
 
 

 
Yoldia Consulting AB Telefon: 0709-390 336 Org nr:  556555-4333 
Tallhedsvägen 6 E-post: info@yoldia.se Säte:  Stockholms län  
141 42 Huddinge Hemsida: www.yoldia.se  Huddinge kommun 
 
 
 

 
Årsrapport 

Salem Recipientkontroll 2021 
Med jämförelser från mätningar utförda 1997 till 2020 

 

 

 
Uttran en vinterdag 

 
 

 
 

Roger Huononen 
 

Huddinge 2022-01-28 



 
 

2 
 
 

Innehåll 
1. SAMMANFATTNING ........................................................................................................ 3 

2. INLEDNING ........................................................................................................................ 4 

ÅRSRAPPORTEN ............................................................................................................................. 4 
BAKGRUND ................................................................................................................................... 4 
VARFÖR UNDERSÖKA .................................................................................................................... 4 

3. PROVTAGNINGENS OMFATTNING ............................................................................ 5 

PROVTAGNING 2021 ...................................................................................................................... 5 
MÄTNINGARS BETYDELSE ............................................................................................................. 6 
UTFÖRARE OCH METODER ............................................................................................................. 6 

4. RESULTAT OCH DISKUSSION VATTENDRAG ........................................................ 7 

FLÖDEN, HALTER OCH MÄNGDER AV NÄRINGSÄMNEN I FLATENÅN OCH DÅNVIKENS UTLOPP ....... 7 
TRANSPORT AV FOSFOR OCH KVÄVE I FLATENÅN OCH DÅNVIKENS UTLOPP ................................. 9 
ÖVRIGA KOMMENTARER ANGÅENDE FLATENÅN OCH DÅNVIKENS UTLOPP ................................. 10 

5. RESULTAT OCH DISKUSSION SJÖAR ...................................................................... 11 

FOSFOR ....................................................................................................................................... 11  
KVÄVE ........................................................................................................................................ 12 
SYRE YTAN OCH BOTTEN 1997-2021 ........................................................................................... 13 
SIKTDJUP, KLOROFYLL OCH VÄXTPLANKTON .............................................................................. 14 
SLUTSATSER ................................................................................................................................ 15 

Flaten 1997-2021 .................................................................................................................... 15  
Dånviken 2017-2021 ............................................................................................................... 15 
Uttran och Utterkalven 1997-2021 ......................................................................................... 15 

6. DIAGRAMBILAGA ......................................................................................................... 16 

FLÖDEN I VATTENDRAG 1997-2021 ............................................................................................ 16 
HALTER AV FOSFOR, KVÄVE OCH TOC I VATTENDRAG 2021 ...................................................... 17 
MEDELHALTER AV FOSFOR, KVÄVE OCH TOC I VATTENDRAG 1997-2021 .................................. 18 
HALTER OCH TRANSPORTERADE MÄNGDER AV FOSFOR, KVÄVE OCH TOC I VATTENDRAG 2021 19 
TRANSPORTERADE MÄNGDER AV FOSFOR I VATTENDRAG 1997-2021 ......................................... 20 
TRANSPORTERADE MÄNGDER AV KVÄVE I VATTENDRAG 1997-2021 .......................................... 21 
KOMMENTARER FRÅN MÄTNINGARNA I VATTENDRAG 2021 ....................................................... 22 
FOSFORHALTER I SJÖARS YT- OCH BOTTENVATTEN 1997-2021 ................................................... 23 
KVÄVEHALTER I SJÖARS YT- OCH BOTTENVATTEN 1997-2021 .................................................... 25 
SYREHALTER I SJÖAR YT- OCH BOTTENVATTEN 1997-2021 ......................................................... 27 
SYREPROFILER I SJÖAR 2021 ....................................................................................................... 28 
SIKTDJUP, KLOROFYLL OCH VÄXTPLANKTON I SJÖAR 1997-2021 ................................................ 29 

7. RECIPIENTKONTROLLPROGRAM ........................................................................... 32 

8. BILAGA VÄXTPLANKTONANALYSER .................................................................... 38 

 

 
  



 
 

3 
 
 

1. Sammanfattning 
 
Årsrapporten redogör för:  

 månadsvisa mätningar i Flatenån 1997-2021 
 månadsvisa mätningar i Dånvikens utlopp 2017, 2018, 2020 och 2021 
 mätningar utförda under februari och augusti i Uttran, Utterkalven samt Flaten 1997-

2021 
 mätningar utförda under februari och augusti i Dånviken 2017, 2018, 2020 och 2021 

 
Årsrapporten skall enbart översiktligt kommentera de undersökningar som utförts under åren 
1997 - 2021. Det finns nu en stor mängd enhetliga data från 1997 tills dagens datum. Vid behov 
så kan alla dessa data med fördel användas för mera djuplodande studier. Informationen kan 
användas för att utföra påverkansanalyser. Den samlade kunskapen kan dessutom användas för 
att kostnadseffektivt sätta in miljöförbättrande åtgärder på dagvatten, enskilda avlopp etc. 
 
Flaten 1997-2021 
Sjön Flaten bedöms som övergödd pga höga fosforhalter. Näringsrikedomen visar sig i de 
mätningar som har utförts både i Flaten och Flatenån. Inga tydliga trender om minskad 
näringsrikedom har visat sig i de undersökningar som utförts under perioden 1997-2021.  
 
Flatens mycket näringsrika vatten rinner via Flatenån ut till Uttran. Huruvida det är en stor eller 
marginell belastning för Uttran är inte utrett. Syrehalterna var dock oftast goda i Flaten. Men 
sannolikt finns det risk för syrebrist på vintern med fiskdöd som följd. Den stora 
näringsrikedomen i sjön ger ett litet siktdjup, hög halt av klorofyll samt stora mängder 
växtplankton. Det finns också risk för algblomningar som kan ge olägenheter. En stor mängd 
växtplankton brukar även innebära att antalet vitfiskar (mört och brax etc) blir stort och att 
antalet rovfiskar (gädda och abborre etc) blir litet. Därtill får undervattensvegetation svårt att 
breda ut sig i ett grumligt vatten. 
 
Dånviken 2017-2021 
Sjön Dånviken bedöms som mindre näringsrik. Syrenivåerna var oftast goda. Men klorofyll- och 
växtplanktonanalyserna visade på att det finns viss risk för olägenhet pga algblomningar. 
Näringsbelastningen på Uttran från Dånviken torde dock vara av mindre grad.  Sjön Dånviken 
bedöms som mindre näringsrik. Syrenivåerna var oftast goda. Men klorofyll- och 
växtplanktonanalyserna visade på att det finns viss risk för olägenhet pga algblomningar. 
Näringsbelastningen på Uttran från Dånviken torde dock vara av mindre grad.  I fält har det 
iakttagits att Dånvikens vatten ofta men inte alltid rinner till Uttran. Vid vissa tillfällen så torde 
det omvända råda. Författaren misstänker att Dånvikens vatten delvis avvattnas genom via 
grundvattenflöden. Vattnets väg är sålunda svårbedömt vilket också innebär att 
näringstransportberäkningar också blir mera osäkra.  
 
