
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TILLVÄXT AV ALGER I 

VÄNERN 
Abiotiska faktorers inverkan på 
algtillväxt i Vänern 
 

GROWTH OF ALGAE IN LAKE 

VÄNERN 
Abiotic factors’ impact on algae growth 
in Vänern 

Examensarbete inom huvudområdet Ekologi 
Grund nivå 15 Högskolepoäng 
Hösttermin/2014 
 
Anders Grundkvist 
 
Handledare: Annie Jonsson 
Examinator: Niclas Norrström 



 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

 

1. INLEDNING ........................................................................................................................................... 1 

1.1 HISTORISK BAKGRUND .................................................................................................................. 1 

1.2 TIDIGARE FORSKNING ................................................................................................................... 2 

2. SYFTE ................................................................................................................................................... 2 

3. METOD ................................................................................................................................................. 3 

3.1 BESKRIVNING AV VÄNERN ............................................................................................................. 3 

3.2 DATAUNDERLAG ............................................................................................................................ 3 

3.3 BEHANDLING AV DATA .................................................................................................................. 5 

3.4 STATISTISK BEHANDLING ............................................................................................................... 5 

3.4.1 Grubb’s Test (Outlier) ............................................................................................................. 5 

3.4.2 Pearson’s Correlation ............................................................................................................. 5 

4 RESULTAT .............................................................................................................................................. 6 

4.1 VÄRDEN ......................................................................................................................................... 7 

4.2 OUTLIER ....................................................................................................................................... 10 

5 DISKUSSION ........................................................................................................................................ 10 

5.1 BRISTANDE DATAUNDERLAG ...................................................................................................... 10 

5.2 OMRÖRNING OCH VATTENTEMPERATUR ................................................................................... 10 

5.3 MOLN OCH SOLLJUS .................................................................................................................... 11 

5.4 FÖRSÄMRAT SIKTDJUP OCH ÖKAD TEMPERATUR ...................................................................... 11 

6 SLUTSATS ............................................................................................................................................ 11 

7 REFERENSER ....................................................................................................................................... 12 

 

 

 

 



 1 

1. INLEDNING 

Inom 60 minuter kan ett djur som fått i sig vatten dö om det innehåller algtoxin som bildas av 

vanliga blågröna alger som finns i våra svenska vatten. Algens toxiner blockerar djurets 

nervsystem vilket leder till att djuret slutar andas (Statens Veterinärmedicinska Anstalt, 2013). 

Många alger kan inte bara ge hudirritation på människor utan även ge svåra diareér och 

krampanfall. Ett annat problem är att alger skymmer ljuset för de växter som växer i den 

litorala delen av sjön. Detta medför att de syreproducerande växterna till slut dör och sjön 

bildar en syrefattig och ogästvänlig miljö för fiskar (SMHI, webbsida, 2013). 

Blågröna bakterier (Cyanophyceae) tillhör riket Växtalger (Algae). Växtalger är en grupp 

organismer som utvinner solens energi med hjälp av klorofyllet i dess celler. Algerna är även 

beroende av de näringsämnen som finns i vattnet för att kunna föröka sig. När förhållandena 

är de rätta massproducerar sig algen i något som kallas för algblomning. När en algart 

blommar minskar utrymmet för andra arter att föröka sig. Evolutionen har lett till att algerna 

blommar i cykler som är förskjutna relativt till varandra. Med cykel menas att en art 

”blommar”, ökar sin totalbiomassa explosionsartat under en kort tid på året, för att sedan gå 

tillbaka till sin normala totalbiomassa. Cykeln påverkas bland annat av vattentemperatur och 

ljus, men även av halten näringsämnen så som fosfor och kväve i vattnet (Stockholms 

universitets Östersjöcentrum, 2013). 

En stor bidragande faktor till algblomningar är ofta temperaturen i sjön (Round, 1987) vilket 

är alarmerande eftersom medeltemperaturen på jorden ser ut att öka till följd av 

växthuseffekten. Detta medför att temperaturen i sjöar och vattendrag också ökar (SMHI, 

webbsida, 2013). 

