
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
Rapport 2021-04-15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Sedimentundersökningar i Landösjön år 2020 
samt jämförelse med 2015 års undersökning 

På uppdrag av Svensk Fjällröding AB 

PE LAGIA NATURE & E NV I RON M E NT AB 

 



 

 2/21 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Författare: 

Kenneth Karlsson 

Johanna Holmberg 

Direkt: 

090-70 21 73 

090-349 62 41 

 

Kvalitetsgranskat av: 

Björn Rydvall 

Omslagsbild: 

Vy Landösjön 2020 

Foto:  

Johanna Holmberg 

 

Kartor: 

Lantmäteriets Öppna data 

 
 

 
 

Ackrediterade metoder i denna rapport avser: 
Provtagning av sediment 
Utvärdering av sedimentdata 

 
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 17 025 (2018).  
 
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen 
godkänt annat. 

 

Adress: 
Industrivägen 14, 2 tr 
901 30 Umeå  
Sweden. 
 

Telefon: 
090–702170  
(+46 90 702170) 
 

E-post: 
info@pelagia.se 

Hemsida: 
www.pelagia.se 

PELAGIA NATURE & ENVIRONMENT AB 

 

 

 

 

 

 

 



Sedimentundersökningar i Landösjön 2020 samt jämförelse med 2015 års undersökning 
 

 3/21 
 

 

Innehållsförteckning 
 

1 Inledning ..................................................................................................... 4 

2 Material och metoder ................................................................................. 5 

3 Resultat....................................................................................................... 9 

4 Sammanfattning ....................................................................................... 16 

5 Referenser ................................................................................................ 17 

Bilaga 1. Översikt av provtagningspunkter ................................................... 18 

Bilaga 2. Beskrivning av sediment ................................................................ 20 

  



Sedimentundersökningar i Landösjön 2020 samt jämförelse med 2015 års undersökning 
 

 4/21 
 

 

1 Inledning 
Svensk Fjällröding AB bedriver kassodling av röding i Bergmyrviken i den sydöstra delen 
av Landösjön (Figur 1). Landösjön är en 25 km lång och 2 km bred klarvattensjö som 
avvattnas av Långan och Indalsälven, belägen ca 50 km nordväst om Östersund, Jämtlands 
län. Sjöns medeldjup är 29 m med djuppartier på ca 80 m. Landösjön är reglerad med en 
damm vid utloppet mot Långan. Vid sjöns inlopp ligger Rönnöfors kraftverk. 
 
Pelagia Nature & Environment AB (nedan Pelagia) har på uppdrag av Svensk Fjällröding 
AB under år 2020 genomfört undersökningar av botten i Landösjön, både kring Svensk 
Fjällröding AB:s fiskodling i Bergmyrviken och i nordvästra Landösjön. Bakgrunden till 
undersökningen av de nordligt belagda punkterna är att utreda huruvida en 
omplacering/expansion till detta område av Svensk Fjällrödings nuvarande odling skulle 
vara möjlig. 
 
Undersökningarna omfattade en visuell inspektion av botten med hjälp av 
undervattenskamera samt provtagning av sedimentkärnor. Resultaten avsåg även att 
fungera som uppföljning av den bottenundersökning som utfördes år 2015. Analys av 
bland annat närsaltshalter utfördes på ett antal sedimentprover från provtagna 
sedimentproppar. 
 

 
Figur 1. Karta visande Landösjöns position (inom ellips), belägen ca 50 km nordväst om Östersund i Jämtlands län. 
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2 Material och metoder  
Pelagia utförde under perioden 2020-09-16 – 2020-09-17 undersökning av bottensediment 
vid totalt 84 olika punkter i Landösjön där majoriteten var lokaliserade till Bergmyrviken 
(80 stycken) och de resterade 4 i nordvästra delen av Landösjön (Figur 2). 
Undersökningarna utfördes genom videofilmning av botten samt kompletterande 
provtagning av sediment.  
  
Alla provpunkter videofilmades för att senare visuellt analysera påverkansgrad från 
fiskodlingen vid respektive provpunkt, med undantag för 14 punkter i Bergmyrviken där 
endast sedimentkärnor provtogs. Av de resterande 66 punkterna som filmades i 
Bergmyrviken så togs det sedimentkärnor från 19 av dem. Av dessa 19 kärnor så sparades 
1–4 sedimentprover från 10 av dem vilka i sin tur resulterade 18 sedimentprover som 
skickades in på närsaltsanalys. 
 
I nordvästra Landösjön togs sedimentkärnor från samtliga 4 punkter och 2–3 prover per 
kärna sparades för analys. Här filmades även botten vid samtliga punkter. 
 