Uttran och Utterkalven 1997-2021 
Uttran och Utterkalven bedöms som måttligt näringsrika. Inga tydliga trender kunde noteras. Vid 
augustimätningarna så var syrenivåerna i djupzonerna obefintliga under nästan hela 
undersökningsperioden 1997-2021. Under samma period så var fosforhalterna i de djupare 
delarna höga i Uttran till extremt höga i Utterkalven. Det är så att sedimenten vid mätplatserna 
under syrefria förhållanden läcker fosfor till vattenfasen. Huruvida det är en stor eller marginell 
belastning för Uttran är inte utrett. 
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2. Inledning 
Företaget Yoldia har under åren 1997–2021 samordnat provtagning, analyser och 
rapportskrivning enligt ett recipientkontrollprogram för Salems kommun och i Tumbaåns 
sjösystem. Under perioden 1997–2014 har Yoldia även utfört recipientkontrollen i Botkyrka 
kommun.  
 
Programmet för Salems kommun har reviderats och ändrats några gånger sen 1997.  

 1997 - 2021 utfördes mätningar Flatenån, Uttran, Utterkalven och Flaten.  
 2017, 2018, 2020 och 2021 utfördes även mätningar i Dånviken och Dånvikens utlopp  

Årsrapporten 

Årsrapporterna skall enbart översiktligt kommentera de undersökningar som utförts under åren 
1997 - 2021. Denna årsrapport har ny omformning. Bland annat så har figurerna med mätdata 
omarbetats och flera nya har skapats.  Alla figurerna ligger i en diagrambilaga. För att lättare 
jämföra de olika mätpunkternas karaktär så ligger ofta flera mätpunkter i samma diagram. Alla 
figurerna har använts av författaren för de översiktliga kommentarerna. Några figurer har lyfts 
fram extra mycket och lagts i diskussionsdelens löpande text. Med fördel så kan diagrambilagan 
användas för mera djuplodande eller helt nya slutsatser. Tidigare har alla kemiska analyser 
presenterat i tabeller längst bak i rapporten. Det är en svårbearbetad textmassa som nu har tagits 
bort från Årsrapporterna. Datan finns dock digitalt hos kommunen i en Excelfil som uppdateras 
varje månad. 

Bakgrund 

Tumbaåns sjösystem har under lång tid belastats av föroreningar från omkringliggande 
bebyggelse, bl a med avloppsvatten från avloppsreningsverk i Rönninge, Salem och Tumba, 
samt industriellt avloppsvatten. Alla större enskilda föroreningskällor bortkopplades under 1987. 
I dag bedöms de största enskilda föroreningstillskotten härröra från enskilda dåligt fungerande 
avlopp norr om sjön Uttran, samt stora mängder orenat dagvatten från hårdgjorda ytor inom 
tillrinningsområdet. Övriga källor är läckage av närsalter från omgivande jordbruks- och 
skogsmark. Förutom extern belastning sker en intern belastning i form av läckage av fosfor från 
bottnar i bl a Uttran. Detta är sannolikt ett resultat av tidigare stora utsläpp av avloppsvatten.  

Varför undersöka 

Det finns nu en stor mängd enhetliga data från 1997 tills dagens datum. Vid behov så kan alla 
dessa data med fördel användas för mera djuplodande studier. En lång kontinuerlig och enhetlig 
recipientkontroll är viktig då den kan användas för att bedöma trender och att erhålla aktuell 
status. Informationen kan användas för att utföra påverkansanalyser. Den samlade kunskapen 
kan dessutom användas för att kostnadseffektivt sätta in miljöförbättrande åtgärder på dagvatten, 
enskilda avlopp etc. 
 
 
 
 
  



 
 

5 
 
 

3. Provtagningens omfattning 

Provtagning 2021 
Varje månad har provtagning utförts i Flatenån (F) och Dånvikens utlopp (D) (Figur 1). I 
februari och augusti har provtagning av vatten och växtplankton (enbart aug) utförts i sjöarna 
Flaten (4), Uttran (3 och 8), Utterkalven (7) och Dånviken (10) (Figur 1Figur 11).  
 
Rapporten redogör för:  

 månadsvisa mätningar i Flatenån 1997-2021 
 månadsvisa mätningar i Dånvikens utlopp 2017, 2018, 2020 och 2021 
 mätningar utförda under februari och augusti i Uttran, Utterkalven samt Flaten 1997-

2021 
 mätningar utförda under februari och augusti i Dånviken 2017, 2018, 2020 och 2021 

 

 

Figur 1: Karta med mätpunkterna position. 
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Mätningars betydelse  
Vattenprovtagning och analys av vattenkemi ger en ögonblicksbild av situationen. Halterna i små 
bäckar kan variera kraftigt inom ett dygn. I större vattendrag så är variationen mindre. I sjöar så 
är värdena mera stabila. Halter av olika ämnen är också olika beroende på årstid. För att 
konstatera en förändring i vattenkemin krävs ofta många års provtagningar. 
Växtplanktonprovtagning och artanalys ger ett svar på bl.a. hur vattenkemin har varit de senaste 
åren. Det ger även möjlighet att bedöma risken för olägenheter.  

Utförare och metoder 

Provtagningen har utförts av certifierad personal från Yoldia. Rapportering och utvärderingen är 
utförd av vattenekolog Roger Huononen på Yoldia. För klassificering av vattenkemi har 
Naturvårdsverkets bedömningsgrunder använts (Naturvårdsverket 1999). Arealspecifika förluster 
har beräknats för Flatenåns (F) avrinningsområde (411 ha) och Dånviken utlopps (D) 
avrinningsområde (54 ha). Avrinningsområdenas storlek är beräknade av Yoldia 2018-01-24. 
Flödesdynamiken är inte uppmätta i fält utan beräknade utifrån nederbördsdata, 
avrinningsområdenas areor och marktyper. Alla diagram och tabeller i föreliggande rapport är 
uppdaterade med de senaste flödes- och areaberäkningarna. Temperatur- och syreanalyserna är 
utförda i fält av Yoldia. Övriga kemiska analyser är utförda av Eurofins Lab. 
Växtplanktonanalyser är utfört av Pelagia. Båda laboratorierna är ackrediterade av SWEDAC. 
Efter varje provtagningstillfälle har kommunen via e-post erhållit en Excelfil med analysdata och 
kommentarer. 
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4. Resultat och diskussion vattendrag 
Alla figurerna ligger i en diagrambilaga och då i ett större format. Några figurer redovisas i 
mindre format i den löpande texten. Alla figurerna har använts av författaren för utvärderingen. 

