöar (0,5 m), oktober 1995. 
Klassindelning enligt NV Bedömningsgrunder for sjöar och vattendrag 1999 (se Tabell 2). 



Metalltillständet i Gävleborgs sjöar, 
oktober 1995 

Bly 

• • 

• • 

• 
• 

TlllstAnd, bly i vatten (JJg/ 1) 
+ Mycket läga halter 

+ lAga halter 

O Mättligt höga halter 

+ Höga halter 

Omräden med lerjordar 

- Högsta kustlinjen (HK) 

_j l 
(_/"""""" • • 

' 

• 

•• 
• 

l • 
• • 

Figur Il. Blyhalter (p g/l) i Gävleborgs s} öar (0,5 m), oktober 199 5. 
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Klassindelning enligt NV Bedömningsgrunder för sjöar och vattendrag 1999 (se Tabell 2). 



Metalltillständet i Gävleborgs sjöar, 
oktober 1995 

Aluminium 

• • 

o • 

o 

• 

Tlllsdnd, totalt aluminium i vatten O,ag/ 1) 
+ 20 eller lägre 

• 20 - 50 

o 50-100 

• 100-200 

• > 200 

Omr-Aden med lerjordar 

- - Högsta kustlinjen (HK) 

o 
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Figur 12. Halter av totalt löst aluminium (pg/l) i Gävleborgs sjöar (0,5 m), oktober 1995. 



Långsjön är dock starkt hurnös (fårg=l73) och vattnet har en mycket god syraneutrali
serande förmåga (ANC) vilket kan ha en mildrande effekt på aluminiums eventuella 
giftverkan. statistiskt har ingen sjö i länet en koncentration av labilt oorganiskt aluminium 
över 75 jlg L-1

• 
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Bilaga 1. Provtagna sj öar i Gävleborgs län, riksinventerin gen 1995. 

Namn Kommun Arealklass• Xkoordinat Ykoordlnat 

BLAD T JÄRNEN Bollnäs E 677288 153322 
BLOTEN Bollnäs E 682448 154213 
BO FARASJÖN Bollnäs c 678788 153934 
DJUPASJON Bollnäs D 679596 154106 
FLÅSTASJÖN Bollnäs c 681274 153278 
GALVSJÖN Bollnäs c 681440 152330 
GRÅSTJÄRNEN Bollnäs E 677142 152747 
GÄDDT JÄRNEN Bollnäs E 676947 151606 
GADDTJÄRNEN Bollnäs E 681851 154587 
HASJON Bollnäs o 679148 153366 
HÖGSJÖN Bollnäs o 678192 151677 
INNEBYT JÄRNEN Bollnäs E 680815 154372 
KYRKSJÖN Bollnäs c 681950 153088 
KÖLSJÖN Bollnäs B 676747 151313 
LILLA DALSJÖN Bollnäs D 683307 153332 
LANGSJÖN Bollnäs D 677054 151451 
MYNNTJÄRNEN Bollnäs D 679584 152425 
NORRA BÅTTJÄRNET Bollnäs o 677203 151002 
OR SJÖN Bollnäs B 682527 153073 
ROTEMOBODT JÄRN Bollnäs o 677589 154042 
SILMO Bollnäs E 678098 151930 
SKIDT JÄRNEN Bollnäs D 680738 154657 
STORA GÅSJON Bollnäs o 680051 154418 
STORA SAL TSJON Bollnäs o 678301 152423 
STOR-FLUGEN Bollnäs c 679093 152772 
VÄSTRAJONSEN Bollnås D 678224 152260 
VÄXSJÖN Bollnås c 680926 153196 
OVER-SNATEN Bollnäs D 682493 153697 
BJÖRKLANGEN Gävle c 676825 156057 
BJÖRNVIKEN Gävle E 676907 157395 
BONDSUNDET Gävle D 675403 157532 
BYSJON Gävle c 669604 155666 
HAMRANGEFJÄRDEN Gävle B 675667 ~157200 