En översikt av samtliga provtagningspunkter från båda lokalerna kan ses i Bilaga 1. 
Beskrivning av sedimenten från respektive provtagningspunkt redovisas i Bilaga 2. 
 
Position för samtliga provpunkter registrerades i samband med provtagning genom en 
GPS av typen Garmin GPSMAP 64ST. 
 

 
Figur 2. Lägen för provtagning av sediment i Landösjön vid nuvarande fiskodlingsplats i Bergmyrviken (gul punkt) samt i 
nordvästra änden av sjön (röd punkt) som undersöktes år 2020. 

 
 
 

  

N 
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2.1 Sedimentprovtagning 
Sedimentprovtagningen utfördes med hjälp av Kajakhämtare samt med en hydraulisk 
rörprovtagare (Figur 3). Med den hydrauliska rörprovtagaren kunde sedimentkärnor som 
var 4,5 m långa provtas medan Kajakhämtaren erhöll kärnor på ca 0,5 m. Provtagningen 
utfördes av Björn Rydvall och Johanna Holmberg, båda vid Pelagia Nature & Environment 
AB. Pelagia är ett av SWEDAC ackrediterat organ för sedimentprovtagning 
(ackrediteringsnummer 1846). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 3. Till vänster: Hydraulisk rörprovtagares övre del med dess 4,5m långa rör i vatten. 
Till höger: Kajakhämtare med redan provtagen sedimentkärna i dess 0,5 m långa rör. 

 
Sedimentpropparna fotodokumenterades (Figur 4) i fält och anteckningar togs för 
respektive sedimentpropp avseende färg, lukt samt sedimenttyp. Dessa anteckningar 
sammanvägdes sedan tillsammans med filmmaterial för bedömning av påverkansgrad.  
Från alla kärnor vars sediment sparades för närsaltanalys togs det ett ”ytprov” av 
sedimentet, det vill säga ett prov där de översta centimetrarna av sediment sparades. 
Utöver dessa ytprover så togs även ”profiler” av vissa av kärnorna (Figur 3). En profil 
består oftast av flera prover på olika djup i en kärna som har avsikten att skapa en 
uppfattning av hur närsaltshalterna har varierar i djupprofil. En översikt över samtliga 
prover som togs presenteras i Tabell 1. 
 
De kemiska analyserna av sedimenten omfattade analys av av totalkväve, totalfosfor, 
glödförlust, torrsubstans samt beräknat totalt organiskt kol. Torrsubstans (TS) beskriver 
vattenhalten (100 – TS i %) i sedimentet vilket ger information kring vilken typ av botten 
provet är taget på. Högre TS antyder större minerogent innehåll. Glödförlusten beskriver 
det organiska innehållet i sedimentprovet och om glödförlusten är större än 10 % indikerar 
detta att andelen organiskt material är stor och att ansträngda syreförhållanden kan råda 
på platsen. Parametern totalt organiskt kol (TOC) redovisar hur mycket organiskt material 
som finns i sedimentet (liksom Glödförlusten) och därigenom finns tillgängligt för 
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bakterier och andra mikrobiella processer. Kemiska analyser utfördes av Eurofins 
Environment Testing Sweden AB (ackrediteringsnummer 1125). 
 

 

  

A   B   C 
Figur 4. Bild på kärna från punkt 1414, tagen i Bergmyrviken i Landösjön. A visar 1-40 cm, B visar 40-90 cm och C 
visar 70-110 cm. 
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Tabell 1. Översikt av samtliga sedimentprov som togs vid båda lokalerna i Landösjön år 2020.  

Lokal Punktnamn Kärnlängd Provtyp Provdjup (cm) 

Bergmyrviken 1338 0,5 m Ytprov 0-3 

Bergmyrviken 1344 0,5 m Ytprov 0-3 

Bergmyrviken 1345 0,5 m Ytprov 0-3 

Bergmyrviken 1346 0,5 m Ytprov 0-3 

Bergmyrviken 1359 0,5 m Ytprov 0-3 

Bergmyrviken 1406 4,5 m Ytprov 0-10 

Bergmyrviken 1406 4,5 m Profilprov 40-45 

Bergmyrviken 1406 4,5 m Profilprov 80-85 

Bergmyrviken 1406 4,5 m Profilprov 150-155 

Bergmyrviken 1410 4,5 m Ytprov 0-10 

Bergmyrviken 1410 4,5 m Profilprov 40-50 

Bergmyrviken 1410 4,5 m Profilprov 90-100 

Bergmyrviken 1411 4,5 m Ytprov 0-10 

Bergmyrviken 1411 4,5 m Profilprov 40-45 

Bergmyrviken 1414 4,5 m Ytprov 0-10 

Bergmyrviken 1414 4,5 m Profilprov 90-100 

Bergmyrviken 1415 4,5 m Ytprov 0-10 

Bergmyrviken 1415 4,5 m Profilprov 90-100 

     