Flöden, halter och mängder av näringsämnen i Flatenån och Dånvikens utlopp 

Flödena var under 2021 ganska vanliga för perioden 1997 till 2021 (Figur 2). Flatenån har ca 4 
gånger högre flöden än Dånvikens utlopp (se bilagan). 
 

  

Figur 2: Flöden 1997-2021 i Flatenån (F).  
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Halterna av fosfor och kväve i Flatenån var under 2021 ganska höga vid ett flertal tillfällen 
(Figur 3). Halterna tidigare år visar liknade resultat (se bilagan).  I Dånvikens utlopp var halterna 
av fosfor och kväve oftast lägre än vad som noterats i Flatenån (Figur 4). Halterna av TOC 
(Totalt Organiskt Kol) i Dånvikens utlopp förefaller ofta men inte alltid vara högre än i Flatenån 
(Figur 3 och Figur 4).  
 

  

Figur 3: Halter av fosfor, kväve och TOC i Flatenån 2021.  

  

Figur 4: Halter fosfor, kväve och TOC i Dånvikens utlopp 2021.  
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Transport av fosfor och kväve i Flatenån och Dånvikens utlopp 
Transporten av fosfor (Figur 5) och kväve (se bilagan) till Uttran via Flatenån bedöms för 2021 
som ganska hög. För perioden 1997-2021så varierar transporten en del. Inga tydliga trender kan 
skönjas.  
Transporten av fosfor (Figur 6) och kväve (se bilagan) från Dånviken till Uttran bedöms 2021 
som låg till måttlig. Liknade resultat har förekommit 2017-2020. Mätserien är dock ganska kort. 
 
 

  

Figur 5: Transport av fosfor 1997-2021 i Flatenån (F).  

 

  

Figur 6: Transport av fosfor i Dånvikens utlopp (D). 
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Det bör påpekas att Flatenåns (F) halter och transporter av näringsämnen per ytenhet samt även i 
absoluta tal bedöms som betydligt högre än vad som kan mätas i Dånviken utlopp (D) (Tabell 1).  
 

Tabell 1: Flöde, halt, transporter av fosfor och kväve 2021. 

 
 
 

Övriga kommentarer angående Flatenån och Dånvikens utlopp 
Se även bilagan för tabell med kommentarer (se sidan 22). 
Flatenån (F) har vid de månatliga provtagningarna 2021 ofta haft högre halter av bakterier, 
suspenderade ämnen och som tidigare påpekats näringsämnena fosfor och kväve. Vid något 
tillfälle har även högre TOC och metallhalter noterats.  
 
Dånvikens utlopp (D) har vid de månatliga provtagningarna 2021 ofta haft högre halter av TOC  
 
Vid Dånvikens utlopp (D) så har det vid flera provtagningar varit osäkert vilket håll vattnet 
rinner åt. Provtagningen har då utförts i Dånviken ca 10 meter från utloppet. Sannolik rinner 
oftast vattnet från Dånviken och vidare ut i Uttran. Men vid vissa tillfällen så torde det omvända 
råda. Författaren misstänker att Dånvikens vatten delvis avvattnas genom via grundvattenflöden. 
Platsen vid Dånvikens utlopp (D) är även svår att komma åt. Mätpunkten D har sen november 
2022 ersatts med en mera representativ och lättillgänglig plats i Dånviken (D:1). 
 
 
  

2021 Flöde. m3/år
Medelhalt 
fosfor  (µg/l)

Medelhalt 
kväve (mg/l) Kg fosfor/år Kg kväve/år Kg fosfor/ha Kg kväve/ha

Flatenån (F) 1 331 296 67.8 1.48 95 2 333 0.23 5.68

Dånvikens 
utlopp (D) 323 916 23.1 0.95 7.7 331 0.08 3.31
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5. Resultat och diskussion sjöar 
Alla figurerna ligger i en diagrambilaga och då i ett större format. Några figurer redovisas i 
mindre format i den löpande texten. Alla figurerna har använts av författaren för utvärderingen. 

Fosfor 

Vid mätningarna 2021 (Figur 7) samt även perioden 1997 till 2021 (se bilagan) så var det Flaten 
(4) som för det mesta hade de högsta halterna av fosfor i ytvattnet. Fosforhalterna bedöms för 
Flatens ytvatten till och från som mycket höga.  
 
För Utterkalven (7) och Uttran (3, 8) var fosforhalterna vid ytan lägre men bedöms dock som 
ganska höga.  
 
I Dånviken (D), som inte har så lång mätserie, var ytvattenhalterna av fosfor oftast lite lägre än 
vad som noterats i de övriga sjöarna.  
 
När det gäller fosforhalterna i bottenvatten så hade Utterkalven (7) under perioden 1997 till 2021 
vanligen mycket högre halter än de övriga sjöarna. Fosforhalterna i Utterkalvens (7) bottenvatten 
måste anses som extremt höga.  
 
För Uttrans (3, 8) del så hade även dess bottenvatten till och från mycket höga halter av fosfor. 
Dånvikens bottenvatten förefaller ha lägre halter av fosfor. 
 

 

Figur 7: Fosforhalter i yt- och bottenvatten 2021. Se diagrambilagan för större format samt 
mätserier 1997-2021. 
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Kväve 
Vid mätningarna 2021 (Figur 8) samt även under perioden 1997 till 2021 (se bilagan) så var det 
Flaten (4) som oftast hade de högsta halterna av kväve i ytvattnet. Övriga mätpunkters ytvatten 
hade vanligen lite lägre halter.  
 
När det gäller kvävehalterna i bottenvatten under perioden 1997 till 2021 så var det till viss mån 
även här som Utterkalven (7) hade högre halter än de övriga sjöarna. Kvävehalterna i 
Utterkalvens (7) bottenvatten måste då och då anses som extremt höga.  
 

 

Figur 8: Kvävehalter i yt- och bottenvatten 2021. Se diagrambilagan för större format samt 
mätserier 1997-2021. 
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Syre ytan och botten 1997-2021 
Vid vintermätningarna 2021 hade alla sjöarna lägre syrenivåer nära bottnen (Figur 9). 
Sommarmätningen 2021 visade att i Utterkalven och i Uttran så var syrenivåerna obefintlig från 
ca 4-6 m och djupare (Figur 9). Liknade resultat har noterats från provtagningarna som utförts 
1997-2020 (se bilagan). 
 