Så hur kommer algblomningen att påverkas av ökade näringsämnen samtidigt som vi har en 

ökande temperatur? Logiskt sett borde totalbiomassan på algerna öka i takt med en ökad 

temperatur och ökade näringsvärden. Stämmer detta? Enligt Elliott m.fl. (2006) stämmer 

påståendet om att algbiomassan kommer att öka i takt med den ökade temperaturen och de 

ökande näringsvärdena. Enligt Elliott m.fl. (2006) har näringsvärdet en större betydelse för 

totalbiomassan än vattentemperaturen. 

Paerl m fl. (2001) skriver i sin forskningsrapport att även om kväve och fosfor har en positiv 

påverkan på algernas förmåga att föröka sig krävs båda näringsämnena för att få en långvarig 

stabil utveckling. Hur ser näringsvärdet ut för Vänern? Har Vänern tillräckligt hög kväve och 

fosforhalt för att kunna tillgodose algernas behov? 

1.1 HISTORISK BAKGRUND 

På 1800-talet växte befolkningen i städerna och mer åkermark var tvungen att odlas upp. 

Industrier växte fram i anslutning till sjöar och floder vilka kunde drivas med hjälp av energin 

från det rinnande vattnet. I och med att industrierna blev fler ökade också trycket på 

närmiljön. Mängden gift som kom ut i vatten och mark ökade i och med att pappers- och 

massbruken började släppa ut fibrer och kvicksilver rakt ut i vattendragen. Under 1960- och 

1970-talet ansågs Vänern vara Sveriges mest kvicksilverförorenade sjö vilket förde med sig 

att restriktioner på intag av viss fisk förekom (Länsstyrelsen, webbsida, 2013a). 

En ny miljöskyddslag infördes 1969 som bidrog till att Vänern återhämtade sig. Kvicksilver 

förbjöds och på 1970-talet förbättrades städernas avloppshantering vilket minskade 

fosforutsläppen i sjön. Med de minskade utsläppen blev även siktdjupet bättre. I dag klassas 

Vänern som näringsfattig och är därför känsligare för föroreningar än näringsrika sjöar 

(Länsstyrelsen, 2013b). Det är framför allt fosfor som kan påverka oligotrofa sjöar, så som 
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Vänern, på ett negativt sätt. Fosforn bidrar till att algblomningen blir kraftigare och sjön går 

från ett oligotroft till ett mer eutroft tillstånd (Brönmark & Hansson, 2005). 

Sverige släppte under år 2009 ut mer än 115 000 ton kväve och 3 300 ton fosfor i våra sjöar 

och vattendrag. Hälften av läckaget kommer från mark och skog och går därför inte att 

påverka då skogen på ett naturligt sätt släpper ifrån sig näringsämnen. Av de utsläpp som 

människan kan påverka kommer 43 procent av kvävet och 44 procent av fosforn från 

jordbruket, medan 39 procent av kvävet och 51 procent av fosforn kommer från punktkällor. 

Med punktkällor avses avlopp, industrier eller restprodukter från reningsverk 

(Jordbruksverket, webbsida, 2013). 

1.2 TIDIGARE FORSKNING 

Man har tidigare hittat en stark positiv korrelation mellan vattentemperatur, ljus och 

algblomning där man kunde konstatera att hög vattentemperatur och ljustillgång ökade 

algbiomassan (Bonin & Golterman, 1990).  

En allt för hög temperatur kan också ha en negativ inverkan på tillväxten av algen. Olika 

alggrupper har en optimal temperatur där algtillväxten är maximal. Ökar temperaturen över 

brytpunkten så minskar tillväxten av alggruppen (Raven & Greaider, 2006). 

2. SYFTE 

Arbetet analyserar de abiotiska faktorernas inverkan på de biologiska variablerna 

(växtplanktons totalbiomassa) vid Tärnan, Vänern. Det är viktigt att studera de abiotiska 

faktorernas påverkan på alger eftersom människan kraftigt kan påverka dessa variabler. 

Utsläppen av näringssalter har människan begränsat med hjälp av lagar medan 

medeltemperaturen på jorden fortsätter att öka okontrollerat. De abiotiska faktorer som 

kommer att användas är temperatur, siktdjup, nitrit & nitrat kväve, Tot-N (total kväve) och 

Tot-P (total fosfor). De abiotiska faktorerna är utvalda eftersom temperatur, siktdjup, fosfor- 

och kvävehalten i sjön troligen kraftigt påverkar algblomning hos flera av de alggrupper som 

är med i undersökningen. I tidigare undersökningar har man studerat hur temperaturökningen 

kan påverka en ökad humushalt i sjöar i Sverige och Finland (Hansson m.fl. 2009). Dock har 

man har tidigare inte undersökt hur de olika abiotiska faktorerna korrelerar med tillväxten hos 

olika alggrupper. 