Norra Landösjön 1422 4,5 m Ytprov 0-10 

Norra Landösjön 1422 4,5 m Profilprov 40-45 

Norra Landösjön 1422 4,5 m Profilprov 90-95 

Norra Landösjön 1423 4,5 m Ytprov 0-10 

Norra Landösjön 1423 4,5 m Profilprov 40-45 

Norra Landösjön 1423 4,5 m Profilprov 90-95 

Norra Landösjön 1424 4,5 m Profilprov 30-35 

Norra Landösjön 1424 4,5 m Profilprov 80-85 

Norra Landösjön 1425 4,5 m Profilprov 30-35 

Norra Landösjön 1425 4,5 m Profilprov 85-90 

 

2.2 Videofilmning av botten 
Botten filmades vid samtliga punkter med en kamera av typen SeaViewer Offshore Color. 
Kameran sänktes ner på den aktuella punkten och efter att kameran stabiliserats filmades 
botten under cirka 1-2 minuter för senare analys av filmmaterialet på lab. 
 
Vid analys av filmerna så bedömdes påverkansgrad baserat på visuell påverkan från 
fiskodlingen. Sådan påverkan var till exempel närvaro av svavelbakterier, fiskpellets eller 
fiskfekalier. I motsats så visade bland annat närvaron av levande djur som till exempel 
pungräckor på en lägre påverkansgrad från fiskodlingen. Punkter med tillsynes tydlig 
påverkansgrad blev tilldelade etiketten ”röd” medan punkter utan påverkan blev 
tilldelade etiketten ”grön”. 
 
De punkter i Bergmyrviken där även sedimentkärna togs utöver filmningen så 
inkluderades även den information som kärnan gav på plats (Figur 5) i bedömningen av 
huruvida botten var påverkad av fiskodling eller inte. Det som primärt noterades var 
närvaro av svaveldoft då det påvisar syrefattiga förhållanden. Utöver det så kontrollerades 
det om foderpelletts eller fiskfekalier fanns i det provtagna sedimentet vid bedömningen 
av påverkan av botten. 
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Figur 5. Sedimentkärna med påverkat sediment vid fiskodlingen som visuellt kan studeras och bedömas. 

3 Resultat 

3.1 Analys av filmning 
 

3.1.1 Bergmyrviken 

Den dominerande bottentypen i Bergmyrviken vid fiskodlingen är mjuksediment. I det 
filmade materialet sågs från vissa av de provtagningspunkter som låg direkt under eller i 
anslutning till fiskodlingskassarna en matta med svavelbakterier av släktet Beggiatoa. 
Svavelbakterien Beggiatoa kan utnyttja syret i sulfatjonen, vilket ger upphov till fritt svavel 
(Havet 2010), som omgående förenar sig med andra ämnen och bildar sulfider. 
Förekomsten av Beggiatoa är inte förvånande, eftersom den ofta är en indikator på ett 
överskott av organiskt material, i det här fallet representerat av foderpellets och 
fiskfekalier. 
 
För att ge en översiktlig bild av utbredningen av antropogent sedimentet har en 
bedömning av, framförallt, videoinspelningarna, men även från de kemiska analyserna 
och sedimentproverna gjorts och översatts till två kategorier. Dessa kategorier har 
färgkodats i grönt och rött (Figur 6). Detta kan betraktas som ett hjälpmedel för att tolka 
sedimentets utbredning och karaktär.  
Grön färg: Sediment som bedömts som naturligt och därmed inte påverkat i större 
omfattning av näring från fiskodlingsverksamhet (Figur 6). 
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Röd färg: Sediment som bedömts som påverkat av näringstillskott från 
fiskodlingsverksamhet. I de inre provpunkterna, med en gul-brun gyttja av antropogent 
sediment med kraftig lukt av svavelväte och i flera fall även inslag av svavelbakterier, till 
de yttre röda provpunkterna med enstaka fläckar av svavelbakterier (Figur 6). 
 
De punkter som var påverkade av fiskodlingen (Figur 6) var alla placerade antingen under 
eller strax intill odlingskassarna (upp till ca 15-25 m) medan de opåverkade sedimenten 
återfanns på längre avstånd från kassarna (ytterligare ca 6-25 m).  
 

