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Sammanställning av analysresultat – Edstjärnen 

Sammanfattning 

Länsstyrelsen har provtagit Edstjärnen i Gagnefs kommun vid ett flertal tillfällen 

under de senaste ~15 åren med anledning av att sjön misstänkts ha problem med 

övergödning.  

Provtagningen har i de flesta fall innefattat mätning av syrgas och temperatur i 

en-två av sjöns djuphålor, varje meter i vattenkolumnen från ytan ned till botten. 

Vattenkemiska prover från både yt- och bottenvattnet har också tagits vid flera 

tillfällen och växtplankton har provtagits tre gånger (2005, 2011 och 2020).  

Sammanfattningsvis visar mätningarna på förhöjda halter av näringsämnen i 

både yt- och bottenvattnet, vilket också avspeglar sig i växtplanktonsamhället 

med en hög biovolym och en stor andel cyanobakterier. De höga 

bottenvattenkoncentrationerna av fosfor i bottenvattnet indikerar att 

näringsämnen läcker från sedimenten under syrgasfria förhållanden – ett 

fenomen som kallas för internbelastning. En förhöjd internbelastning beror på att 

sjön historiskt haft en hög belastning från externa påverkanskällor (exempelvis 

avlopp, jordbruksmark etc.) och att dessa näringsämnen ackumulerats i 

bottensedimenten över tid. Mätningar i ett inlopp till Edstjärnen visar också på 

höga halter av fosfor.  

För att förbättra sjöns vattenkvalité behövs sannolikt åtgärder riktade mot både 

externa påverkanskällor och därefter åtgärder som förhindrar läckage av 

näringsämnen från bottensedimenten. Ytterligare undersökningar – inklusive 

sedimentanalyser – bör dock genomföras för att kunna bestämma hur stor den 

interna vs. den externa näringsbelastningen är, vilket är en förutsättning för att 

kunna föreslå och utforma lämpliga åtgärder i avrinningsområdet.  
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Syrgas och temperaturprofil 

För att bättre kunna tolka hur syrgastillståndet ser ut i sjön bifogas en tabell som 

är hämtad ur boken Mäta Vatten – Undersökningar av sött och salt vatten (Bydén 

et al. 2003). 

Koncentration i 

sötvatten (mg O2/l) 
Benämning Effekt 

≥7 
Syrerikt tillstånd  

Hög syrgaskoncentration 
Ingen 

5–7 
Måttligt syrerikt tillstånd  

Mindre hög syrgaskoncentration 
Ingen 

3–5 
Svagt syretillstånd 

Låg syrgaskoncentration 

Syrekrävande organismer 

dör eller flyr 

1–3 
Syrefattigt tillstånd 

Mycket låg syrgaskoncentration 
Endast få arter överlever 

≤1 

Syrefritt eller nästan syrefritt 

tillstånd 

Svavelväte 

Växter och djur dör, 

endast anaeroba bakterier 

överlever 

 

Mätningarna i Edstjärnen visar vid de flesta provtagningstillfällen på syrefria 

förhållanden redan från 3–5 meters djup under skiktade förhållanden sommartid 

(Figur 1). Under sommaren 2020 mättes en syrgasprofil på två olika 

provtagningsplatser. Dessa profiler visade på väldigt lika syrgasförhållanden och 

endast en av dem visas därför i Figur 1.  

Vintertid ser syrgasförhållande något bättre ut, och under år 2008–2009 

understeg inte syrgashalten 1 mg/l förrän vid 14–15 m djup. År 2020 var dock 

syrgasförhållandena vintertid sämre och halten understeg 1 mg/l redan vid 7 m 

djup (Figur 2).   

Siktdjup 

Under sommartid har även siktdjupet mätts i sjön vilket har varierat mellan 2 

och 2,4 m. Siktdjupet kan klassas som måttligt och bör snarare ligga kring 5 m i 

den här typen av sjö. 
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Figur 1. Syrgasprofiler i Edstjärnen under sommartid.  

 

Figur 2. Syrgasprofiler i Edstjärnen under vintertid.  
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Vattenkemi 

Fosfor 

Det är framförallt fosforhalten man använder vid bedömning av övergödning i 

sjöar och vattendrag eftersom fosfor är det begränsande ämnet som bl.a. styr den 

biologiska tillväxten (ex. algtillväxt). 