HEDESUNDAFJÄRDEN Gävle B 668910 156800 
HILLESJÖN Gävle c 673800 157774 
KYLEN Gävle E 675422 157633 
ULLSJÖN Gävle E 670085 156180 
LUNDBOSJÖN Gävle c 673981 156335 
LÖSSNAREN Gävle D 675975 156698 
MELLANAST JÄRNEN Gävle E 676500 151134 
NILSESSJÖN Gävle o 670436 156650 
STOR-DAMMSJÖN Gävle c 676218 155988 
STORPUSSEN Gävle E 673770 158933 
STORSJÖN Gävle B 672215 156026 
SÄVASJON Gävle E 671714 158237 
TICKSEL TÄRNAN Gåvle E 673371 156364 
VALSJÖN Gävle D 671893 156484 
ÄLGSJÖN Gävle D 672375 157873 
DAMMSJÖN Hofors D 671566 153178 
GJUSEN Hofors D 669690 154155 
LILL-GÖSKEN Hofors D 671235 152899 
MALMJÄRN Hofors c 670747 154000 
ORMSJÖN Hofors E 672115 151968 
STOR-GöSKEN Hofors c 671091 153297 
TORSHYTTEDAMMSJÖN Hofors o 670201 153251 
ASTJÄRN Hofors E 670927 153427 
ALSJÖSJÖN Hudiksvall c 687824 153353 
BJÖRKRATJÄRNEN Hudiksvall E 684092 156439 
BJÖRNTJÄRNEN Hudiksvall E 684856 153892 
DANSJÖN Hudiksvall D 685425 155671 
FUSKASSJÖN Hudiksvall D 683428 155393 
GÅNGSJÖN Hudiksvall D 681987 156529 
HEDS'JöN Hudiksvall c 682027 156567 
HÄLSEN Hudiksvall c 682315 154434 
JANSJÖSJÖN Hudiksvall E 685118 153974 



KÅLLSJÖN Hudiksvall D 683582 154935 
KÖSEN Hudiksvall c 683685 156109 
LILLA ALDRINGEN Hudiksvall E 687302 153739 
ULL-NI EN Hudiksvall c 683120 154174 
LOMTJÄRNEN Hudiksvall E 684200 157235 
RAMSJÖSJÖN Hudiksvall D 686365 153560 
ROSSJÖN Hudiksvall D 684324 154692 
SKOGSJÖN Hudiksvall D 685073 154162 
SKÄRVESJÖN Hudiksvall D 681659 156810 
SKÄRÅSSJÖN Hudiksvall c 687467 154416 
SLÄTIJÄRNEN Hudiksvall E 684595 154739 
STORA PULSARVIKEN Hudiksvall E 684548 158799 
STORA RABERGST JÄRNEN Hudiksvall E 684653 153663 
STORA SKÄRSJÖN Hudiksvall D 684063 156700 
STORNIEN Hudiksvall c 683200 155103 
STRASJÖSJÖN Hudiksvall D 687164 152513 
SÖDRA ABBORRTJÄRNEN Hudiksvall E 689287 152123 
SÖDRA DELLEN Hudiksvall B 684961 155569 
SÖRTJÄRNEN Hudiksvall D 682500 156366 
T JÄRNA T JÄRNEN Hudiksvall D 686091 153946 
TOLOCKSJÖN Hudiksvall c 682810 155405 
VALLSJÖN Hudiksvall E 684451 158821 
ÄLGESJÖN Hudiksvall c 689444 151876 
ÖRVALLSSJÖN Hudlksvall D 687580 153048 
BJÖRSJÖSJÖN Ljusdal D 686404 148957 
BODASJÖN Ljusdal c 684897 151862 
BREASEN Ljusdal c 686069 149147 
BRUNNSTJÄRNEN Ljusdal E 685190 144294 
DAMMTJÄRNEN Ljusdal E 684869 144797 
FURUSJÖN Ljusdal D 684448 149944 
GRÖNT JÄRNEN Ljusdal E 687325 152061 
GÄDDTJÄRNEN Ljusdal E 685113 147485 
HANDSJÖN Ljusdal D 685874 145429 
HARSASJÖN Ljusdal c 683402 150847 
HENNAN Ljusdal B .687931 150527 
HOCKALAMM Ljusdal D 683319 146256 
HUNDSJÖN Ljusdal - D 683598 146730 
HÄLLBERGSTJÄRNEN Ljusdal D 686363 146259 
HÖGBERGSTJÄRNEN Ljusdal E 683461 151757 
lOVA TIENST JÄRNARNA Ljusdal E 686143 145934 
JUVATSSJÖN Ljusdal D 691487 148971 
KAPTENSTJÄRNEN Ljusdal E 689390 151238 
KROKSJÖN Ljusdal D 683696 145460 
KROKTJÄRNEN Ljusdal D 689485 151148 
KVARNSJÖN Ljusdal D 689737 149223 
KARSJÖN Ljusdal c 687446 147340 
KÖLSJÖN Ljusdal c 685937 148363 
LAFORENS DÄMMINGSOMRADE Ljusdal c 687012 148389 
LILLA FLURT JÄRNEN Ljusdal E 682622 151383 
LILLA KÖLSJÖN Ljusdal D 683847· 149849 
ULLHAMRASJÖN Ljusdal c 682476 146173 
ULL T JÄRNEN Ljusdal E 686703 148509 
LINDSTASJÖN Ljusdal c 683708 148325 
LISSJÖN Ljusdal E 683280 143983 
LOMBÄCKSFLARKEN Ljusdal D 685530 143825 
LANGSJÖN Ljusdal D 690731 150003 
MELLAN-HÄLLSJÖN Ljusdal D 684068 144313 
MELLANSJÖN Ljusdal c 691125 149345 
MYRTÄKTFLARKEN Ljusdal D 685649 144850 
NEDRA GRÄSMYRT JÄRNEN Ljusdal E 685316 145747 
NEDRE LOMSJÖN Ljusdal D 683153 147128 
NEDRE TROLLBERGSTJÄRN Ljusdal E 683939 148627 
NORRA RÅ V SJÖN Ljusdal D 684568 143373 
NORRA VÄLJETJÄRNEN Ljusdal E 688262 150629 
NÄCKTJÄRNEN Ljusdal E 688034 150119 
NÄTSJÖN Ljusdal D 684258 146559 
NÄVERTJÄRN Ljusdal D 683023 147730 
NÖUNGEN ljusdal c 682851 147844 