Figur 6. Översikt av påverkade och opåverkade sediment vid fiskodlingen i Bergmyrviken i Landösjön år 2020. Grön färg 
anger sediment som bedömts som naturligt. Röd färg anger sediment som bedömts som påverkat av näringstillskott 
från fiskodlingsverksamheten.  
 

Av de 66 punkter som visuellt analyserades i Bergmyrviken så kunde det konstateras att 
39 punkter var till synes opåverkade av fiskodling (Figur 6 och 7, punkt 1338) medan 27 
var till synes påverkade (Figur 6 och 7, punkt 1349).  
 

N 
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Figur 7. Exempel på opåverkade (till vänster, punkt 1338) och påverkade sediment (till höger, punkt 1349). 

 

3.1.2 Nordvästra Landösjön 

Sedimenten i de fyra punkterna i nordvästra Landösjön var samtliga naturliga opåverkade 
ackumulationsbottnar. I filmer noterades det att pungpungräkor fanns vid samtliga 
punkter (Figur 8). Vid provtagningen noterades dock en större mängd järnutfällningar i 
sedimenten vilka skulle kunna ha antropogen härkomst. 
 

 
Figur 8. Stillbild från punkt 1423 i nordvästra Landösjön. En pungräka kan ses som en silvergrå siluett, vid pilen i övre 
delen av bilden. 

 
 
 

1338        1349 
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3.2 Analys av sedimentprover 

 

3.2.1 Bergmyrviken 

Med den hydrauliska rörprovtagaren uppskattades den påverkade (antropogent 
sediment) sedimenttjockleken i provpunkt 1406 (ca. 10 meter väster om punkt 1393 i Figur 
6) utifrån analysdata vara ca 50 cm (Tabell 2). Det översta skiktet av sedimentet är mycket 
löst i de mer centrala delarna av odlingen närmast bryggan varför det är svårt att definiera 
sedimentytan vid provtagning.   
 
Näringshalterna (totalfosfor och totalkväve) i sediment varierar naturligt mellan olika 
sedimenttyper. Den kemiska undersökningen av sediment omfattade 10 olika provpunkter 
(Tabell 2). Resultaten visade som förväntat på stor spridning i halter mellan provpunkterna 
då de valts ut för att representera en gradient ut från odlingskassarna (Tabell 2, Figur 6). 
Generellt var halterna av näringsämnen också högst närmast fiskodlingen för att sedan 
avta med ökat avstånd från odlingskassarna. Högst var fosforhalten vid provpunkt 1415 
med 19 000 mg/kg Ts följt av provpunkterna 1406 och 1346 där 16 000 respektive 15 000 
mg/kg Ts av fosfor uppmättes. Dessa tre provpunkter är placerade i absolut närhet till 
bryggan mitt i fiskodlingen. Provpunkt 1346, 1345 och 1344 är placerade i en transekt i 
nordlig riktning från bryggan mitt i odlingen. Avståndet mellan provpunkt 1346 (vid 
bryggan i odlingen) till den opåverkade punkten 1345 är ca 30 m och vidare till provpunkt 
1344 ca 60 m.  
 
Vid provpunkt 1345 uppmättes fosforhalter på 2800 mg/kg Ts och vid 1344 uppmättes 
1300 mg/kg Ts. Torrsubstansen vid provpunkt 1344 var betydligt högre (28 %) och 
glödförlusten lägre (9,2%) än vid provpunkt 1345 (Tabell 2) vilket ger indikation på 
transportbotten. Dessa värden antyder större andel minerogent material som eventuellt 
kan bero på påverkan från bäcken som avvattnar Bergmyrarna och mynnar i 
Bergmyrviken. Torrsubstanshalt mellan 25-50 % och glödförlust mellan 4-10 % indikerar 
transportbottnar. 
 
Gällande kvävehalter i sedimenten följer de samma mönster som för fosfor. Högst halt 
uppmättes vid provpunkt 1415 med 59 000 mg/kg Ts följt av provpunkterna 1406 och 1346 
där likvärdiga halter kring 45000 mg/kg Ts av kväve uppmättes (Tabell 2). 
 
Gemensamt för de provpunkter där det uppmätts kraftigt förhöjda fosfor- och kvävehalter 
har varit att de sammanfallit med en tydlig utbredning av svavelbakterien Beggiatoa samt 
foderrester och fiskfekalier. Det är viktigt att notera att dessa prov är just stickprov och 
valdes för att hitta högsta tänkbara påverkan inom området.  
 