Hypotesen är att de abiotiska variablerna kommer att korrelera med totalbiomassan hos varje 

alggrupp. Kiselalgen (Bacillariophyceae) borde ha en högre totalbiomassa än resterande 

alggrupper då den har en biomassproduktion på ca 40 % av all produktion i havet (Okamoto 

m.fl. 2003). Den blågröna-algen (Cyanobakterien, Cyanophyceae) bör ha en hög produktion 

av biomassa under sommarhalvåret då den är bra på att ta upp näring ur näringsfattiga sjöar 

(Van den Hoek, 1995). Kvävehalten i en sjö har en positiv inverkan på till exempel 

Cyanobakteriens fortplantning. En hög fosforhalt bör därför bidra till en hög algbiomassa 

(Östersjöcentrum, Stockholms universitet). 

En annan viktig del i arbetet är att studera förändringar och trender hos de abiotiska faktorerna 

kopplat till algbiomassan med tiden. Om temperaturen, siktdjupet och näringssalterna ökar, 

kommer då algbiomassan att öka i samma utsträckning? 
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3. METOD 

3.1 BESKRIVNING AV VÄNERN 

Vänern är Sveriges största sjö och förser, tillsammans med Göta älv, över 800 000 personer 

med dricksvatten. Med över 22 000 öar, holmar och skär utgör Vänern också ett viktigt 

habitat för fåglar. Vänern är samtidigt den sjö som har flest fiskarter i Sverige (Länsstyrelsen, 

webbsida, 2013a). I Vänern finns mätstationen Tärnan SSO (figur 1). 

Vänern har ett medeldjup på 27 meter medan det djupaste partiet ligger på 106 meter. Vattnet 

i Vänern byts ut vart nionde år tack vare inströmning från floder. Med över 100 yrkesfiskare 

som brukar Vänern är det extra viktigt att hålla en god vattenkvalité i vattnet. Sjön är klar och 

näringsfattig, så kallat oligotrof (Vänermuseet, webbsida, 2013). 

 

 

Figur 1. Bilden föreställer Vänern med Tärnan SSO mätstation utmärkt (Länsstyrelsen). 

3.2 DATAUNDERLAG 

All data rörande mätvärden kommer från Sveriges Lantbruksuniversitets egna vatten- och 

miljödatabank. Data inhämtades den 12 maj 2013 och berör data från provtagningar tagna vid 

mätstationen vid Tärnan SSO under tidsperioden maj 1993 - oktober 2006. Valet av 

mätstation baserades på att flest mätvärden var tagna vid denna plats och bidrog till att 

underlaget till analysen skulle bli mer fullständigt. Specifika alggrupper valdes ut efter 

egenskaper (tabell 1). 

Frekvensen för provtagning varierar mellan åren. Detta beror delvis på isläggning som gör det 

omöjligt att ta ytvattenprover. Fram till år 1991 analyserades endast de mest dominanta 

arterna för växtplankton eftersom utrustning inte tillät mer korrekta undersökningar. Sällsynta 

arter är därför underrepresenterade innan detta årtal (SLU, Webbsida, 2013). 
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Tabell 1. Tabellen illustrerar egenskaper hos de algarter som är med i undersökningen. 

Artnamn Latin Anledning 

Kiselalg Bacillariophyceae De flesta av gruppen kiselalger trivs i 

näringsfattiga sjöar, likt Vänern. Marina 

kiselalger står för ca 40 procent av fotosyntes 

och biomassproduktion. Det var därför intressant 

att se om biomassan för kiselalgen är högre än 

resterande alger (Okamoto m.fl., 2003). 

Blågrön bakterie Cyanophyceae Denna grupp av alger brukar få massiva 

blomningar under sommarhalvåret och då orsaka 

att vattnet blir både dricks- och badotjänligt. 

Vissa arter inom gruppen cyanobakterier är 

giftiga och kan orsaka leverskador vid förtäring. 