ORESJÖT JÄRNEN Ljusdal E 683856 143182 
RANUNGEN -Ljusdal () 685885 150620 
ROMTJÄRNEN Ljusdal E 689344 150905 
ROSSEN Ljusdal c 683010 149833 
RÖDTJÄRNEN Ljusdal E 685680 144763 
SANDVIKS-LUNGAN Ljusdal E 687288 151528 
SANDVIKS-LANGT JÄRNEN Ljusdal [) 687329 151670 
SARVTJÄRNEN Ljusdal E 688039 151706 
SIDSKOGSSJÖN Ljusdal c 682930 150447 
SKOGSSJÖN Ljusdal [) 683180 143995 
SKALBOSJÖN Ljusdal D 684782 151617 
sKALTJÄRNEN Ljusdal D 688375 150748 
SKALVALLSSJÖN Ljusdal c 687014 149086 
SORTVATINET Ljusdal C> 684374 150717 
STENBITI JÄRNEN Ljusdal E 683942 144259 
STENSJÖN Ljusdal D 683534 150070 
STENSJÖN Ljusdal [) 683673 154083 
STORA BJÖRKEN Ljusdal [) 684887 150812 
STORA ENSJÖLOKEN Ljusdal E 690896 148633 
STORA HÄRNÖSANDSTJÄRNEN Ljusdal D 684678 147427 
STORA LINTJÄRNEN Ljusdal E 684770 151044 
STOR-ACKSJÖN Ljusdal E 682886 147392 
STORHAMRASJÖN Ljusdal El 682688 146099 
STORLUNGAN Ljusdal E 683565 146861 
STORSJÖN Ljusdal c 683650 149928 
STORT JÄRNEN Ljusdal E 687705 149035 
SUNDSTJÄRNARNA Ljusdal E 689442 150892 
SÖDRA VÄLJET JÄRNEN Ljusdal D 688237 150604 
TENSJÖN Ljusdal c 683829 147050 
TEVANSJÖN Ljusdal c 688502 148220 
TVÄRINGEN Ljusd'al c 690345 149315 
TVÄRTFÖRSTJÄRN Ljusdal D 683437 147932 
TYCKE LN Ljusdal - c 685684 143872 
VANDELN Ljusdal c 691189 149577 
VÄSTERASTJÄRNEN . Ljusdal [) 686682 150949 
ÄNGRATÖRN Ljusdal c 686703 147800 
ÖRATJÄRNEN Ljusdal E 686699 152382 
ÖSSJÖN Ljusdal c 685906 145839 
ÖSTRA SIKSJÖN Ljusdal D 689196 151284 
ÖVRA GRÄSMYRT JÄRNEN Ljusdal E 685421 145889 
ÖVRE STUGUSJÖN Ljusdal [) 686666 148593 
ÖVRE VI NTERVÄGST JÄRNEN Ljusdal E 688954 150308 
ANNSJÖN Nordanstig c 688945 156402 
BODSJÖN Nordanstig D 687327 156189 
GIMSJÖN Nordanstig c 687580 155521 
HARSJÖN Nordanstig c 686482 157588 
LILLA JÄRNASTJÄRNEN Nordanstig E 689477 157804 
ULL-MÖRTSJÖN Nordanstig D 689168 155151 
LANGSJÖN Nordanstig E 686905 155821 
STORSJÖN Nordanstig El 687058 157146 
SUNDTJÄRNEN Nordanstig E 688586 154936 
SÖRSJÖN-NORRSJÖN Nordanstig (; 686295 157937 
ÄLGEREDSSJÖN Nordanstig c 687575 156420 
FJÄRDEN Ockelbo c 674641 155686 
HAMMARSJÖN Ockelbo c 674792 154889 
HÖTJÄRNEN Ockelbo E 675957 152290 
IVANTJÄRNEN Ockelbo () 674209 154140 
KALLSJÖ-HOLMSJÖN Ockelbo [) 675750 152322 
LASJÖN Ockelbo [) 674968 154956 
LINGAN Ockelbo B 676889 155136 
LANGSJÖN Ock e l bo c 674399 155929 
LANGSJÖN Ockelbo [) 677298 154270 
RUDTJÄRNEN Ockelbo E 676728 153064 
SNAtT JÄRNEN O eke l bo [) 675613 153353 
VALLSJÖN Ockelbo D 675604 154392 
VINTERVÄGSTJÄRNEN Ockelbo E 676803 152868 
ÖSTERSJÖN Ockelbo c 675075 155297 
BORNASEN Ovanåker D 679842 150107 