Torrsubstansen (TS) vid sedimentytan var lägre än 25 % i de flesta av provpunkterna vilket 
tyder på att sediment ackumuleras på botten. Vid de provpunkter som längre proppar 
tagits så ökar torrsubstanshalten med djupet och vid ca 90 cm djup är det mycket hög 
torrsubstanshalt vilket innebär hög andel minerogent material. Även halterna av fosfor och 
kväve minskar med sedimentdjupet. Det innebär att ingen antropogen påverkan finns vid 
dessa djupare nivåer. 
 
Vid jämförelse av halter med nordvästra Landösjön som är opåverkad av 
fiskodlingsverksamhet så ligger halterna vid provpunkt 1359, 1410 och 1411 i nivå med 
dessa (Tabell 2 och Tabell 3).  
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Tabell 2. Analysresultat från de provtagna sedimenten vid Bergmyrviken i Landösjön år 2020. 

Punktnr.  
Provdjup 

cm 
Torrsubstans 

% 
Glödförlust 

% 
TOC 

% 
Kväve 

mg/kg Ts 
Fosfor 

mg/kg Ts 

1338 0-3 14,10 20,50 12,00 6900 1100 

1344 0-3 28,00 9,20 5,20 2900 1300 

1345 0-3 19,10 13,40 7,60 4100 2800 

1346 0-3 8,80 87,00 50,00 45 000 15 000 

1359 0-3 11,00 16,30 9,30 5100 2200 

1406 0-10 7,80 87,10 50,00 43 000 16 000 

1406 40-45 14,70 20,80 12,00 8800 2500 

1406 80-85 17,70 19,10 11,00 6800 2400 

1406 150-155 82,20 0,90 0,51 <610 780 

1410 0-10 11,10 15,50 8,80 5000 2300 

1410 40-50 17,70 15,40 8,80 4300 2000 

1410 90-100 62,90 2,00 1,10 <800 770 

1411 0-10 10,90 16,50 9,40 5400 2400 

1411 40-45 17,60 15,00 8,60 4800 2400 

1414 0-10 13,70 17,70 10,00 8100 3900 

1414 90-100 85,40 0,50 0,29 <590 780 

1415 0-10 10,40 85,00 48,00 59 000 19 000 

1415 90-100 73,00 1,50 0,86 <690 780 

 

3.1.2 Nordvästra Landösjön 

I nordvästra Landösjön analyserades ytprover från två av provpunkterna (1422 och 1423) 
medan mellannivå och större djup analyserades vid samtliga provpunkter (Tabell 3). 
 
Ytproverna från båda punkterna uppvisar torrsubstanshalter och glödförluster som anger 
ackumulationsbotten (Tabell 3). Högst halt av fosfor uppmättes vid provpunkt 1425 på 30-
35 cm djup. Provpunkten är belägen närmast land i det provtagna området (Figur 9). I 
övriga provpunkter var halterna av näringsämnen i både ytprover och mellannivåer 
likvärdiga, för fosfor omkring 2000 mg/kg Ts och för kväve omkring 4000 mg/kg Ts 
(Tabell 3).  
 

Tabell 3. Analysresultat från de provtagna sedimenten i nordvästra delen av Landösjön år 2020. 

Punktnr. 
Provdjup 

cm 
Torrsubstans 

% 
Glödförlust 

% 
TOC 

% 
Kväve 

mg/kg Ts 
Fosfor 

mg/kg Ts 

1422 0-10 14 14,40 8,20 4300 2300 

1422 40-45 20 11 6,3 4100 1900 

1422 90-95 71,6 1,3 0,74 <700 790 

1423 0-10 14,7 15,3 8,7 4600 2000 

1423 40-45 20,4 12,5 7,1 4600 1900 

1423 90-95 70,4 1,6 0,91 <720 860 

1424 30-35 16,2 13,6 7,8 3800 2100 

1424 80-85 28,9 10,3 5,9 3300 1800 

1425 30-35 19,3 9 5,1 3300 2700 

1425 85-90 43,4 4,3 2,5 <1200 1200 
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Figur 9. Provtagningspunkter i nordvästra Landösjön vid Rönnöfors år 2020. 

 

3.3 Jämförelse Bergmyrviken 2015 och 2020 
Utbredningsmässigt tycks det antropogena sedimentet minskat något i sin utbredning 
mellan 2015 och 2020 års undersökning, framförallt söder om fiskodlingen (Figur 10 och 
11). Vid området kring länsen år 2015 var många punkter påverkade av fiskodlingen 
medan detta område år 2020 visade på mer naturliga sediment.  
 

 
Figur 10. Utbredning av antropogent sediment (röda punkter) från fiskodlingen år 2015. Naturligt sediment anges med 
gröna punkter (Olsson et. al. 2016).  