   

Figur 9. Syre (% mättnad) 2021. 
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Siktdjup, klorofyll och växtplankton 
Sommarmätningarna 1997-2021 visar att Flaten på vanligtvis har ett siktdjup på 0,5 till 1,5 meter 
(se bilagan).  Dånviken har några siktdjupsmätningar som visar 1-1,5 meter. Utterkalvens 
siktdjup brukar vara omkring 1-2 meter. Lite klarare är det i Uttran med ett siktdjup på ca 1,5-4 
meter. 
 
Klorofyllanalyser 1997-2021 och växtplanktonanalyserna 2004-2021 (Figur 10) (se bilagan för 
Växtplanktonanalyser) visar att Flaten, Uttran samt Dånviken har ganska mycket växtplankton.  
Både klorofyll- och växtplanktonanalyserna visade på att det finns viss risk för olägenhet pga av 
algblomningar i framförallt Flaten och i viss mån även Uttran och Dånviken. 
 

 

Figur 10. Växtplanktonmängder 2004-2021. 

 
  



 
 

15 
 
 

Slutsatser  

Flaten 1997-2021 

Sjön Flaten bedöms som övergödd pga höga fosforhalter. Näringsrikedomen visar sig i de 
mätningar som har utförts både i Flaten och Flatenån. Inga tydliga trender om minskad 
näringsrikedom har visat sig i de undersökningar som utförts under perioden 1997-2021.  
 
Flatens mycket näringsrika vatten rinner via Flatenån ut till Uttran. Huruvida det är en stor eller 
marginell belastning för Uttran är inte utrett. Syrehalterna var dock oftast goda i Flaten. Men 
sannolikt finns det risk för syrebrist på vintern med fiskdöd som följd. Den stora 
näringsrikedomen i sjön ger ett litet siktdjup, hög halt av klorofyll samt stora mängder 
växtplankton. Det finns också risk för algblomningar som kan ge olägenheter. En stor mängd 
växtplankton brukar även innebära att antalet vitfiskar (mört och brax etc) blir stort och att 
antalet rovfiskar (gädda och abborre etc) blir litet. Därtill får undervattensvegetation svårt att 
breda ut sig i ett grumligt vatten. 

Dånviken 2017-2021 
Sjön Dånviken bedöms som mindre näringsrik. Syrenivåerna var oftast goda. Men klorofyll- och 
växtplanktonanalyserna visade på att det finns viss risk för olägenhet pga algblomningar. 
Näringsbelastningen på Uttran från Dånviken torde dock vara av mindre grad.  I fält har det 
iakttagits att Dånvikens vatten ofta men inte alltid rinner till Uttran. Vid vissa tillfällen så torde 
det omvända råda. Författaren misstänker att Dånvikens vatten delvis avvattnas genom via 
grundvattenflöden. Vattnets väg är sålunda svårbedömt vilket också innebär att 
näringstransportberäkningar också blir mera osäkra.  

Uttran och Utterkalven 1997-2021 

Uttran och Utterkalven bedöms som måttligt näringsrika. Inga tydliga trender kunde noteras. Vid 
augustimätningarna så var syrenivåerna i djupzonerna obefintliga under nästan hela 
undersökningsperioden 1997-2021. Under samma period så var fosforhalterna i de djupare 
delarna höga i Uttran till extremt höga i Utterkalven. Det är så att sedimenten vid mätplatserna 
under syrefria förhållanden läcker fosfor till vattenfasen. Huruvida det är en stor eller marginell 
belastning för Uttran är inte utrett. 
 
För Uttran ligger ett myndighetskrav vilket gäller för Södertälje-, Botkyrka- och Salems 
kommun. Några utdrag ur Vattenmyndighetens hemsida 2022-01-28 angående Uttran kan ses 
nedan: 
 
Näringsämnen  Diffusa källor - Enskilda avlopp 
”Vattenförekomsten uppnår inte kraven för god ekologisk status avseende fys-kemiska 
kvalitetsfaktorer kopplat till övergödning. Utsläppsbehandlande och/eller förebyggande 
åtgärder behöver genomföras för att minska utsläppet så att god status kan nås 2027.” 
 
Växtplankton  Diffusa källor – Urban markanvändning 
”Vattenförekomsten uppnår inte kraven för en god ekologisk status då det finns betydande 
påverkan på kvalitetsfaktorn växtplankton från urban markanvändning. Utsläppsbehandlande 
åtgärder ska genomföras för att minska påverkan så att god status kan uppnås. 
Vattenförekomsten får en tidsfrist till 2027 med skälet tekniskt omöjligt att nå god status tidigare. 
Vattenförekomstens återhämtning tar lång tid och åtgärder bör därför sättas in så snart som 
möjligt för att nå målet om en god ekologisk status till 2027.” 
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6. Diagrambilaga 

Flöden i vattendrag 1997-2021 
 

 
 

 
Not: Inga provtagningar eller analyser har utförts inom recipientkontrollen vid de ofyllda staplarna. 
 



 
 

17 
 
 

Halter av fosfor, kväve och TOC i vattendrag 2021 
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Medelhalter av fosfor, kväve och TOC i vattendrag 1997-2021 
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Halter och transporterade mängder av fosfor, kväve och TOC i vattendrag 2021 
 

 
 
 

 
 
 
 
  

Flatenån (F)
År 2021

Flöde m3
 Fosfor  
(µg/l)

Kg 
fosfor

 Kväve 
(mg/l)

Kg 
kväve

 TOC 
mg/l Kg TOC

jan 219 935 91 20 2.8 605 30 6 488
feb 175 948 120 21 3.0 528 23 4 047
mar 160 140 89 14 2.4 384 12 1 922
apr 64 148 74 5 1.4 90 12 770
maj 198 171 43 9 0.9 174 11 2 180
jun 138 147 41 6 1.3 180 13 1 796
jul 30 012 110 3 1.5 45 12 360
aug 83 850 86 7 0.9 72 7 612
sep 44 445 29 1 0.6 27 10 422
okt 58 879 40 2 0.7 41 10 589
nov 88 432 42 4 1.1 97 10 858
dec 69 188 49 3 1.3 90 11 761

Medel eller 
summa 1 331 296 68 95 1.5 2 333 13 20 804

Dånvikens utlopp (D)
År 2021

Flöde. 
m3/månad

 Fosfor  
(µg/l)

Kg 
fosfor

 Kväve 
(mg/l)

Kg 
kväve

 TOC 
mg/l Kg TOC

jan 53 512 16 0.9 1.0 55 14 749
feb 42 810 19 0.8 1.1 47 15 642
mar 38 964 28 1.1 1.2 47 12 468
apr 15 608 15 0.2 0.9 14 27 421
maj 48 217 35 1.7 0.8 37 12 579
jun 33 612 28 0.9 1.7 57 15 504
jul 7 302 20 0.1 0.7 5 14 102
aug 20 402 12 0.2 0.7 15 16 326
sep 10 814 12 0.1 0.8 8 14 151
okt 14 326 33 0.5 0.7 10 15 215
nov 21 516 28 0.6 0.9 20 15 323
dec 16 834 31 0.5 0.9 15 15 253
Medel eller 
summa 323 916 23 7.7 1.0 331 15 4 733
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Transporterade mängder av fosfor i vattendrag 1997-2021 
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Transporterade mängder av kväve i vattendrag 1997-2021 
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Kommentarer från mätningarna i vattendrag 2021 

 
Not 1: inga analysdata för bland annat fosfor, kväve eller TOC finns för januari 2021 pga ett misstag i laboratoriet. 
I tabeller och figurer har januaris halter approximerats genom att beräkna medelvärdet av data från månaden 
innan och efter. 
 