DANSKENST JÄRN Ovanåker E 682660 148258 
ENSTABOSJÖN Ovanåker c 681277 151079 
GRYCKEN Ovanåker c 682516 147881 
GRYTEN Ovanåker c 682430 149769 
GRÄNGEN Ovanåker c 680187 150795 
HÄLFTASSEN Ovanåker D 682096 148561 
HAMMEN Ovanåker c 677005 149912 
HÄSBOSJÖN Ovanåker c 677658 150924 
JÖNST JÄRNEN Ovanåker E 679328 149043 
KARSBOSJÖN Ovanåker c 683095 149320 
KLINGA-KÄLLA Ovanåker E 679984 149572 
LILL-ÖJUNGEN Ovanåker c 683094 148219 
LILLÖJUNGSBOT JÄRN Ovanåker E 682598 148564 
LOFTSSJÖN Ovanåker c 681247 149066 
LANGTJÄRNEN Ovanåker D 682542 150052 
NORRSJÖN Ovanåker c 680476 151816 
OXATJÄRNEN Ovanåker E 679142 151019 
PRÄsTBERGSTJÄRNEN Ovanåker E 678058 151058 
RUNDAT JÄRNEN Ovanåker E 679257 149636 
RÄKASJÖARNA Ovanåker D 681145 147709 
SKALEN Ovanåker c 679856 150205 
SKÄRSTUTEN Ovanåker D 681882 148465 
STENT JÄRNARNA Ovanåker E 679856 149755 
STORÖJUNGEN Ovanåker c 682894 148645 
TRUMSLAGART JÄRNEN Ovanåker E 679638 149136 
VALLASEN Ovanåker D 679497 150856 
VANDELN Ovanåker E 689605 149852 
VIKSJÖN Ovanåker c 680339 151046 
VÄGNAN Ovanåker c 680551 150601 
ALSJÖN Sandviken c 687953 150914 
ALSJÖN Sandviken E 672572 154398 
FÄRNEBOFJÄRDEN Sandviken B 668552 155740 
HOSJÖN Sandviken D 672254 153504 
KOPPART JÄRN Sandviken E 671576 154315 
KRUTSJÖN Sandviken E 672190 152772 
LANGSJÖN Sandviken E 673534 153381 
LÖVTJÄRNEN Sandviken D 673114 155404 
NEDREACKTJÄRNEN Sandviken E 672695 153603 
ÖJAREN Sandviken B 672883 155647 
EDESJÖN Söderhamn D 679758 155014 
FLORSJÖN Söderhamn c 679755 155350 
FLUGAN Söderhamn E 677513 155103 
FÄBODTJÄRNEN Söderhamn D 677899 156460 
GOSJÖN Söderhamn D 677506 156174 
HOLM T JÄRNEN Söderhamn E 679395 156853 
HUNSBOSJÖN Söderhamn D 678240 155811 
JÄRSJÖN Söderhamn c 681168 155957 
LILLA MOSISJÖN Söderhamn D 678096 156763 
MARMEN Söderhamn B 679231 156470 
NORRBRÄNNINGEN Söderhamn c 678153 156427 
SKAVSJÖN Söderhamn D 680984 155761 
STOR-SKÄRJAN Söderhamn c 677178 156659 
SORBRÄNNINGEN Söderhamn c 677969 156511 
TÖNNEBRO-NORAN Söderhamn D 677203 156313 
TÖNNEBROSJÖN Söderhamn c 677088 156297 
VEDTJÄRTJÄRNEN Söderhamn D 679428 156153 
ALSJÖN Söderhamn D 679621 156601 