 

N 



Sedimentundersökningar i Landösjön 2020 samt jämförelse med 2015 års undersökning 
 

 15/21 
 

 

 
Figur 11. Utbredning av antropogent sediment (röda punkter) från fiskodlingen år 2020. Mer naturliga sediment anges 
med gröna punkter.  

 

De provpunkter som ligger närmast varandra i odlingsområdet mellan åren är provpunkt 
1346 från 2020 och provpunkterna 3 och 15 från 2015 (Olsson et. al. 2016) (Tabell 4, Figur 
10 och 11). Att jämföra dessa halter då de inte är provtagna på exakt samma plats ger inte 
direkt information om att halterna ökat eller minskat men ger en indikation om detta.  
 
Fosfor- och kvävehalterna i ytproverna år 2020 i provpunkt 1346 var högre än vad som 
uppmättes vid provpunkterna 3 och 15 år 2015 (Tabell 4). Samtidigt var torrsubstansen 
lägre och halten organiskt kol (TOC) samt glödförlust högre år 2020 vilket indikerar högre 
halt av organiskt material i detta prov. Detta ger då högre halter av näringsämnen.  
 
Provpunkter som klassificerats som opåverkade av fiskodling och som är relativt 
närliggande till varandra är punkterna 1411 år 2020 och provpunkt 16 år 2015 samt 
punkterna 1344 år 2020 och provpunkt 4 år 2015 (Tabell 3 Figur 9 och 10).  
 
Vid provpunkterna 1411 och 16 stämmer det mesta överens mellan åren, endast halten av 
fosfor var betydligt högre år 2015 (Tabell 4). Däremot var skillnaderna mellan provpunkt 
1344 och provpunkt 4 större med högre näringshalter år 2015. Där kan skillnad i 
torrsubstanshalt, glödförlust samt TOC vara förklaringen till denna skillnad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N 
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Tabell 4. Analysresultat från de provtagna sedimenten vid Bergmyrviken i Landösjön år 2020 och 2015. 

Punktnr.  
Provdjup 

cm 
Torrsubstans 

% 
Glödförlust 

% 
TOC 

% 
Kväve 

mg/kg Ts 
Fosfor 

mg/kg Ts 

Påverkade sediment 

1346 0-3 8,80 87,00 50,00 45 000 15 000 

3 (2015) 0-2 13,3 29 17 12 000 10 000 

15(2015) 0-2 49,2 47,4 27 24 000 5700 

       

Opåverkade sediment 

1411 0-10 10,90 16,50 9,40 5400 2400 

16 (2015) 0-2 12,3 17,8 10 5700 4200 

       

1344 0-3 28,00 9,20 5,20 2900 1300 

4 (2015) 0-2 12,4 16,20 9,20 6400 2100 

 

4 Sammanfattning 
Undersökningarna år 2020 visade på likartad eller något minskad utbredning av påverkad 
botten kring odlingsplatsen i Bergmyrviken i jämförelse med 2015 års undersökning. Det 
vid 2015 års undersökning påverkade området söder om odlingsplatsen ser ut att ha 
minskat i utbredningen till år 2020. Detta har förmodligen skapat bättre syreförhållanden 
som i sin tur normaliserat sedimenten i viss grad till 2020 års undersökning.  
 
I närliggande påverkade punkter mellan åren 2015 och 2020 var näringshalterna något 
högre år 2020. Denna skillnad kan förklaras med lägre torrsubstanshalt, högre glödförlust 
och högre halt organiskt kol (TOC) år 2020 vilket innebär större andel organiskt material i 
provet. Proverna är inte tagna på exakt samma plats för respektive år vilket gör en direkt 
jämförelse svår att göra. 
 
Vid jämförelse av undersökta parametrar i opåverkade punkter mellan år 2015 och 2020 
var samstämmigheten i stort mycket god. 
 
Vid provtagning i Landösjöns nordvästra del konstaterades botten bestå av naturliga 
sediment med ackumulationsbotten. Vid provtagningen noterades dock en större mängd 
järnutfällningar i sedimenten vilka skulle kunna ha antropogen härkomst. 
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Bilaga 1. Översikt av provtagningspunkter 
Plats Punkt Filmning Sediment 