Algen har även ett ovanligt högt upptag av 

näringsämnen från näringsfattiga sjöar. (Van den 

Hoek, 1995). 

Rekylalg Cryptophyceae Rekylalgen valdes därför att den har egenskaper 

som gör att den klarar av en väldigt låg 

temperatur i vattnet. Algen klarar av att leva 

under isen och är därför även bra på att 

absorbera det minimala ljus som når algen under 

vinterhalvåret. Detta medför att det kan vara 

intressant att se om algen har en högre 

totalbiomassa än resterande arter under de första 

månaderna på året då de andra arterna inte hunnit 

börjat föröka sig. Den trivs också bäst i klara 

oligotrofa sjöar, så som Vänern (Lee, 2008). 

Guldalg Chrysophyceae Guldalgen är väldigt känslig för förändringar i 

dess miljö. Under tiden då förhållandet är 

missgynnande för algen uppehåller sig guldalgen 

enbart som spor. Algen är därför intressant att 

undersöka. Speciellt om de abiotiska 

förändringarna i sjön drastiskt kommer att 

påverkar dess totala bestånd (Lee, 2008). 

Grönalg Chlorophyceae Grönalgen tillskrivs inga speciella egenskaper 

utan är med för att representera alger generellt. 

Den är även en intressant som 

jämförelseparameter 
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3.3 BEHANDLING AV DATA 

Data rörande abiotiska faktorer som används i studien kommer från Sveriges 

Lantbruksuniversitets egen databank vid instutitionen för vatten och miljö. 

Data som berör växtplanktons biomassa har erhållits från Mats Rydgård på Länsstyrelsen i 

Mariestad.  

Excel-filen med all data som innehöll totalbiomassan på alla algarter var uppdelad efter art i 

stället för grupp. De flesta algarter var uppmätta enbart ett fåtal gånger. Detta gjorde det 

omöjligt att kunna korrelera arterna med de abiotiska värdena då datan var bristfällig. Istället 

genomfördes en summering av alla arter som kom från samma alggrupp. På så sätt kunde 

tillräcklig datamängd framställas vilket i sin tur kunde korreleras mot de abiotiska värdena.  

Regression genomfördes med hjälp av Excel. 

3.4 STATISTISK BEHANDLING 

3.4.1 Grubb’s Test (Outlier) 

Utförandet av ett så kallat outlier test är nödvändigt för att kunna urskilja om det förekommer 

orimliga mätvärden. Detta görs innan man börjar använda några korreleringsmetoder. Om 

något mätvärde har en kraftig differens från resterande värden så får man avgöra om talets 

abnormala värde är inom ett rimligt spann (Grubbs & Beck, 1972). 

3.4.2 Pearson’s Correlation 

Pearsons korrelation används för att mäta den linjära skillnaden mellan två olika variabler i ett 

utdrag ur en population, vilken senare kan användas för att kunna jämföra hela populationen 

med resultatet. Formeln som används är följande: 

 

 

 

Där x står för värdet ur ena populationen och y för värdet ur den andra populationen. Värde r 

står för resultatet av ekvationen där ett värde mellan -1 och 1 är förväntat.          s  r  ör 

medelvärdet av x respektive y. 

Om värdet blir 1 så har de två mätvärdena en perfekt positiv korrelation medan om värdet blir 

-1 så korrelerar mätvärdena med en perfekt negativ korrelation. Värdet ligger sällan runt 1 

respektive -1 utan hamnar oftast mycket lägre och representerar därför en svagare korrelation.  

Med en positiv korrelation menas till exempel att om värde x stiger med 10 procent så stiger 

även värde y med 10 procent.  
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Om korrelationen är negativ så minskar till exempel värde y med 10 procent om x ökar med 

10 procent.  

Om resultatet istället närmar sig noll så är korrelationen obefintlig eller mycket liten. Hur man 

värderar korrelationen beror på vilken typ av undersökning som har gjorts. 

I en undersökning kan ett värde på 0,9 anses vara en mycket hög korrelation, i ett annat test 

kan liknande värde anses lågt. Detta är starkt kopplat till precisionen hos mätinstrument som 

används vid mätningar (Lind m. fl., 2012). För att kunna korrelera de abiotiska värdena och 

alggruppernas biomassa användes enbart mätningar gjorda under samma månad (maj).  