····~""'"':=] c= 1·10 km2 

0=0,1-1km2 

E= 0,01·0,1 km2 



Bilaga 2. Medianvärden för vattenkemiska parametrar uppdelade på olika sjötyper. 

Alla sjöar Okalkade 'sjöar Kalkade sjöar Sjöarea 0,04-0,1 km2 Sjöarea 0,1-1 km2 Sjöarea 1-10 km2 Sjöarea 10-100 km2 

Antal sjöar 258 215 43 79 93 75 11 

Temp. °C 6,0 6,0 6,0 5,4 5,7 6,3 8,7 
pH 6,7.4 6,74 6,73 6,62 6,77 6,86 6,93 
Kond. mS/m25 3,15 3,18 2,78 2,70 3,17 3,34 3,75 
Ca mekv/1 0,161 O, 161 0,145 0,127 0,162 0,166 0,179 
Mg mekv/1 0,060 0,064 0,046 0,056 0,060 0,063 0,065 

Ca/Mg 2,60 2,53 3,10 2,32 2,57 2,68 2,86 
Na mekv/1 0,071 0,074 0,060 0,070 0,073 0,075 0,085 -
K mekv/1 0,010 0,010 0,008 0,008 0,010 0,011 0,012 
Alk./Acfd mekv/1 0,131 0,133 0,119 0,111 0,124 0,142 0,165 
ANC 0,21 2 0,217 0,178 0,194 0,208 0,220 0,247 
S04_1C mekv/1 0,058 0,058 0,052 0,052 0,062 0,062 0,077 
so4• mekv/1 0,054 0,055 0,050 0,049 0,055 0,058 0,073 
Cl mekv/1 0,028 0,030 0,023 0,025 0,029 0,031 0,050 
F mg/l 0,115 0,120 0,100 0,100 0,110 0,130 0,110 
NH4-N ug/1 9 9 B 10 9 B 9 

' N02+N03-N ug/1 24 24 17 20 24 24 74 
Tot-N ug/1 564 576 505 592 568 546 477 
Tot-P ug/1 11 11 B 11 11 10 11 
N/P 48 47 53 48 43 50 43 
Abs F 420/5 0,133 0,132 0,139 0,173 l 0,160 0,104 0,115 
Färg 66 66 70 87 BO 52 58 
Simg/l 2,22 2,29 1,99 2,38 2,10 2,27 2,12 
TOC mg/l 8,2 8,4 7,3 9,9 8,5 6,5 6,9 
Al-27 ug/1 56,5 56,5 77,0 63,0 61,5 43,0 29,0 
Fe-54 ug/1 389 397 323 476 435 292 74 
Mn-55 ug/1 13,5 14,0 12.,5 13,0 13,0 15,0 5,7 
Cu-63 ug/1 0,30 0,40 0,25 0,30 0,35 0,40 0,30 
Zn-66 ug/1 1,45 1,45 1,35 2,00 1,70 0,80 0,30 