I ytvattnet har totalfosforhalten vid samtliga provtagningstillfällen varit förhöjd i 

förhållande till det framräknade referensvärdet. Referensvärdet är den 

ungefärliga halt som sjön skulle ha haft om den vore helt opåverkad. 

Totalfosforhalterna har varierat mellan 22–31 µg/l vintertid och 17–21 µg/l 

sommartid. Enligt vattenförvaltningen skulle bedömningen bli måttlig (på 

gränsen till otillfredsställande) status. För att nå god status (en bra vattenkvalité) 

bör totalfosforhalten i ytvatten ligga kring 14 µg/l (Figur 3–4). 

Totalfosforhalten i bottenvattnet har vid ett flertal tillfällen varit mycket hög 

(>100 µg/l) och även fosfathalten har varit hög (Figur 3–4). De uppmätta 

fosforhalterna i bottenvattnet indikerar att Edstjärnen har en förhöjd 

internbelastning som kan vara en bidragande orsak till övergödningsproblemen i 

sjön. För att kvantifiera (uppskatta storleken på) internbelastningen i förhållande 

till den externa näringsbelastningen krävs dock regelbundna / mer frekventa 

provtagningar under en hel säsong samt en analys av sedimentet.  

 

 

Figur 3. Fosforhalter i yt- och bottenvattnet under vintertid i Edstjärnen. 
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Figur 4. Fosforhalter i yt- och bottenvattnet under vintertid i Edstjärnen. 2020 års halter är 

ett medelvärde av mätningar vid 2 olika provtagningsplatser. Noteras bör att halterna på 

dessa två provtagningsplatser var jämförbara. 

Kväve 

Totalkvävehalterna i Edstjärnen har varit måttligt höga (ytvattnet) – mycket 

höga (bottenvattnet) (Tabell 1). Kvävehalter, inklusive ammonium och nitrit + 

nitrat, kan liksom fosforhalter indikera utsläpp från jordbruksmark (gödsling 

m.m.) samt avlopp.  

Tabell 1. Kvävehalter i Edstjärnens yt- och bottenvatten. 2020 års halter är ett medelvärde 

av mätningar vid 2 olika provtagningsplatser. Noteras bör att halterna på dessa två 

provtagningsplatser var jämförbara. 

Ämne Datum Halt yta (µg/l) Halt botten (µg/l) 

Totalkväve (Tot-N) 2005-03-10 620 870 

 2005-08-14 610 960 

 2006-08-24 560 - 

 2008-03-04 610 1000 

 2009-03-05 580 2000 

 2011-08-18 620 1300 

 2020-02-17 581 1430 

 2020-08-10 587 1270 
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Ämne Datum Halt yta (µg/l) Halt botten (µg/l) 

Ammonium (NH4-N) 2005-03-10 18 107 

 2005-08-14 7 399 

 2006-08-24 21 - 

 2008-03-04 <10 330 

 2009-03-05 <10 1300 

 2011-08-18 11 810 

 2020-02-17 18 721 

 2020-08-10 32 645 

Nitrit + Nitrat (NO2+NO3-N) 2005-03-10 133 327 

 2005-08-14 7 <5 

 2006-08-24 <10 - 

 2008-03-04 33 140 

 2009-03-05 180 10 

 2011-08-18 <10 <10 

 2020-02-17 45 1 

 2020-08-10 <1 2 

Växtplankton 

Växtplankton har provtagits 2005, 2001 och 2020. Nedan presenteras resultaten 

från provtagningarna 2005 och 2011, då 2020 års växtplanktonprover inte är 

färdiganalyserade än. 

För att bedöma växtplanktonsamhällets status kan man använda sig av olika 

index (Tabell 2). I Edstjärnen visar dessa index på en förhöjd biovolym, en stor 

andel arter som föredrar näringsrika förhållanden (kan utläsas av indexen TPI 

och PTI) och även en stor andel cyanobakterier.  

Tabell 2. Växtplanktonindex i Edstjärnen under sommaren 2005 och 2011. Orangea rutor 

indikerar otillfredsställande status och röda rutor indikerar dålig status enligt 

vattenförvaltningen. 

Index 2005-08-14 2011-08-18 

Biovolym (mm3/l) 1,572 2,416 

Andel cyanobakterier (%) 74,481 61,78 

TPI 1,777 2,932 

PTI 0,598 0,791 

 