kärna tagen 
Längd på 

kärna 
Sedimentprov 

taget 
Antal prov per kärna 

Bergmyrviken 1335 X     

Bergmyrviken 1336 X     

Bergmyrviken 1337 X     

Bergmyrviken 1338 X x 0,5 m x 1 

Bergmyrviken 1339 X     

Bergmyrviken 1340 X     

Bergmyrviken 1341 X     

Bergmyrviken 1342 X     

Bergmyrviken 1343 X     

Bergmyrviken 1344 X x 0,5 m x 1 

Bergmyrviken 1345 X x 0,5 m x 1 

Bergmyrviken 1346 X x 0,5 m x 1 

Bergmyrviken 1347 X     

Bergmyrviken 1348 X     

Bergmyrviken 1349 X     

Bergmyrviken 1350 X     

Bergmyrviken 1351 X     

Bergmyrviken 1352 X     

Bergmyrviken 1353 X     

Bergmyrviken 1354 X     

Bergmyrviken 1355 X     

Bergmyrviken 1357 X     

Bergmyrviken 1358 X     

Bergmyrviken 1359 X x 0,5 m x 1 

Bergmyrviken 1361 X     

Bergmyrviken 1362 X     

Bergmyrviken 1363 X     

Bergmyrviken 1364 X     

Bergmyrviken 1365 X     

Bergmyrviken 1366 X     

Bergmyrviken 1367 X     

Bergmyrviken 1368 X     

Bergmyrviken 1369 X     

Bergmyrviken 1370 X     

Bergmyrviken 1371 X     

Bergmyrviken 1372 X     

Bergmyrviken 1373 X     

Bergmyrviken 1374 X     

Bergmyrviken 1375 X     

Bergmyrviken 1376 X     

Bergmyrviken 1377 X     
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Bergmyrviken 1378 X     

Bergmyrviken 1379 X     

Bergmyrviken 1380 X     

Bergmyrviken 1381 X     

Bergmyrviken 1382 X     

Bergmyrviken 1383 X     

Bergmyrviken 1385 X     

Bergmyrviken 1386 X     

Bergmyrviken 1387 X     

Bergmyrviken 1388 X     

Bergmyrviken 1389 X     

Bergmyrviken 1390 X     

Bergmyrviken 1391 X     

Bergmyrviken 1392 X     

Bergmyrviken 1393 X     

Bergmyrviken 1394 X     

Bergmyrviken 1395 X     

Bergmyrviken 1396 X     

Bergmyrviken 1398 X     

Bergmyrviken 1399 X     

Bergmyrviken 1400 X     

Bergmyrviken 1401 X     

Bergmyrviken 1402 X     

Bergmyrviken 1403 X     

Bergmyrviken 1404 X     

Bergmyrviken 1406  x 4,5 m x 4 

Bergmyrviken 1407  x 4,5 m   

Bergmyrviken 1409  x 4,5 m   

Bergmyrviken 1410  x 4,5 m x 3 

Bergmyrviken 1411  x 4,5 m x 2 

Bergmyrviken 1413  x 4,5 m   

Bergmyrviken 1414  x 4,5 m x 2 

Bergmyrviken 1415  x 4,5 m x 2 

Bergmyrviken 1416  x 4,5 m   

Bergmyrviken 1417  x 4,5 m   

Bergmyrviken 1418  x 4,5 m   

Bergmyrviken 1419  x 4,5 m   

Bergmyrviken 1420  x 4,5 m   

Bergmyrviken 1421  x 4,5 m   

Norra Landösjön 1422 X x 4,5 m x 3 

Norra Landösjön 1423 X x 4,5 m x 3 

Norra Landösjön 1424 X x 4,5 m x 2 

Norra Landösjön 1425 X x 4,5 m x 2 
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Bilaga 2. Beskrivning av sediment 
 

