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● Är kemiskt reaktiva 
miljöer för ytvatten 
– särskild betydelse 
för långsamma 
reaktioner 

 

● Bromsar ytvatten-
omsättningen i 
vattendragen 

 



  

● YtvattenBromsar

Sjö Uppehållstid (medeldjup)

Tanganyika 6 000 år           (557 m)

Vättern 58 år                (39 m)

Mälaren 2,6 år               (12 m)

Myvatn (Island) 4 veckor           (2 m)

Västerträsket (FLISIK-obj) 48 veckor         (1 m)

Vänforssjön (FLISIK-obj) 3,5 veckor        (1 m)



  

Risk för “wash out” Risk för “wash out” 



  

Wash out

● > 3 dagar uppehållstid krävs för artrikta sjö- 
ekosysystem av alger och mikrober 

● > 10 dagar uppehållstid för större zooplakton. 

(Kalff 2001)



  

surstöt + sjövatten = surstöt + sjövatten = 
minskad surstötminskad surstöt 

4,04,0 4,64,6



  

Dalkarlsån
14 apr 2011

Sjöutlopp

5,1 (Fällforsj.)

5,3 (Kroksj.)

6,0 (Ytterklintsj.)

5,0 (Ängessj.)

Bäckar utan sjö

4,2 (Polackb.)

4,3 (Silversb.)

4,3 (Gullb.)

4,4 (Rumpelb.)

Huvudfåran 

4,9 (mynning)

(Åberg 2012)



  

Motverkar 
surstötar

● Buffrar tillfälliga sura inflöden (effekten styrs 
av omsättningstiden och basflödets pH)

● Avger CO2/kolsyra (t.ex. Cole et al 1994)

● Fastlägger humussyror (von Wachenfelt 2008)

● Omvandlar humus(syror) till luft (CO2) 
(t.ex. Del Giorgio et al 1997). 



  

Sjön = bioreaktor
● Biologisk/kemisk fällning av 

humus och metaller
● Denitrifikation
● Fotokemiska processer – t.ex. blekning av 

humus och demetylering av Hg



  

Sjön = sedimentationsfälla

● drivade jord och sand
● fosfor och metaller
● diverse föroreningar



  

Kvicksilver?
● Demetylering > metylering (grunda sjöar)

(t.ex. Morel et al 1998, Tjernberg 2012)

MOREL et al 1998



  

I öppet vatten i sjöar och hav bidrar solen till 
fotokemisk nedbrytning av metylkvicksilver

CH3-Hg+ + H+ → CH4 + Hg2+ 

Metanmolekylen oxideras därefter i de flesta fall 
till CO2 

CH4 + 2O2 → 2H2O + CO2



  

Effekter av 
sjösäkningar



  

- “wash out” - “wash out” 
-  starkare surstöt-  starkare surstöt



  

↓↓diversitetdiversitet
↓buffring av syror↓buffring av syror
↓↓sedimentation/fastläggning sedimentation/fastläggning 
↓fotokemiska processer↓fotokemiska processer

↑bottenfrysning↑bottenfrysning
↑syrebrist↑syrebrist
↑syror humus/torv↑syror humus/torv



  

Torrläggning Torrläggning 
  sjöfunktion upphör   sulfatjordar skapassjöfunktion upphör   sulfatjordar skapas



  

Många möjligheter för 
livskraftigare småvatten

● Dalkarlsån 360 km2 (prel. data):

73 “ursjöar” varav 43 sänkta och 11 torrlagda

→ halva sjöytan, ca 4,5 km2, saknas
→ ca 5 Mm³ vatten 

● Skellefteå kommun >120 st (varav 30 torrlagda)
● Sverige (SMHI):

ca 100 000 sjöar varav 2 500 sänkta (officiellt)
+ ett stort “mörkertal”