4 RESULTAT 

Efter att Pearssons korrelation genomförts mellan de abiotiska faktorerna och alggrupperna 

konstaterades att korrelationen var relativt hög (tabell 2). En kraftig korrelation fanns mellan 

Cryptophyceae och vattentemperaturen, 0.907729. Även Chlorophyceae och siktdjupet hade 

en relativt hög korrelation, 0.574362.  

Avsaknad av substantiell korrelation verkar föreligga mellan total-kvävet (Tot-N) och 

samtliga alggrupper med en starkast korrelation på 0,427524 för Chlorophyceae. 

I tabell 3 redovisas R-square- och signifikansvärdet för korrelationen hos algbiomassan samt 

de abiotiska faktorerna med tid. Korrelationen gjordes för att se om algbiomassan och de 

abiotiska faktorerna hade en årlig ökning. För att kunna göra denna korrelering användes en 

linjär modell (y=kx+m) som algbiomassan och de abiotiska faktorerna korrelerades med. Ett 

lågt värde i R-Square tyder på hög spridning av de uppmätta värdena. Optimalt är ett resultat 

med högt R-Square värde och ett signifikansvärde nära 0.  

Tabell 4, 5 och 6 visar korrelationen mellan algbiomassan hos alggrupperna och en specifikt 

abiotisk faktor. 

Av alla de korrelerade faktorerna och alggrupperna var det enbart Cryptophyceae och 

vattentemperaturen (tabell 5) som hade en kraftig korrelation med ett R-Square värde på 

0,823972, med ett signifikansvärde på 4,5E-05. 

Efter att outlier-testet var genomfört (tabell 7) konstaterades att det fanns ett värde i varje 

alggrupp vilket hamnade som outlier. Dessa värden bedömdes inte vara orimliga och övergavs 

därför inte när beräkningar genomfördes. 

En snabb sammanställning av samtliga alggrupper i ett diagram (figur 2) gör det lätt att 

överskåda kiselalgens dominans av totalbiomassa över åren. 
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4.1 VÄRDEN 
Tabell 2. Pearsons korrelation. Tabellen visar korrelationen mellan alggruppernas totalbiomassa samt de 

abiotiska faktorernas korrelation över tid. 

Alggrupper Vattentemperatur Siktdjup Nitrit/kväve Tot-N Tot-Fos 

Bacillariophyceae 0.063601 0.10619 0.159433 0.107594 0.031065 

Chlorophyceae 0.150523 0.574362 0.385938 0.427524 0.041889 

Chrysophyceae 0.153578 0.445165 0.126569 0.234432 0.438836 

Cryptophyceae 0.907729 0.410743 0.41681 0.001994 0.038296 

Cyanophyceae 0.437373 0.562407 0.322006 0.019867 0.192395 

Total biomassa 0.453453 0.414245 0.563198 0.321015 0.493692 

 

 

Tabell 3. Tabellen visar korrelationen hos alggruppernas totalbiomassa med tid (y=kx+m), samt de abiotiska 

faktorernas korrelation med tid (y=kx+m). Signifikansvärdet indikerar hur säkert värdet är medans R-Square 

värdet är en indikator på hur spridd mätdata är från det estimerade värdet. 

Alggrupp R-Square Signifikans Abiotiska F. R-Square Signifikans 

Bacillariop. 0.067 0.414 Siktdjup 0.456 0.015 
Chlorop. 0.303 0.063 Nitrit-Nitrat 0.363 0.037 
Chrysop. 0.170 0.182 Tot. Kväve 0.154 0.206 
Cryptop. 0.033 0.566 Tot. Fosfor 0.290 0.070 
Cyanop. 0.081 0.367 Vattentemp. 0.060 0.439 

   Tot.Biomassa      0.205         0.138 

 

 

Tabell 4. Tabellen visar korrelationen mellan alggruppernas totalbiomassa och abiotiska värden. 

Signifikansvärdet indikerar hur säkert värdet är medans R-Square värdet är en indikator på hur spridd 

mätdata är från det estimerade värdet. Abiotiskt värde för tabell: (A) är siktdjup. (B) är Kväve. 