Not 2: Vid Dånvikens utlopp (D) så har det vid flera provtagningar varit osäkert vilket håll vattnet rinner åt. 
Provtagningen har då utförts i Dånviken ca 10 meter från utloppet. Sannolik rinner oftast vattnet från Dånviken och 
vidare ut i Uttran. Men vid vissa tillfällen så torde det omvända råda. 
 
Not 3. Det är av arbetsskyddsskäl (passage av obevakad järnväg) och privata tomter svårt att ta sig till Dånvikens 
utlopp ca 10 meter från utloppet och i Dånviken. Därtill så kan mätpunkten D också påverkas av Uttran. Därför har 
mätpunkten D sen 2021-10-14 ersatts med en mera representativ och lättillgänglig plats i Dånviken (D:1). 
            
 

Provtagningsdatum Provpunkt Kommentarer
2021-01-18 Flatenån (F) OBS enbart bakterieanalys pga misstag av lab. Halterna dock låga.

2021-02-23 Flatenån (F)
Höga halter av bakterier, fosfor, kväve, bly, koppar, zink och TOC. Mycket höga 
halter av suspenderat material.

2021-03-15 Flatenån (F) Höga halter av bakterier, fosfor och kväve.

2021-04-19 Flatenån (F) Höga bakterienivåer och hög fosforhalt

2021-05-07 Flatenån (F) Inga anmärkningar.

2021-06-08 Flatenån (F) Höga bakterienivåer och hög toc-halt

2021-07-06 Flatenån (F) Höga halter av bakterier, fofor och suspenderade ämnen

2021-08-12 Flatenån (F) Höga halter av bakterier, fosfor och suspenderade ämnen

2021-09-08 Flatenån (F) Höga halter av bakterier och suspenderade ämnen

2021-10-14 Flatenån (F) Höga halter av bakterier

2021-11-16 Flatenån (F) Höga halter av bakterier

2021-12-08 Flatenån (F) Höga halter av bakterier

2021-01-18 Dånvikens utlopp (D)
Enbart bakterie- och kloridanalys pga misstag av lab. Ingen anmärkning på 
haltnivåerna.

2021-02-23 Dånvikens utlopp (D) Höga halter av TOC.

2021-03-15 Dånvikens utlopp (D) Inga anmärkningar.

2021-04-20 Dånvikens utlopp (D) Hög TOC halt

2021-05-07 Dånvikens utlopp (D) Inga anmärkningar.

2021-06-08 Dånvikens utlopp (D) Hög kväve och toc-halt

2021-07-06 Dånvikens utlopp (D) Hög halt av toc

2021-08-18 Dånvikens utlopp (D) Hög halt av TOC.

2021-09-08 Dånvikens utlopp (D) Hög halt av TOC.

2021-10-14 Dånvikens utlopp (D) Hög halt av TOC. D:2 ersätter fom nov D

2021-10-14 Dånviken Brygga (D:1) Hög halt av TOC. D:2 ersätter fom nov D

2021-11-16 Dånviken Brygga (D:1) Hög halt av TOC. D:1. Prov taget i Dånviken, nära stranden. Ersätter from nov D

2021-12-08 Dånviken Brygga (D:1)
Hög halt av TOC. D:2 D:1. Prov taget i Dånviken och från isen, nära stranden. 
Ersätter from nov D.
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Fosforhalter i sjöars yt- och bottenvatten 1997-2021 

 
 



 
 

24 
 
 

   
 

 



 
 

25 
 
 

Kvävehalter i sjöars yt- och bottenvatten 1997-2021 
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27 
 
 

Syrehalter i sjöar yt- och bottenvatten 1997-2021 
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Syreprofiler i sjöar 2021 
 

         
Not: Pga av ett tekniskt fel så blev augustis syremätning 2021 i Dånviken och Flaten osäker. 
Sannolikt så registrerades för låga värden i Dånviken och Flaten.  
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Siktdjup, klorofyll och växtplankton i sjöar 1997-2021 
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Se även Bilagan. 
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7. Recipientkontrollprogram 
Provtagningar från och med 2017-01-01 följer nedanstående recipientkontrollprogram.  
 
Recipientkontrollprogrammet för Tumbaåns sjösystem syftar framför allt till att kvalitativt och 
kvantitativt kontrollera utsläppen av dagvatten och dess effekter i recipienten. Syftet är också att 
programmet ska kunna användas för att ge vägledning till var åtgärder bör utföras för att minska 
föroreningsbelastningen samt att följa upp vilka effekter eventuella åtgärder får. 
Naturvårdsverkets allmänna råd 86:3 finns inte längre. Delar av den har ersatts av 
Naturvårdsverket Handbok för miljöövervakning, men när det gäller recipientkontroll av 
miljöfarliga utsläpp, så som dagvatten, är handboken inte komplett. Vidare saknas i handboken 
de detaljerade metodbeskrivningar som beskrivs i Naturvårdsverkets RAPPORT 3108 och 3109 
(RECIPIENTKONTROLL VATTEN I och II). Nedanstående kontrollprogram bygger därför 
både på Handbok för miljöövervakning och på de äldre ovan nämnda rapporterna. I 
Naturvårdsverkets allmänna råd 86:3, RECIPIENTKONTROLL VATTEN, sägs att målet med 
recipientkontrollen skall vara att: 
 
 Åskådliggöra större ämnestransporter och belastningar från enstaka föroreningskällor inom 

ett vattenområde. 
 Relatera tillstånd och utvecklingstrender med avseende på tillförda föroreningar och andra 

störningar i vattenmiljön till förväntad bakgrund och/eller bedömningsgrunder för 
miljökvalitet. 