Pb-208 ug/1 0,180 0,195 0,170 0,210 0,200 0,130 0,045 
Cd-114 ug/1 0,013 0,013 0,013 0,014 0,014 0,010 0,006 
Cr-53 ug/1 0,150 0,160 0,130 0,160 0,170 0,145 <0,05 
Co-59 ug/1 0,050 0,050 0,045 0,059 0,053 0,034 0,013 
Ni-60 ug/1 0,220 0,230 0,170 0,220 0,225 0,180 0,165 
As-75 ug/1 0,215 0,220 0,185 0,180 0,245 0,220 0,125 
V-51 ug/1 0,240 0,240 0,200 ' 0,250 0,240 0,190 0,055 
AL-NAD ug/1 19,0 19,0 19,0 20,0 19,0 17,0 
ALS-NAJ ug/1 15,0 15,0 15,0 15,0 15,5 15,0 
ALL-NAJ ug/1 9,0 10,0 ' 3,5 12,0 10,0 7,0 



Alla sjöar Okalkade sjöar Kalkade sjöar Sjöarea 0,04;0,1 km2 Sjöarea 0,1-1 km2 Sjöarea 1-10 km2 Sjöarea 10-100 km2 

Antal sjöar 258 215 43 79 g3 75 11 

Temp. °C 6,3 6,3 6,3 6,1 6,1 6,5 8,2 
pH 6,71 6,71 6,75 6,56 6,71 6,86 6,85 
Kond. mS/m25 4,02 4,22 3,02 4,16 3,81 4,16 3,86 
Ca mekv/1 0,215 0,224 0,172 0,238 O, 191 0,226 0,196 
Mg mekv/1 0,072 0,077 0,047 0,078 0,068 0,072 0,071 
Ca/Mg 2,93 2,77 3,69 2,go 2,91 3,00 2,81 
Na mekv/1 0,092 0,098 0,063 0,092 0,093 o,og2 o,oag 

K mekv/1 0,013 0,013 0,008 0,012 0,012 0,013 0,013 
Alk./Acid mekv/1 0,175 0,184 0,131 0,1gg 0,149 0,188 0,152 
ANC 0,269 0,282 0,207 0,306 0,242 ' ' 0,271 0,239 
S04_1C mekv/1 0,073 0,076 0,056 0,067 0,071 0,082 0,078 
804" mekv/1 0,068 0,071 0,054 0,062 0,065 0,077 0,072 
Cl mekv/1 O,Q4g 0,054 0,026 0,046 0,051 0,050 0,051 
F mg/l 0,13g 0,145 0,110 0,125 0,147 0,147 0,117 
NH4-N ug/1 16 17 g 17 20 11 g 

N02+N03-N ug/1 37 3g 28 46 32 29 73 
Tot-N ug/1 616 629 551 636 622 588 5g8 
Tot-P ug/1 12 13 10 13 13 11 12 
N/P 60 59 67 58 60 63 55 
Abs F 420/5 0,160 0,165 0,135 0,201 0,173 0,107 O, 118 
Färg 80 . 83 67 100 87 53 59 
Simg/l 2,17 2,21 1,97 2,37 2,12 2,06 1,86 
TOC mg/l 9,2 9,6 7,5 11,2 g,5 7,1 7,7 
Al-27 Ug/1 82,2 7g,6 92,4 99,7 87,7 65,2 81,6 
Fe-54 ug/1 466 453 519 4g8 538 400 74 
Mn-55 ug/1 21,0 23,1 12,7 24,5 17,1 24,2 5,7 
Cu-63 ug/1 0,39 0,42 O,f6 • 0,33 0,43 0,42 0,30 
Zn-06 ug/1 2,06 2,21 1,46 2,11 3,02 1,08 0,30 
Pb-208 ug/1 0,337 0,354 0,267 0,233 0,553 0,219 0,045 
Cd-114 ug/1 0,016 0,017 0,014 0,015 0,021 0,013 0,006 
Cr-53 ug/1 0,226 0,247 0,143 ·0,200 0,347 0,143 <0,05 
Co-59 ug/1 0,058 0,069 0,051 0,071 0,065 0,043 0,013 
Ni-60 ug/1 0,315 0,338 0,21 2 0,443 0,302 0,239 0,165 
As-75 ug/1 0,235 0,231 0,252 0,205 0,277 0,231 0,125 
V-51 ug/1 0,254 0,259 0,234 0,267 0,2g1 0,225 0,055 
AL-NAD ug/1 33,4 33,4 33,1 44,0 32,6 20,5 
ALS-NAJ ug/1 26,2 26,4 25,1 33,0 25,4 17,7 
ALL-NAJ ug/1 10,6 11,0 8,8 14,9 9,2 7,1 



Bilaga 4. Koncentrationer för olika vattenkemiska parametrar (alla sjöar) v id olika percentiler. 