Provpunkt Påverkans-grad Beskrivning 

1335 Påverkat Tydlig påverkan, svavelbakterier 

1336 Påverkat Tydlig påverkan, svavelbakterier, pungpungräkor syns eventuellt 

1337 Påverkat Tydlig påverkan, svavelbakterier, pungpungräkor syns tydligt 

1338 Ej påverkat Brun gyttja, inga svavelbakterier, växtdelar, inga pellets 

1339 Ej påverkat Blandsediment, inga svavelbakterier, växtdelar 

1340 Ej påverkat Blandsediment, inga svavelbakterier, växtdelar 

1341 Ej påverkat Blandsediment, inga svavelbakterier, växtdelar 

1342 
Ej påverkat Blandsediment, inga svavelbakterier, rikt med (troligen) trådformiga 

alger, ca 2 m grunt 

1343 Ej påverkat Blandsediment, inga svavelbakterier, växtdelar 

1344 
Ej påverkat Blandsediment, inga svavelbakterier, växtdelar, ca 6 m djupt, 

chironomider, ingen doft av svavel 

1345 
Ej påverkat Blandsediment, inga svavelbakterier, växtdelar, chironomider och 

pungpungräkor, ingen doft av svavel 

1346 Påverkat Tydlig påverkan, svavelbakterier, pellets och fiskavföring 

1347 Påverkat Tydlig påverkan, svavelbakterier, pellets och fiskavföring 

1348 Ej påverkat Blandsediment, inga svavelbakterier, växtdelar 

1349 Påverkat Tydlig påverkan, svavelbakterier, pellets och fiskavföring 

1350 Ej påverkat Blandsediment, inga svavelbakterier, växtdelar 

1351 Påverkat Tydlig påverkan, svavelbakterier 

1352 Påverkat Tydlig påverkan, svavelbakterier 

1353 
Påverkat Tydlig påverkan, dock något bättre än 1352, svavelbakterier, pellets 

och fiskavföring 

1354 Påverkat Tydlig påverkan, svavelbakterier 

1355 Ej påverkat Homogent sediment, pungpungräkor 

1357 Påverkat Tydlig påverkan, svavelbakterier, pellets och fiskavföring 

1358 Ej påverkat Homogent sediment, pungpungräkor 

1359 Ej påverkat Homogent sediment, pungpungräkor, svag doft men ej av svavel 

1361 Ej påverkat Blandsediment, inga svavelbakterier, växtdelar 

1362 Ej påverkat Blandsediment, inga svavelbakterier, växtdelar 

1363 Ej påverkat Blandsediment, inga svavelbakterier, växtdelar 

1364 Ej påverkat Homogent sediment, inga svavelbakterier 

1365 Ej påverkat Homogent sediment, inga svavelbakterier, pungpungräkor 

1366 Ej påverkat Homogent sediment, inga svavelbakterier, pungpungräkor 

1367 Ej påverkat Homogent sediment, inga svavelbakterier, pungpungräkor 

1368 Ej påverkat Homogent sediment, inga svavelbakterier, pungpungräkor 

1369 Ej påverkat Homogent sediment, inga svavelbakterier, pungpungräkor 

1370 Ej påverkat Homogent sediment, inga svavelbakterier, pungpungräkor 

1371 Ej påverkat Homogent sediment, inga svavelbakterier, pungpungräkor 

1372 Ej påverkat Homogent sediment, inga svavelbakterier, pungpungräkor 

1373 Påverkat Lite påverkan, svavelbakterier 

1374 Ej påverkat Homogent sediment, inga svavelbakterier, pungpungräkor 

1375 Ej påverkat Homogent sediment, inga svavelbakterier, pungpungräkor 

1376 Påverkat Tydlig påverkan, svavelbakterier, pellets och fiskavföring 
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1377 Ej påverkat Homogent sediment, inga svavelbakterier, pungpungräkor 

1378 Ej påverkat Homogent sediment, inga svavelbakterier, pungpungräkor 

1379 Ej påverkat Homogent sediment, inga svavelbakterier, pungpungräkor 

1380 Påverkat Tydlig påverkan, svavelbakterier 

1381 Påverkat Tydlig påverkan, svavelbakterier 

1382 Påverkat Tydlig påverkan, svavelbakterier 

1383 Påverkat Tydlig påverkan, svavelbakterier 

1385 Ej påverkat Homogent sediment, inga svavelbakterier, växtdelar 

1386 Ej påverkat Homogent sediment, inga svavelbakterier, pungpungräkor 

1387 Ej påverkat Homogent sediment, inga svavelbakterier, pungpungräkor 

1388 Ej påverkat Homogent sediment, inga svavelbakterier, pungpungräkor 

1389 Ej påverkat Homogent sediment, inga svavelbakterier, pungpungräkor 

1390 Påverkat Tydlig påverkan, svavelbakterier 

1391 Påverkat Tydlig påverkan, svavelbakterier 

1392 Påverkat Tydlig påverkan, svavelbakterier 

1393 Påverkat Tydlig påverkan, svavelbakterier 

1394 Påverkat Tydlig påverkan, svavelbakterier 

1395 Påverkat Tydlig påverkan, svavelbakterier 

1396 Påverkat Tydlig påverkan, svavelbakterier 

1398 Ej påverkat Homogent sediment, inga svavelbakterier 

1399 Påverkat Tydlig påverkan, svavelbakterier 

1400 Ej påverkat Homogent sediment, inga svavelbakterier, pungräkor 

1401 Ej påverkat Homogent sediment, inga svavelbakterier, pungräkor 

1402 Påverkat Tydlig påverkan, svavelbakterier, pellets och fiskavföring 

1403 Påverkat Tydlig påverkan, svavelbakterier, pellets och fiskavföring 

1404 Ej påverkat Homogent sediment, inga svavelbakterier, pungräkor 

 