 Ge underlag för utvärdering, planering och utförande av miljöskyddande åtgärder. 
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Karta och koordinater på provpunkter i Salems kommun 
Karta och tabell över de recipientprovpunkter som finns i Salems kommun redovisas nedan 
(Figur 11 och Tabell 2). 
 

 

Figur 11: Provtagningspunkter som ingår i recipientkontrollprogrammet. 

 

Tabell 2: Provpunkter som provtogs 2021 är uppmärkta med * och vattendjup. Koordinatsystem 
är SWEREF 99 TM. 

Provpunkt  X-koordinat Y-koordinat Djup (m) 

Dånviken 10*  654715 6564121 3,7 

Dånviken 10SL  654632 6564208  
Dånvikens utlopp D*  654771 6564015  
Dånvikens strand D:1  654757 6564568  

Flaten 4*  656428 6564917 2,5 

Flaten 4SL  656809 6565001  
Flatenån F*  657750 6564696  
Utterkalven 7  659690 6565004 8,5 

Uttran 1*  658149 6564240 7 

Uttran 1SL  658007 6564252  
Uttran 3*  656151 6563311 14 

Uttran 3 SL  656131 6563204  
Uttran 8*   658805 6564551 16 
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Sjöar 
Vattenprovtagningar (varje år i augusti och från 2014 även i februari)  
(Metod SR 11) 
Sjö* Station Antal Provtagningstid 
Dånviken 10 2x1 Varje år i augusti och februari (start 2017) (ingen 

provtagning utförd 2019) 
Utterkalven 7 2x1 Varje år i augusti och februari (start 1997) 

Uttran 3 2x1 Varje år i augusti och februari (start 1997) 

Uttran 8 2x1 Varje år i augusti och februari (start 1997) 

Flaten 4 2x1 Varje år i augusti och februari (start 1997) 

*I sjöarna tas prov från 2 nivåer: yta (0,5 m djup) och botten (1 m över sedimentytan).  

 
Parametrar 2021 Enhet 
Vattentemperatur*  °C 
Siktdjup  Meter 
Konduktivitet  mS/m 
Surhetsgrad pH 
Alkalinitet  mekv/l 
Syrgas mg/l eller % mättnadsgrad Mg/l / % 
Totalkväve (Tot-N)  µg/l 
Nitrat-kväve   
Ammoniumkväve l µg/ 
Totalfosfor (Tot-P) µg/l 
Fosfatfosfor  µg/l 
Absorbans  Abs./5cm vid 420 nm 
Sulfat mg/l 
Klorid mg/l 
Kalcium mg/l 
Magnesium mg/l 
TOC mg/l 
Klorofyll (enbart ytprov) µg/l 

*Redovisas i form av temperatur/syrgasprofil 

Bottenfaunaprovtagningar (vart 5:e år, 2007, 2012, 2017, 2022) 
(Metoden beskrivs i Naturvårdsverkets handbok för miljöövervakning. Sjöar och 
vattendrag – Bottenfauna tidsserier, 1996-06-24. Undersökningstyp Bottenfauna i sjöars litoral och i vattendrag) 
Sjö* Station Djup Provtagningstid 

Dånviken (prof.) 10 3,7 m Var 5:e år i oktober (start 2017) 

Dånviken (lit.) 10 SL 0-1 m Var 5:e år i oktober (start 2017) 

Uttran (prof.) 1 6-7 m Var 5:e år i oktober (start 2007) 

Uttran (lit.) 1SL 0-1 m Var 5:e år i oktober (start 2007) 

Uttran (prof.) 3 16 Var 5:e år i oktober (start 2007) 

Uttran (lit.) 3SL 0-1 m Var 5:e år i oktober (start 2007) 

Flaten (prof) 4 2 m Var 5:e år i oktober (start 2007) 

Flaten (lit) 4SL 0-1 m Var 5:e år i oktober (start 2007) 
prof.= profundal. Provtagningsytan läggs över sjöbassängens djupaste område och de 5 delproverna tas inom en radie av 100 m från djupaste 
punkten. Botten ska bestå av mjukbotten och djupet inte avvika mer än 20 % från bassängens maxdjup. sublit.= sublitoral. Med sublitoral avses 
här området strax ovanför normalt språngskikt, men under gränsen för rotad vegetation. Botten skall vara så plan som möjligt och vegetationsfri. 
lit.=litoral. 5 delprover tas på en provtagningsyta med ett vattendjup om 0-1 m längs en 10 m lång exponerad strand. Botten ska vara så homogen 
som möjligt och helst bestå av vegetationsfri stenbotten, där stenarnas diameter ligger inom intervallet 2-20 cm. Variabler: Ingående taxa Ant. 
ind./prov för varje taxon Biomassa/prov för varje taxon Proverna tas sent på hösten innan isläggning. Med bottenfauna avses här den 
makroskopiska fauna som kvarhålls i ett såll med maskstorleken 0,5 mm. 

Parametrar Enhet 
Ingående taxa  Arter, släkten, familj etc 
Antal individer för varje taxon Antal/prov och taxa 
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Växtplanktonundersökningar  
(Metod BIN PRO61 och 66 där inte annat anges) 
Sjö Station Djup Provtagningstid 
Dånviken 10 Epilimninon Aug Varje år (start 2017) (ingen 

provtagning utförd 2019).  
Uttran 1 Epilimninon Aug Varje år (start 2004, varje år 

från 2014) 
Flaten 4 Epilimninon Aug Varje år (start 2004, varje år 

från 2014) 
Proverna tas i slutet av sommarstagnationen i samband med den fysikalisk/kemiska provtagningen. De fem delproverna tas jämt utspridda från en 
fast provtagningsyta som placeras centralt i sjön. Provtagningsytan utgörs av området inom 100 m radie från stationsbeteckningen. Från varje 
provpunkt tas ett blandprov från varannan meter i hela epilimnion med hämtare. En lika stor volym från vart och ett av de fem proverna hälls i ett 
gemensamt kärl, och efter noggrann omblandning tas ett prov ut som får utgöra det sjökaraktäristiska provet. När det gäller artbestämning av 
växtplankton (PRO61) för bl.a. identifiera indikatorarter skall en planktonhåv med 25 µm:s användas. Arter från såväl det kvantitativa som det 
kvalitativa håvprovet bör undersökas för att få en så fullständig artlista som möjligt. 

 
Sedimentundersökningar (vart 5:e år, 2007, 2012, 2017, 2022)  
(Metod SR01) 
Sjö Station Sedimentdjup Provtagningstid 
Dånviken  10 0-1 cm 1 x 1 vart 5:e år i oktober (start 2017) 
Utterkalven 7 0-1 cm 1 x 1 vart 5:e år i oktober (start 2007) 
Uttran 1 0-1 cm 1 x 1 vart 5:e år i oktober (star 2007) 
Flaten 4 0-1 cm 1 x 1 vart 5:e år i oktober (star 2007) 

Proverna tas på ackumulationsbotten.  