Min värde Max värde Percentil 

10 25 50 75 90 

Temp. °C 2,2 10,0 4,2 4,8 6,0 7,8 9,2 
pH 4,44 7,67 6,34 6,58 6,74 6,94 7,08 
Kond. mS/m25 0,94 40,00 2,10 2,52 3,15 4,37 6,36 
Ca mekv/1 0,013 3,006 0,082 0,111 0,161 0,225 0,338 
Mg mekv/1 0,006 0,543 0,035 0,045 0,060 0,078 0,1 15 
Ca/Mg 0,75 15,11 1,63 2,14 2,60 3,24 4,64 
Na mekv/1 0,008 0,710 0,050 0,058 ' 0,071 0,094 0,159 
K mekv/1 0,002 0,128 0,006 0,008 . 0,010 0,013 0,020 
Alk./Acid mekvll -0,057 2,472 0,050 0,090 0,131 0,182 0,262 
ANC -0,002 3,123 0,121 0,162 0,212 0,274 0,399 
S04_1C mekv/1 0,012 1,232 0,035 0,042 0,058 0,082 0,113 
S04* mekv/1 -0,005 1,169 0,033 0,040 0,054 0,076 0,107 
Cl mekv/1 0,009 0,615 0,018 0,022 0,028 0,050 0,097 
F mg/l 0,020 0,600 0,060 0,080 0,115 0,160 0,240 
NH4-N ug/1 3 386 6 7 9 13 31 
N0 2+N03-N ug/1 3 1524 8 13 24 41 64 
Tot-N ug/1 145 1630 307 396 564 766 1000 
Tot-P ug/1 4 71 6 8 11 14 21 
N/P 11 326 27 35 48 76 109 
Abs F 420/5 0,012 1,040 0,052 0,091 0,133 0,201 0,287 
Färg 6 520 26 46 66 101 144 
Simg/l 0,07 6,46 0,73 1,44 2,22 2,84 3,46 
TOG mg/l 2,0 40,2 4,6 6,0 8,2 11,2 15,2 
Al-27 ug/1 4,8 280,0 18,0 29,3 56,5 107,5 201 ,0 
Fe-54 ug/1 16 1617 52 172 l 389 650 934 
Mn-55 ug/1 1,7 140,0 3,2 6,4 13,5 24,5 47,5 
Cu-63 ug/1 0,10 1,70 0,20 0,20 0,30 0,40 0,70 
Zn-66 ug/1 0,20 25,00 0,50 0,80 1,45 2,28 3,12 
Pb-208 ug/1 0,030 6,310 0,059 0,095 0,180 0,290 0,379 
Cd-114 ug/1 0,003 0,088 0,007 0,009 0,013 0,017 0,022 
Cr-53 ug/1 0,080 1,360 0,090 0,120 l 0,150 0,240 0,410 
Co-59 ug/1 0,009 0,290 0,015 0,025 0,050 0,080 0,110 
Ni-60 ug/1 0,090 1,510 0,107 0,148 0,220 0,345 0,460 
As-75 ug/1 0,100 0,790 0,129 0,163 0,215 0,278 0,338 
V-51 ug/1 0,040 0,770 0,076 0,110 0,240 0,340 0,552 
AL-NAD ug/1 5,0 140,0 6,6 12,0 19,0 50,0 75,2 
ALS-NAJ ug/1 4,0 100,0 6,0 10,3 15,0 34,0 58,5 
ALL-NAJ ug/1 3,0 38,0 3,0 4,5 9,0 13,5 19,8 



14 75 00 15 00 00 15 25 00 15 50 00 

l 

7 so 00 

Bilaga 5. Regionsindelning som ligger till grundfor variansanalys (ANOVA) av geografiska 
skillnader av de i samband med Riksinventeringen 1995 ana(vserade vattenkemiska 
parametrar i Gävleborgs sjöar. 
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