(A) Alggrupp R-Square Signifikans 

Bacillariop. 0.011276 0.742563 
Chlorop. 0.329892 0.0508 
Chrysop. 0.198172 0.147002 
Cryptop. 0.16871 0.184724 
Cyanop. 0.316301 0.056979 

 

(B) Alggrupp R-Square Signifikans 

Bacillariop. 0.011576 0.739263 
Chlorop. 0.182776 0.165655 
Chrysop. 0.054958 0.463317 
Cryptop. 3.98E-06 0.995093 
Cyanop. 0.000395 0.951133 
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Tabell 5. Tabellen visar korrelationen mellan alggruppernas totalbiomassa och abiotiska värden. 

Signifikansvärdet indikerar hur säkert värdet är medans R-Square värdet är en indikator på hur spridd 

mätdata är från det estimerade värdet. Abiotiskt värde för tabell: (A) är vattentemperatur. (B) är nitrit- och 

nitratkväve. 

(A) Alggrupp R-Square Signifikans 

Bacillariop. 0.004045 0.844323 
Chlorop. 0.022657 0.640536 
Chrysop. 0.023586 0.633691 
Cryptop. 0.823972 4.5E-05 
Cyanop. 0.191295 0.155066 

 

(B) Alggrupp R-Square Signifikans 

Bacillariop. 0.025419 0.620643 
Chlorop. 0.148948 0.215309 
Chrysop. 0.01602 0.69508 
Cryptop. 0.17373 0.177679 
Cyanop. 0.103688 0.307389 

 

 

Tabell 6. Tabellen visar korrelationen mellan alggruppernas totalbiomassa och abiotiska värden. 

Signifikansvärdet indikerar hur säkert värdet är medans R-Square värdet är en indikator på hur spridd 

mätdata är från det estimerade värdet. Abiotiskt värde för tabell: (A) är fosfor. (B) är totalbiomassa. 

(A) Alggrupp R-Square Signifikans 

Bacillariop. 0.000965 0.923649 
Chlorop. 0.001755 0.897155 
Chrysop. 0.192577 0.153531 
Cryptop. 0.001467 0.905941 
Cyanop. 0.037016 0.549131 

 

(B) Alggrupp R-Square Signifikans 

Bacillariop. 0.076486 0.384204 
Chlorop. 0.007763 0.785402 
Chrysop. 0.131716 0.246255 
Cryptop. 0.128885 0.251778 
Cyanop. 0.233309 0.111681 

 

 

Tabell 7. Tabellen visar de outliers som hittades inom varje alggrupp 

Alggrupp Datum Värde 

Bacillariophyceae 2002/05 0,8195 

Chlorophyceae 1997/08 0,04416 

Chrysophyceae 1995/06 0,28571 

Cryptophyceae 1995/06 0,28372 

Cyanophyceae 1995/07 0,3512 
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Figur 2. Figuren visar mätdata över alggruppernas totalbiomassa under maj månad varje år. 

 

Figur 3. Figuren visar utvecklingen av fosforhalten, siktdjupet och vattentemperaturen. Fosforhalten står i 

µg/l, siktdjupet står i meter medans vattentemperaturen står i Celsius. 
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4.2 OUTLIER 

Av de 5 alggrupperna som är med i undersökningen hade samtliga ett abnormalt högt värde 

(tabell 7). Alla värden var dock inom ramen för godtagbar differens. I juni 1995 fick både 

guld- och rekylalgen en outlier. Den blå-gröna bakterien fick sin outlier i juli samma år som 

de tidigare guld- och rekylalgen. Under juni månad år 1995 ligger totalbiomassan för samtliga 

alggrupper på ca 0,70 mm
3
/l vilket är kraftigt förhöjt. Normalt ligger snittvärdet under juni på 

ca 0,41 mm
3
/l. 

5 DISKUSSION 

När studien påbörjades var förväntningarna att de abiotiska faktorerna skulle korrelera med 

alggruppernas totalbiomassa. Få av de abiotiska faktorerna har en kraftig korrelation med 

alggrupperna. Enbart rekylalgen hade en signifikans med vattentemperaturen. Eftersom 

signifikanstestet är utfört på mätdata tagen under maj månad kan detta påverka resultatet, då 

rekylalgen är känd för att kunna växa under isen och har därför ett försprång mot de andra 

alggrupperna. 