 
 
Parametrar Enhet 
Sedimentstruktur  
Torrsubstans % 
Glödrest  % 
Totalfosfor  
 

mg/kg TS 

Totalkväve  mg/kg TS 
Kvicksilver, Hg mg/kg TS 
Kadmium, Cd mg/kg TS 
Bly, Pb mg/kg TS 
Koppar, Cu mg/kg TS 
Krom, Cr mg/kg TS 
Nickel, Ni mg/kg TS 
Zink, Zn mg/kg TS 
Polyaromatiska kolväten, PAH mg/kg TS 

Analysen av metaller skall utföras med ICP-MS med totaluppslutning 
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Vattendrag 
Vattenprovtagning –fysikalisk/kemisk undersökning (varje månad) 
(Metod SR 11) 
Vattendrag Station Antal Provtagningstid 
Dånvikens utlopp D 12x1 Varje månad (start 

2017) (ingen 
provtagning utförd 
2019) 

Flatenån F 12x1 Varje månad (start 
1997) 

 
Parametrar Enhet 
Vattenföring* l/s 
Vattentemperatur*  °C 
Konduktivitet  mS/m 
Surhetsgrad pH 
Alkalinitet  mekv/l 
Organiskt material (TOC) mg/l 
Totalkväve (Tot-N)  µg/l 
Totalfosfor (Tot-P) µg/l 
Klorid (cl-) mg/l 
Suspenderat material µg/l 

*Vattenföringen i station F erhålls genom PULS-data från SMHI. 

 
Vattenprovtagning –bakteriologisk undersökning (varje månad) 
(Metod SR 15) 
Vattendrag Station Antal Provtagningstid 
Dånvikens utlopp D 12x1 Varje månad (start 

2017) (ingen 
provtagning utförd 
2019) 

Flatenån F 12x1 Varje månad (start 
1997) 

 
Parametrar Enhet 
Intestinala enterokocker Cfu/100 ml 
Escherichia coli  Cfu/100 ml 

 
Vattenprovtagning –metallundersökning (varje månad) 
(Metod SR 112) 
Vattendrag Station Antal Provtagningstid 
Dånvikens utlopp D 12x1 Varje månad (start 

2017) (ingen 
provtagning utförd 
2019) 

Flatenån F 12x1 Varje månad (start 
1997) 

 
Parametrar Enhet 
Kvicksilver, Hg µg/l µg/l 
Kadmium, Cd µg/l 
Bly, Pb µg/l 
Koppar, Cu µg/l 
Krom, Cr µg/l 
Nickel, Ni µg/l 
Zink, Zn µg/l 
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Bottenfauna (vart 5:e år, 2007, 2012, 2017, 2022) 
(Metod beskrivs i Naturvårdsverkets handbok för miljöövervakning. Sjöar och vattendrag – 
Bottenfauna tidsserier, 1996-06-24. Undersökningstyp Bottenfauna i sjöars litoral och i 
vattendrag.) 
Vattendrag Station Antal Provtagningstid 
Dånvikens utlopp D 5x1 Vart 5:e år i oktober 

(start 2017) 
Flatenån F 5x1 Vart 5:e år i oktober 

(start 2007) 

 
Parametrar Enhet 
Ingående taxa  Arter, släkten, familj etc 
Antal individer för varje taxon Antal/prov och taxa 

Med bottenfauna avses här den makroskopiska fauna som kvarhålls i ett såll med maskstorleken 0,5 mm. 

 
Sammanställning, bearbetning och rapportering  
Löpande rapportering som skall ske varje månad 
Rapportering skall ske löpande i form av redovisning av mätdata efter varje provtagningstillfälle 
och att avvikande eller extrema värden särskilt noteras och kommenteras (t.ex. om det kan bero 
på provtagnings- eller analysfel). Denna rapportering kan göras via e-post i Excelformat. 
 
Årsrapportens innehåll 
Det samlade undersökningsmaterialet skall för respektive kommun redovisas i en årsrapport. 
Årsrapporten skall innefatta följande: 
1. Beskrivning av provtagnings- och analysprogrammet (med hänvisning till använda normer). 
2. Presentation av flödesuppgifter och beräknad ämnestransport i samtliga provpunkter i 
rinnande vatten. 
3. Bedömning av trend för arealspecifik förlust av totalfosfor och totalkväve enligt 
Naturvårdsverkets Rapport 4913. 
4. Redovisning av tot-P, tot-N och TOC och syrgashaltens förändring under året i olika delar av 
sjösystemet. 
5. Tillståndsbedömning av tot-P, utifrån halten i sjöarnas ytvatten. 
6. Tidsserieanalys, för samtliga mätningar sen 1997, i form av diagram för tot-P och tot-N i 
sjöarnas yt- och bottenvatten samt för rinnande vatten. För sjöarnas bottenvatten skall även ett 
diagram göras för syremättnaden. 
7. Kommentarer till undersökningsresultaten, samt jämförelser med resultaten från 1997–2021. 
8. Allmänspråklig sammanfattning som innehåller bakgrund, beskrivning av utförande och 
mätningar samt redovisning av resultat. 
9. Kartor och diagram skall redovisas lättöverskådligt. 
10. Redovisning av flödesberäkning. PULS-data kan erhållas från Salems kommun. 
11. Samtliga grunddata i tabellform. 
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8. Bilaga Växtplanktonanalyser 
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Ackrediterade metoder i denna rapport avser: 
Analys och indexberäkning av växtplankton. 
Laboratorier ackrediteras av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) enligt svensk lag. Den 
ackrediterade verksamheten vid laboratorierna uppfyller kraven i SS-EN ISO/IEC 17025:2018. 
 
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg  
skriftligen godkänt annat. 
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Undersökning av växtplankton 2021 

3/6 

1 Inledning 
Pelagia Nature & Environment AB har på uppdrag av Yoldia Consulting AB utfört analys 
av tre växtplanktonprover från tre lokaler, så som de mottagits.  

2 Material och metod 
Proverna analyserades av Mats Nebaeus, och indexberäkning utfördes av Louise Franzén, 
samtliga inom Pelagia Nature & Environment AB.  
 
Pelagia Nature & Environment AB är ett av SWEDAC ackrediterat organ för 
växtplanktonanalys (ackrediteringsnummer 1846). 
 