Studien visar att näringshalterna har en relativt låg korrelation med alggrupperna. Enligt 

Elliott m.fl. (2006) skulle näringsvärdet i en sjö ha en större påverkan på den totala 

algbiomassan än temperaturen. Efter att ha studerat korrelationen konstateras att temperatur 

korrelerar kraftigare med algbiomassan än koncentrationen av näringsämnen. 

Enligt Paerl m fl. (2001) behövdes det höga fosfor- och kvävehalter för att kunna tillgodose 

algernas behov för en hög tillväxt. Men eftersom både fosfor- och kvävehalten har sjunkigt de 

senaste åren kan detta påverka alggruppernas förmåga att blomma. Om temperaturen har en 

större påverkan än näringsämnena kan vi förvänta oss ännu större algblomningar framöver 

oavsett om vi kommer att minska på våra utsläpp av näringssalter i våra sjöar eller inte.  

5.1 BRISTANDE DATAUNDERLAG 

År 1993 skedde mätningarna frekvent varje månad mellan maj och augusti. Men efter år 1996 

började mätningarna att minska och blev mindre frekventa. Detta medförde att all data efter 

detta år blir mindre säkert. Vissa år skedde enbart 3 mätningar under hela året vilket kan 

påverka resultatet. 

5.2 OMRÖRNING OCH VATTENTEMPERATUR 

Raven & Greider (2006) påvisade i studier att omrörning har en stor påverkan på 

vattentemperaturen. En sval vår kan medföra kraftig och långvarig isbildning viket förhindrar 

omrörning av ytvatten. Vattentemperaturen kan då vara relativt låg även om yttemperaturen är 

mycket hög. Många alger har en tillväxtzon 30 cm under ytan som då kommer påverkas 

negativt av utebliven omrörning. Denna faktor är inte med i studien utan måste ses som en 

potentiell felkälla. Om vindstyrka hade kunna räknats med hade man troligen fått ett säkrare 

resultat. En kall sommar med låg vindstyrka skulle teoretiskt sett kunna ge en högre 

yttemperatur än en varm sommar med hög vindstyrka. Eftersom de flesta alggrupper lever 

nära ytvattnet tror jag inte att omrörningen har haft en större inverkan på resultatet.  
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5.3 MOLN OCH SOLLJUS 

En annan potentiell felkälla är molnighet. Eftersom växtplankton använder sig av fotosyntes 

är därför solljus en nödvändighet för tillväxt. Om året har få solljustimmar kommer tillväxten 

att minimeras och totalbiomassan bli under det normala. Om året skulle inbringa många 

solljustimmar kommer även vissa alger att blockera ljuset för andra alggrupper som har en 

tillväxtzon på större djup. Soltimmarna har troligen en mycket större påverkan på resultatet än 

vad omrörningen har. En varm sommar har en positiv utveckling på algernas blomning, men 

om det samma sommar är väldigt molnigt kommer fotosyntesen att minska hos algerna och de 

kommer inte att få tillräckligt med energi för att kunna få en kraftig blomning. Detta gör att 

korrelationer mellan temperatur och totalbiomassa kan vara missvisande då höga temperaturer 

i vattnet inte nödvändigtvis betyder många soltimmar. 

5.4 FÖRSÄMRAT SIKTDJUP OCH ÖKAD TEMPERATUR 

Siktdjupet har försämrats de senaste åren (figur 3). Vad detta beror på är svårt att säga då både 

fosfor, kvävehalter och nitrit- och nitratkävehalter har minskat. En orsak till det försämrade 

siktdjupet kan vara den ökade temperaturen som i sin tur bidrar med ökad tillväxt av alger och 

bakterier i sjön. Men efter att ha kört en korrelering mellan temperatur och siktdjup så visade 

det sig att ingen korrelation fanns. Resultatet blev -0,0733349 som påvisar att korrelation 

saknas mellan temperatur och siktdjup.  

6 SLUTSATS 

Även om fosfor, totalkväve, nitrit- och nitratkvävehalterna har minskat de senaste åren, till 

följd av hårdare lagar, så tycks inte den totala algbiomassan ha minskat. Algbiomassan har 

snarare en mindre ökning till följd av temperaturökningen.  

Det enda värdet som har en korrelation med hög signifikans var den mellan Cryptophyceae 

och vattentemperaturen.  
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