Analyserna och indexberäkning är genomförda i enlighet med: 
 
- Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om  klassificering och 
 miljökvalitetsnormer avseende ytvatten, HVMFS 2019:25. 
-  Havs- och vattenmyndigheten 2018. Växtplankton i sjöar, vägledning för 
 statusklassificering, rapport 2018:39 
- Havs- och vattenmyndighetens Handledning för miljöövervakning, 
 växtplankton i sjöar, version 1:4 2016. 
- SS-EN 15204:2006. 
- HELCOM combine manual. Biovolume file 2019. 

http://www.helcom.fi/helcom- at-work/projects/phytoplankton 
 

3 Resultat  
Resultaten presenteras i nedanstående tabeller. 
 
Tabell 1. Sammanfattning av alla lokalers index samt status. Statusen indikeras med följande färger: Blå = Hög, Grön = 
God, Gul = Måttlig, Orange = Otillfredsställande, Röd = Dålig. Data för klorofyll a saknas. 

Lokal Biomassa 
Biomassa, 

Ek 
Klorofyll a 

Klorofyll a, 
Ek 

PTI PTI, EK 
Sammanvägd 

status 

Uttran 1.63 0.57 - - 0.23 0.57 0.57 

Dånviken 2.68 0.42 - - 0.80 0.16 0.29 

Flaten 4.95 0.25 - - -0.06 0.77 0.51 
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Uttran
Det.: Mats Nebaeus, Pelagia Nature & Environment AB
Provtagningsdatum: 2021-08-12
Analysdatum: 2021-09-05
Typindelning: 1K

Tax a St or lek Biom assa m g/l

Aphanizomenon flosaquae 4-5µm 0,03862

Aphanizomenon gracile 2-4µm 0,03338

Cuspidothrix issatschenkoi 2-4µm 0,00742

Dolichospermum 5-6µm 0,03719

Dolichospermum crassum 9µm 0,00724

Microcystis wesenbergii 4-6µm 0,04958

Planktothrix agardhii 5µm 0,42486

Planktolyngbya 2 µm 0,04634

Oocystis 12-17µm 0,00366

Closterium acutum var. variabile 80-100µm 0,00371

Cryptomonas 20-26µm 0,01252

Plagioselmis 7-9µm 0,00307

Centrales 14-16µm 0,00869

Asterionella formosa 60-75µm 0,05065

Tabellaria fenestrata 20-50µm 0,73384

Ceratium hirundinella 34-38µm 0,01977

Gymnodinium 20-30µm 0,01925

Flagellates, rotationsellipsoid 10-15µm 0,01697

Unicells <2µm 0,06336

Unicells 2-3µm 0,02519

Unicells 3-5µm 0,01428

Unicells 5-7µm 0,00667

I ndex Obs. Ref. Max . EK EK  n orm . St at u s

Klorofyll - 2,7 61 - - -

Biomassa 1,63 0,46 16 0,92 0,57 Måttlig

PTI 0,23 -0,30 1,0 0,60 0,57 Måttlig

Taxa 22 50 - 0,44 0,43 Måttlig

Sammanvägd status, normaliserad 0,57 Måttlig
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Dånviken
Det.: Mats Nebaeus, Pelagia Nature & Environment AB
Provtagningsdatum: 2021-08-18
Analysdatum: 2021-09-05
Typindelning: 1K

Tax a St o r lek Bio m assa m g/l

Dolichospermum 5-6µm 0,00708

Aphanothece 1-2µm 0,00315

Microcystis wesenbergii 4-6µm 0,11806

Planktolyngbya 2 µm 0,03089

Botryococcus 3,5*6µm 0,02270

Oocystis 12-17µm 0,00732

Desmodesmus 6-7µm 0,00264

Desmodesmus communis 12-15µm 0,01125

Monoraphidium 50-80µm 0,00079

Tetraedron caudatum 10-15µm 0,00512

Tetraëdron minimum 10-15µm 0,01275

Closterium acutum var. variabile 80-100µm 0,01113

Closterium gracile 150-200 0,00586

Staurodesmus 15-25µm 0,01081

Cryptomonas 15-20µm 0,00686

Plagioselmis 7-9µm 0,00307

Aulacoseira ambigua 8*22µm 0,19568

Aulacoseira islandica 8*22µm 0,63052

Aulacoseira islandica ssp helvetica 14*24µm 0,82639

Centrales 8-12µm 0,00500

Centrales 14-16µm 0,00869

Asterionella formosa 60-75µm 0,17726

Ulnaria delicatissima var. angustissima  100-150µm 0,28699

Euglena 15*40-60µm 0,01448

Phacus tortus 30*15µm 0,00973

Flagellates, rotationsellipsoid 10-15µm 0,00566

Unicells <2µm 0,16725

Unicells 2-3µm 0,05155

Unicells 3-5µm 0,01266

Unicells 5-7µm 0,03002

I n d ex Ob s. Ref. Max . EK EK  n o rm . St at u s

Klorofyll - 2,7 61,00 - - -

Biomassa 2,68 0,46 16,00 0,86 0,42 Måttlig

PTI 0,80 -0,30 1,00 0,15 0,16 Dålig

Taxa 30 50 - 0,60 0,53 Måttlig

Sammanvägd status, normaliserad 0,29
Otillfredsställande 

status
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Flaten
Det.: Mats Nebaeus, Pelagia Nature & Environment AB
Provtagningsdatum: 2021-08-18
Analysdatum: 2021-09-07
Typindelning: 1K

Tax a St or lek Biom assa m g/l

Oocystis 6*10µm 0.00311

Coelastrum microporum 6-7µm 0.00056

Desmodesmus 6-7µm 0.00352

Desmodesmus 12-15µm 0.00563

Desmodesmus communis 12-15µm 0.00563

Desmodesmus opoliensis var. opoliensis 12-15µm 0.00563

Pediastrum duplex var gracilis 25µm 0.01181

Pseudopediastrum boryanum 70µm 0.01181

Closterium acutum var. variabile 80-100µm 0.00185

Cryptomonas 15-20µm 0.05143

Cryptomonas 20-26µm 0.37571

Cryptomonas 26-30µm 0.06304

Plagioselmis 7-9µm 0.06241

Aulacoseira islandica 8*22µm 0.06523

Asterionella formosa 60-75µm 3.42705

Fragilaria crotonensis 50-80µm 0.22733

Ceratium hirundinella 34-38µm 0.43493

Unicells <2µm 0.07988

Unicells 2-3µm 0.04152

Unicells 3-5µm 0.04951

Unicells 5-7µm 0.02446

I ndex Obs. Ref. Max . EK EK  norm . St at u s

Klorofyll - 2.70 61.00 - - -

Biomassa 4.95 0.46 16.00 0.71 0.25 Otillfredställande

PTI -0.06 -0.30 1.00 0.82 0.77 God

Taxa 22.00 50.00 - 0.44 0.43 Måttlig

Sammanvägd status, normaliserad 0.51 Måttlig


